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Z á p i s n i c a  č. 3/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 13. februára 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.,  

Ospravedlnený: prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

   

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

 L. Briš, predseda 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 

30. januára 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 žiadosť organizácie ARRA o finančnú podporu - prijaté uznesenie č. 1/3/2017, 

b) informoval, že Literárny fond vyhlasuje súťaž o najlepšie vedecké a odborné literatúry, 

c) informoval o možnosti predkladať nominácie na cenu UNESCO Kalinga pre 

popularizáciu vedy,  

d) predložil žiadosť riaditeľa UNM o uzavretie úväzkov so zdravotníckymi pracovníkmi 

UNM na JLF UK v Martine, Vedenie JLF UK odporúča dekanovi požiadať prednostov 

daných kliník o ich vyjadrenie, 

e) informoval o vyhlásení 20. ročníka súťaže Vedec roka SR 2016, 

f) informoval o ponuke partnerstva v rámci Vyzvania na projekty technickej pomoci č. 

OPTP-PO1-SC1-2016-11, 

g) informoval, že bol vydaný Príkaz rektora UK č. 2/2017 Plán dovoleniek na rok 2017. 

 

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. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD., doc. RNDr. Peter 

Kubatka, PhD., RNDr. Pavol Mikolka, PhD., RNDr. Petra Košútová, MUDr. Tatiana 

Péčová, 

b) informovala, že bol zaslaný oznam o možnosti predložiť návrh na udelenie VKS IIa a I 

v termíne do 20. 2. 2017. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť MUDr. Lenky Plicovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie doktorandského 

štúdia na dobu 2 rokov; t.j. od 1.3.2017 do 1.3.2019 z dôvodu nástupu na materskú 

a rodičovskú dovolenku, 

- návrh prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc., garanta študijného programu pediatria o 

zmenu školiteľa pre MUDr. Denisu Raffajovú, študentku externej formy štúdia 

v študijnom odbore pediatria: 

pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.  

navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Denisu Raffajovú, doktorandku 

externej formy v študijnom odbore pediatria: 

pôvodný názov: „Nové možnosti optimalizácie mechanickej ventilácie pľúc 

a neinvazívne monitorovanie dychového cyklu u detí s ARDS“ 

navrhovaný názov: „EEG zmeny v závislosti od cirkadiánnej dynamiky 

u neurovegetatívnych stavov“ 

- žiadosť MUDr. Denisy Raffajovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore pediatria o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 20.2.2017 

do 19.2.2018 z osobných dôvodov, 
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- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre MVDr. Romanu Koprdovú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore farmakológia - EVI -Ústav 

experimentálnej farmakológie a toxikológie  (po DS, pred ODP) 

pôvodný názov: „Etologické prístupy vo farmakológii: Vplyv zmien biogénnych 

amínov na správanie potkanov“ 

navrhovaný názov: „Psychofarmakologický skríning nových pyridoindolových 

derivátov využitím animálnych modelov úzkosti a depresie“ 

- žiadosť Ing. Zuzany Kotmanovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore lekárska biofyzika o súhlas so zahraničným študijno – vedeckým pobytom 

v rámci riešenia dizertačnej práce doktorandského štúdia v termíne od 1.4.2017 do 

7.6.2017 na University of Florida, Gainesville Florida USA, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc., riaditeľky BioMedu JLFUK Martin na 

menovanie RNDr. Zuzany Dankovej, PhD. za školiteľku v študijnom programe 

gynekológia a pôrodníctvo v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo – prijaté 

uznesenie č. 2/3/2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť predsedu ŠVK, RNDr. 

