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Z á p i s n i c a  č. 1/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 16. januára 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, , doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. 

A. Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. 

P. Galajda, CSc. 

   

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

 L. Briš, predseda ŠČ AS JLF UK  

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

Ospravedlnený:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

   L. Briš 
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Program: 1. Kontrola uznesení  

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

K bodu 1) 

Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 12. decembra 2016 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne 

plnia.  

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil žiadosť rektora UK o predloženie návrhov nominácií na členov VR MZ SR - 

prijaté uznesenie č. 1/1/2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Komisiu pre prijímacie 

konanie v študijnom programe všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom – 

prijaté uznesenie č. 2/1/2017, 

c) predložil návrh na úpravu Organizačného poriadku JLF UK, ktorý spočíva v  zriadení 

samostatného Študijného oddelenia pre študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

vrátane navrhovaného počtu a štruktúry zamestnancov - prijaté uznesenie č. 

3/1/2017,  

d) predložil možnosť na spoluprácu so Study Agency, s. r. o., 

e) predložil žiadosť Sekcie zdravia MZ SR o zaslanie údajov o celkovom počte 

pracovníkov – lekárov podieľajúcich sa na vzdelávaní v oblasti pregraduálneho štúdia 

v odbore lekár a súčasne poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na klinických 

pracoviskách nemocníc, ktoré sú výučbovou bázou fakulty, 

f) predložil návrh doc. MUDr. R. Vyšehradského, PhD. na zriadenie nového výučbového 

pracoviska JLF UK - prijaté uznesenie č. 4/1/2017, 

g) informoval o procesných veciach, ktoré sa týkajú súdneho sporu indexy s firmou 

Metrostav. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny  

dekana za práce s impakt faktorom: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., RNDr. Eva 

Vidomanová, PhD., Ing. Miroslava Šarlinová, PhD., RNDr. Veronika Čapláková, 

MUDr. Tomáš Šimurda (2x), MUDr. Lucia Stančiaková (2x), 
b) informovala o priebehu záverečných oponentských konaní projektov KEGA, ktoré sa 

konali dňa 10.1.2017 
c) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o zasielaní podkladov k 

spracovaniu súhrnných údajov o výsledkoch VVČ do 20. 1. 2017,  

d) informovala, že sa pripravujú podklady do Výročnej správy UK za rok 2016. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť:  

- žiadosť prof. MUDr. Egona Kurču, PhD., FESO, garanta študijného programu 

neurológia v študijnom odbore neurológia na menovanie doc. MUDr. Štefana 

Siváka, PhD.  za školiteľa v študijnom odbore neurológia - prijaté uznesenie č. 

5/1/2016, 
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- žiadosť Mgr. Andrey Müllerovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore pediatria o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 3 rokov; t.j. od 

1.3.2017 do 28.02.2020 z dôvodu nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku, 

b) informoval, že konferencia ORPHEUS 2017 sa uskutoční v dňoch 4. - 6. 5. 2017. Za 

JLF UK sa konferencie zúčastnia prof. MUDr. P. Galajda, CSc. a prof. MUDr. J. 

Staško, PhD., 

c) informoval a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh pravidiel pre konanie 

celoštátnej konferencie ŠVOČ v Brne, 

d) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Budaya, lekára ambulancie, IMUNOALERG, s. r. o., Snina, 

za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Bugárovej, lekárky ambulancie, Nemocnica sv. Svorada 

Zobor, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Z. Kováčovej, lekárky ambulancie, ADLA, s. r. o. Prešov, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Ličkovej, lekárky ambulancie, Alergon, s. r. o., Trebišov, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Š. Raffáča, lekára ambulancie, UN L. Pasteura Košice, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Dzurilla, PhD., lekára ambulancie, Imunoalergológia 

Dzurilla, s. r. o. , Nitra, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. L. Hochmútha, lekára ambulancie, II. interná klinika FNsP F. 

