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Z á p i s n i c a  č. 20/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 11. decembra 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. RNDr. E. 

Halašová, PhD. 

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

prof.,  

   

Prizvaní:  doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., predsedníčka AS JLF UK   

 V. Slobodníková, podpredsedníčka ŠČ AS JLF UK  
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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 

  5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 20. novembra 2017 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne 

plnia. 

 

K bodu 2) 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie poďakovanie predsedníčky miestnej 

organizácie SSŠZL v Martine za prevzatie záštity nad 1. kongresom SSŠZL, ktorý sa 

uskutoční 16. – 17. 2. 2018, 

b) informoval členov Vedenia JLF UK o podpore Vlády SR pri výstavbe novej 

nemocnice v lokalite Malá Hora.  

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, DrSc. 

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

dekana za práce s impakt faktorom: Doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., doc. RNDr. 

Peter Kubatka, PhD., MUDr. Tomáš Buday, PhD., RNDr. Jana Kopincová, PhD., 

Mgr. Martina Antošová, PhD. (2x), Mgr. Ivana Pilchová, PhD., MUDr. Martin Janík, 

PhD.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Višňovskej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore dermatovenerológia o zanechanie doktorandského štúdia z osobných 

dôvodov,  

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť prof. MUDr. P. Račaya, PhD. riaditeľa Divízie BioMedu JLF UK Martin 

na menovanie RNDr. Martina Kolíseka Dr.rer.nat (Genet.) za školiteľa 

v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 

- žiadosť prof. MUDr. P. Račaya, PhD. riaditeľa Divízie BioMedu JLF UK Martin 

na menovanie Ing. P. Bystrického, PhD.  za školiteľa v študijnom odbore lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia, 

- žiadosť prof. MUDr. P. Račaya, PhD. riaditeľa Divízie BioMedu JLF UK Martin 

na menovanie RNDr. Olivera Štrbáka, PhD. za školiteľa v študijnom odbore 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 

prijaté uznesenie č. 1/20/2017, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. V. Máteovej, lekárky, Nemocnica Svet zdravia, Rimavská 

Sobota, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých JLF UK do 

špecializačného štúdia v odbore pediatrická endokrinológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy na JLF UK, 

- menovanie MUDr. A. Čechovej, lekárky, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore hematológia a transfuziológia na JLF UK, 
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- menovanie MUDr. A. Čechovej, lekárky, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného internistického kmeňa 

a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo) na JLF UK, 

- menovanie MUDr. K. Kossárovej, lekárky, Imunopractice, s. r. o., Bratislava, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK, 

- menovanie Bc. M. Praženicovej, sestry pri lôžku, ÚVN SNP FN Ružomberok, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. V. Molčanovej z evidencie špecializačného štúdia v odbore 

pediatria z dôvodu vstupu do rezidentského programu na LF UPJŠ v 

Košiciach, 

- vyradenie MUDr. Z. Lednickej do špecializačného štúdia v odbore 

pneumológia a ftizeológia, 

e) informoval, že oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP zverejnilo na webstránke  plán 

vzdelávacích aktivít ďalšieho vzdelávania na rok 2018. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

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

b) informovala o príprave doplňujúcich skúšok pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný 

lekár na JLF UK v roku 2018 na základe Metodického usmernenia MŠVVaŠ 

č.36/2016. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Bc. N. 

Završanovej, študentky 2. ročníka mgr. štúdia študijného programu verejné 

zdravotníctvo o individuálny študijný plán z dôvodu materskej dovolenky, 

b) informoval o povinnosti UK o doplňujúcich informáciách pre študentov v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

 

Ing. Ľ. Červeňová v zastúpení doc. MUDr. D. Mištunu, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberovej 

komisie pre vypísané výberové konanie: funkčné miesto profesora v študijnom odbore 

biológia na Ústave lekárskej biológie JLF UK, pracovné miesto výskumného 

pracovníka v BioMede v Divízii molekulová medicína, pracovné miesto výskumného 

pracovníka na Klinike stomatológie a MCH na kratší pracovný čas, funkčné miesto 

docenta v študijnom odbore vnútorné choroby na I. internej klinike JLF UK a UNM, 

funkčné miesto profesora v študijnom odbore verejné zdravotníctvo na Ústave 

verejného zdravotníctva JLF UK, funkčné miesto docenta v študijnom odbore 

anatómia, histológia a embryológia na Ústave anatómie JLF UK, pracovné miesto 

odborného asistenta s aprobáciou jazyk anglický v Ústave cudzích jazykov JLF UK - 
prijaté uznesenie č. 2/20/2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad výberových konaní na JLF 

UK v roku 2018. 

 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného predpisu 

– zriadenie Komisie pre prijímacie konanie na AR 2018/2019 pre študentov študijného 

programu Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom – prijaté uznesenie č. 

3/20/2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť na zabezpečenie 

psychológa pre študentov študujúcich v jazyku anglickom. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila záznam o vykonaní kontroly na JLF UK v súlade s Plánom kontrolnej 

činnosti na r. 2017 (počty študentov a čerpanie štipendií, kontrola úhrad školného za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študentom 3. stupňa VŠ v AR 17/18), 

b) informovala, že dňa 5. 12. 2017 uskutočnili zamestnanci ÚPSVaR kontrolu 

dodržiavania povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretej 

krajiny s miestom výkonu práce na území SR, 

c) informovala o pokynoch k predkladaniu dokladov k ročnej účtovnej závierke za rok 

2017, 

d) informovala, že zamestnanci Výskumnej agentúry uskutočnia v decembri 2017 

kontrolu na mieste k projektu ITMS 26250120025, 

e) predložila návrh plánu VO UK na rok 2018 za JLF UK – prijaté uznesenie č. 

4/20/2017, 

f) informovala, že Slovenský certifikačný orgán – firma PQM, s ktorou má JLF UK 

uzatvorenú zmluvu o vykonaní auditu zmenila logo, 

g) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou VM Telecom, s. r. o. pre predmet zákazky „Inštalácia a prevádzka 

ústredia pre VoIP telefóniu“, 

h) informovala, že bola podpísaná Realizačná zmluva medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou SPP, a. s. pre predmet zákazky „Nákup a dodávka plynu“, 

i) požiadala študentov, aby používali pre komunikáciu mailboxy vytvorené a spravované 

Univerzitou Komenského v Bratislave, 

j) informovala, že sa pripravuje publikácia k 100. výročiu UK, 

k) informovala o zostatkoch finančných prostriedkov riešiteľov projektov APVV, 

l) informovala, že na zostatkový účet RUK bola poukázaná nevyčerpaná účelová dotácia 

na motivačné štipendia, 

m) informovala o vymenovaní nového člena Poradného výboru pre dobré životné 

podmienky zvierat, 

n) informovala, že sa pripravuje prevádzkový poriadok a všetky potrebné doklady 

potrebné k udeleniu rozhodnutia o uvedení Relaxačného centra do užívania. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. V. Švihrová, CSc.  

a) informovala, že dňa 12. 12. 2017 sa uskutoční zasadnutie Rady vysokých škôl.  

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o Mikulášskej zbierke, ktorú organizoval MKM. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   22. 12. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 

 

 
 