M. Šimeru, PhD. o schválenie plánovaného rozpočtu na organizovanie ŠVK dňa 26. 4. 

2017, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zaplatenie ročného 

poplatku za členstvo v organizácii ORPHEUS na rok 2017, 

e) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. Z. Trabalkovej, zaradenej do špecializačného štúdia 

v odbore neurológia, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  vyradenie z evidencie MUDr. J. Barlovej zo špecializačného štúdia v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu záujmu špecializovať 

sa v odbore všeobecné lekárstvo, 

g) informovala o stanovisku k predĺženiu pracovného pomeru v rozsahu 0,2 úväzku o jeden 

rok MUDr. Renáty Szépeovej, PhD. (do 02/2018), 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť menovanie prof. MUDr. 

Kubisza, DrSc. za predsedu skúšobnej komisie pre certifikačnú skúšku v certifikovanej 

pracovnej činnosti komplexná diagnostika terapia pri vrodených a získaných poruchách 

hemostázy, ktorá sa bude konať dňa 17. februára 2017, 

i) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. Jany 

Barlovej  o vrátenie časti ročného poplatku za špecializačné štúdium. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave učebných plánov akreditovaných študijných programov pre AR 

2017/2018 a zasadnutí pedagogickej komisie dňa 20. 2. 2016, 

b) informovala o predbežnom počte prihlásených uchádzačov o štúdium na JLF UK 

v Martine, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam A. Žilku, študenta 1. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom o zanechaní 

štúdia na JLF UK v Martine, 

d) informovala o učebnom pláne Univerzity tretieho veku,  

e) informovala o zaslaní počtov záverečných prác, ktoré budú započítané do pedagogickej 

zaťaženosti pracovísk na pripomienkovanie na jednotlivé pracoviská JLF UK v Martine, 

f) informovala o príprave prednášok pre Martinskú letnú detskú univerzitu. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť E. Rabbena, študenta 

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

o prerušenie štúdia na JLF UK, 

b) informovala o zavedení nového softvéru na UK na evidovanie mobilít, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie:  
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- oznam Krisitin Nhung Hong Vo, študentky 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF 

UK, 

- oznam A. L. Ødefård, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam F. M. Kumar, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka č. 1/2017 – Postup 

obstarávania zákaziek, ktorých predmetom sú potraviny, 

b) informovala o zavedení analytickej evidencie tzv. tuzemského prenosu daňovej 

povinnosti pri dodaní stavebných prác platiteľom dane inému platiteľovi dane, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zoznam zamestnancov JLF UK 

s dosiahnutým h-indexom rovným a vyšším ako 3 k 1. 1. 2017, ktorí budú 

odmeňovaní podľa vnútorného predpisu č. 9/2016 Smernica o odmeňovaní vedecko-

pedagogických zamestnancov JLF UK v znení jej dodatkov - prijaté uznesenie č. 

3/3/2017, 

d) informovala, že na základe údajov z daňových priznaní DPH za obdobie január – 

december 2016 bol prepočítaný koeficient na rok 2017 vo výške 0,14 % (rovnaké 

percento ako v r. 2016), 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu o čerpaní účelovej dotácie na 

špecifické potreby 2016, 

f) informovala, že v dňoch 13. – 17. 3. 2017 sa uskutoční audit Európskej komisie na OP 

Vzdelávanie „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti 

lekárskych vied“, 

g) informovala, že JLF UK bola pridelená dotácia na mesiac február 2017, 

h) informovala, že bola zabezpečená funkčnosť univerzitného terminálu (zobrazovanie 

a aktivácia zamestnaneckých kariet) na Dekanáte JLF UK v Martine, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu o čerpaní príspevkov JLF 

UK na zahraničné pracovné cesty s aktívnou účasťou v roku 2016, 

j) predložila návrh Kúpnej zmluvy na nákup pozemkov v lokalite Malá Hora po 

pripomienkach oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK - prijaté uznesenie č. 

4/3/2017, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozpis ceny nájmu za objekty JLF 

UK na Sklabinskej ul. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že dňa 2. 3. 2017 sa uskutoční seminár BioMedu na tému Prediagnostika 

patentového konania, 

b) informovala, že sa pripravuje Interný prevádzkový predpis GMO 1 spolu so školením 

o práci s GMO1. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

V Martine dňa   28. 2. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