D. Roosevelta Banská Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Makaru, primára OAIM, Všeobecná nemocnica 

s poliklinikou Levoča, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. M. Čechtyovej, sestry, odbornej zástupkyne, ADOS KE, s. r. o. , 

Košice, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  vyradenie z evidencie MUDr. K. Ondrejovej zo špecializačného štúdia 

v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu zmeny 

zamestnávateľa a pokračovaní v štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie z evidencie MUDr. T. Janíkovej zo špecializačného štúdia v odbore 

pneumológia a ftizeológia z dôvodu záujmu pokračovať v štúdiu v inom 

špecializačnom odbore, 

- vyradenie z evidencie N. Bobynets zo špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu záujmu pokračovať v štúdiu v inom 

špecializačnom odbore, 

- vyradenie z evidencie MUDr. Z. Bronerskej zo špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu záujmu pokračovať v štúdiu v inom 

špecializačnom odbore, 
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f) informoval, že Rezidentský program pre prípravu lekárov prvého kontaktu v odboroch 

všeobecné lekárstvo a pediatria, ktorý realizuje oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP 

pokračuje v roku 2017. Zapojené sú vzdelávacie ustanovizne JLF UK v Martine, LF 

UPJŠ Košice, LF SZU v Bratislave. V dôsledku zníženia finančných prostriedkov 

z rozpočtovej kapitoly MZ SR je zastavené prijímanie nových rezidentov minimálne 

v prvom polroku 2017 a finančné prostriedky sú určené prioritne pre vzdelávanie už 

zaradených rezidentov (najmä tých, ktorých vzdelávanie sa začalo z prostriedkov 

Operačného programu vzdelávanie, v rámci štrukturálnych fondov). Minister 

zdravotníctva SR n brífingu predstavil zámer rozšíriť rezidentskú formu prípravy aj na 

iné špecializačné študijné odbory, pre ktoré je v SR nedostatok špecialistov ( AIM, 

chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, 

g) informoval, že v roku 2017 končí akreditácia uvedených špecializačných študijných 

programov (gastroenterológia, detská chirurgia), je potrebné pripraviť žiadosti 

o opätovné akreditácie s úpravami v súlade s platnou legislatívou, 

h) informoval, že JLF UK pripravuje žiadosť o akreditáciu certifikačného študijného 

programu pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v gynekológii 

určenom pre zdravotnícke povolanie lekár – nadväzuje na špecializáciu v odboroch 

gynekológia a pôrodníctvo alebo klinická onkológia. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Dominiky 

Slávikovej, študentky 5. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia od dátumu podania žiadosti do 31.8.2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov promócií 

v AR 2016/2017 – prijaté uznesenie č. 6/1/2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram prípravy a priebehu 

prijímacích skúšok na JLF UK v Martine pre AR 2017/2018 pre študijný program 

všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom, zubné lekárstvo a nelekárske 

študijné programy, 

d) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine boli zaslané rozvrhy pre študijný 

program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a jazyku anglickom a zubné 

lekárstvo na LS AR 2016/2017 a pre 6. ročníky pre AR 2017/2018 na 

pripomienkovanie, 

e) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine bude zaslaný oznam týkajúci sa 

vypísania tém diplomových prác pre študentov 4. roku štúdia študijného programu 

všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a jazyku anglickom a zubné lekárstvo 

v letnom semestri AR 2016/2017, 

f) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine bude zaslaný oznam týkajúci sa 

pripomienok k študijným programom pre AR 2017/2018, 

g) informovala, že bola spracovaná štatistika absolventov JLF UK pre potreby MŠVVaŠ 

SR, 

h) informovala o príprave tabuliek pedagogickej zaťaženosti pracovísk. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval, že DOD 2017 sa na JLF UK v Martine bude konať dňa 3. februára 2017. 

  

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť C. Fatou, 

študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o predĺženie prerušenia štúdia na JLF UK do konca skúškového obdobia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- žiadosť H. Dumortier, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK, 

- žiadosť S. Kvitvaer, študentky 6. ročníku študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zaplatenie ročného 

poplatku za členstvo v organizácii AMEE – prijaté uznesenie č. 7/1/2017, 

d) informovala, že končí program Medical Students Beyond Frontiers, 
e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na vytvorenie sekcie ESN 

(Erasmus Student Network), ktorá by sa starala o prichádzajúcich študentov na JLF 

UK v Martine. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania: pracovné miesto odborného asistenta na 

Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM, pracovné miesto odborného asistenta na 

Internej klinike Gastroenterologickej JLF UK a UNM a pracovné miesto výskumného 

pracovníka na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 8/1/2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť výberového konania: 

docent v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia na Ústave patologickej 

fyziológie JLF UK a docent v študijnom odbore pediatria na Klinike detí a dorastu 

JLF UK a UNM - prijaté uznesenie č. 9/1/2017. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že od 1. 1. 2017 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR, ktorým sa 

ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme (zvýšenie o 4 %), 

b) predložila návrh na zvýšenie platovej kompenzácie za sťažený v zmysle NV SR č. 

366/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2017 v kategórii 2 a 3, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie priznané dodatkové dovolenky k 1. 

1. 2017 pre zamestnancov JLF UK, ktorí majú sťažený výkon práce, 

d) predložila požiadavku na vypracovanie Plánu dovoleniek na rok 2017 – prijaté 

uznesenie č. 10/1/2017, 

e) predložila požiadavku Rektorátu UK o zaslanie podkladov k pripravovanej verejnej 

súťaži na predmet zákazky „Upratovacie práce“. JLF UK preferuje zabezpečenie 

upratovacích služieb internými zamestnancami, 

f) informovala, že RÚVZ so sídlom v Martine prerušilo konania vo veci posúdenia 

žiadosti účastníka konania JLF UK k návrhu na vydanie rozhodnutia na uvedenie: 

„Vybraných spoločných priestorov JLF UK do prevádzky“, 

g) informovala, že na RUK bola zaslaná kúpna zmluva so zapracovanými pripomienkami 

zo strany prorektorky UK pre legislatívu, 

h) informovala o zmene metodiky delenia dotácie pre VŠ na rok 2017 za publikačnú 

činnosť, hlavná zmena spočíva v tom, že 90 % dotácie sa rozpočíta podľa kritérií na 

rok 2016 a 10 % podľa novej metodiky, kde sa práce delia do množín podľa oblasti 

výskumu, zohľadňujú sa výsledky akreditácie, percentuálny podiel, kvartil, jazyk pri 

monografiách, atď., 

i) informovala, že pre potreby MŠVVaŠ SR boli spracované: 

- výkaz o vysokoškolských internátoch, 

- výkaz o vysokoškolských jedálňach, 

- ročný výkaz o informačných technológiách, 

j) informovala, že na účet JLF UK boli pripísané finančné prostriedky na štipendiá 

a bežné výdavky na 1. štvrťrok 2017, 
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k) informovala, že MŠVVaŠ SR dodatkom č. 17 k DZ na rok 2016 upravilo rozpočet na 

rok 2016 pre JLF UK v sume 40 000 € - príspevok na prezentáciu výsledkov výskumu 

a vývoja na domácich a svetových kongresoch, 

l) informovala o úprave dotácie v zmysle metodiky na rok 2016 – rozpis dodatočne 

doplatených finančných prostriedkov z MF SR v súvislosti so zvýšením stupníc 

platových taríf od 1. 1. 2016 podľa Dodatku č. 17 k dotačnej zmluve na rok 2016 vo 

výške 24 486 €, 

m) informovala o stave v príprave prác súvisiacich s prenájmom nehnuteľnosti na 

Sklabinskej ul., 

n) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu z auditu, ktorý vykonali 

zamestnanci tax-audit Slovensko na UK v decembri 2016, 

o) informovala, že zamestnancom JLF UK boli zaslané výzvy na predkladanie návrhov, 

týkajúce sa nových pravidiel odmeňovania a letnej škôlky, 

p) informovala, že na základe príkazu dekana JLF UK boli odstránené všetky osobné 

údaje (meno, priezvisko, súkromné telefónne číslo) zamestnanca JLF UK zo všetkých 

dokumentov JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 11/1/2017, 

q) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na revíziu popisov 

pracovných činností všetkých zamestnancov JLF UK – prijaté uznesenie č. 

12/1/2017 a č. 13/1/2017. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   18. 1. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


