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Z á p i s n i c a  č. 5/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 13. marca 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., doc. 

MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

Ospravedlnená: doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

   

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 

K bodu 1) 

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

dňa 1. marca 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 doc. MUDr. J. Krhu, Ph.D. o zahájenie menovacieho konania na JLF 

UK po splnení všetkých podmienok, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zmenu Organizačného 

poriadku JLF UK a zmenu počtu a štruktúry zamestnancov Dekanátu JLF UK – 

prijaté uznesenie č. 1/5/2017, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schvaľovať osobitné požiadavky 

o finančné prostriedky pre pracoviská JLF UK formou návratných pôžičiek, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmenu vnútorného 

predpisu JLF UK - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF 

UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomer - prijaté uznesenie č. 2/5/2017, 

e) predložil pozvánku na 2. ročník Akademického fóra v Helsinkách. Nominované za 

JLF UK sú doc. Halašová a prof. Čalkovská. 

 

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: Dipl. Biol. Katarína Baluchová, PhD., Mgr. 

Tatiana Burjanivová, PhD., MUDr. Tomáš Buday, PhD., 

b) informovala, že bola zaslaná nominácia za JLF UK v rámci súťaže Vedec roka SR 

v kategórii Mladá osobnosť vedy- MUDr. Tomáš Šimurda, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh programu na 

zasadnutie VR JLF UK v Martine dňa 30. 3. 2017. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Martinu Michalovičovú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore pediatria (pred DS) 

 pôvodný názov: „Diabetická neuropatia a spánková architektonika u detí s 

diabetes mellitus 1. typu“ 

 navrhovaný názov: „Kvalita spánku a poruchy dýchania v spánku vo 

vzťahu ku glykemickej kontrole u detí s diabetes mellitus 1. typu“ 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na doplnenie komisií 

pre štátne skúšky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe 

chirurgia: prof. MUDr. Martin Smrčka, PhD., MBA; doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, 

CSc., MPH, doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH - prijaté uznesenie č. 3/5/2017, 

c) informoval o priznaní práva udeľovať akademický titul PhD absolventom v študijnom 

programe zubné lekárstvo (denná forma do 31.8.2021, externá forma do 31.8.2022), 

d) žiadosť prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc., garanta v študijnom programe pediatria 

v študijnom odbore pediatria na menovanie doc. MUDr. Milana Kuchtu, CSc., mim. 
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prof., doc. MUDr. Ingrid Schusterovej, PhD. a doc. MUDr. Veroniky Vargovej, PhD.  

za školiteľov v študijnom odbore pediatria - prijaté uznesenie č. 4/5/2017, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. P. Kirschnera, primára Infekčného oddelenia VšNsP Lučenec, 

n.o., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore infektológia na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  vyradenie z evidencie MUDr. M. Sedminu zo špecializačného štúdia v odbore 

hematológia a transfuziológia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom 

štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie z evidencie MUDr. I. Krajčiovej zo špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na 

inej vzdelávacej ustanovizni. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť P. Lingeša, 

študenta 2. ročníka všeobecného lekárstva o prerušenie štúdia na JLF UK do 31. 8. 

2017, 

b) informovala o definitívnych počtoch prihlásených na prijímacie skúšky na AR 

2017/2018. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o požiadavke MŠVVaŠ spracovať štruktúrovanú analýzu finančného 

zabezpečenia potrieb IKT na všetkých fakultách UK, ktorá pokryje nakúpený hardvér 

a softvér pre bežnú prevádzku fakulty, ale najmä na prevádzku IKT zakúpených z 

projektov financovaných z prostriedkov EÚ. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vypísanie výberového 

konania na obsadenie funkcie prednostu na Ústave klinickej biochémie JLF UK a 

UNM – prijaté uznesenie č. 5/5/2017. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný majetok – nehnuteľnosti vo 

vlastníctve UK nachádzajúce sa v k. ú. Vrútky (termín predkladania ponúk do 20. 4. 

2017, termín vyhodnotenia návrhov 28. 4. 2017), 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predbežnú kalkuláciu 

príjmov a výdavkov na prijímacie skúšky na JLF UK v Martine na AR 2017/2018 – 

prijaté uznesenie č. 6/5/2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o skoršie 

ukončenie nájmu nebytových priestorov (predajňa Copy-shop) na VI JLF UK , 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie preberací protokol medzi JLF UK 

a Okresným súdom Martin o odovzdaní  a prevzatí nebytových priestorov podľa 

Zmluvy o krátkodobom nájme nebytových priestorov, 

e) informovala, že v dňoch 13. a 14. marca 2017 organizuje UK v Bratislave zbierku 

literatúry pre deti a mládež – pod názvom Komenského zbierka kníh, 

f) predložila a Vedenie JLF UK vzalo na vedomie Plán verejného obstarávania na rok 

2017 schválený rektorom UK v Bratislave. Vedenie fakulty odporúča dekanovi 

informovať pracoviská o pokyne rektora UK, podľa ktorého všetky požiadavky na 

podpis zmluvy , ktoré budú výsledkom VO, musia obsahovať informáciu o čísle 

položky v Pláne VO – prijaté uznesenie č. 7/5/2017,  
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g) informovala, že na pracoviská JLF UK boli zaslané vzory opisov pracovných činností 

ako pomôcka pre aktualizáciu pracovných náplní zamestnancov JLF UK, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo ďalej rokovať so zástupcom spoločnosti 

Euronet Services vo veci umiestnenia bankomatu na VI na Novomeského ul., 

i) informovala, že AS UK schválil metodika rozpisu štátnej dotácie na jednotlivé súčasti 

UK na rok 2017, 

j) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac marec 2017, 

k) informovala, že bol vlastníkovi pozemkov v lokalite Malá Hora zaslaný na 

pripomienkovanie návrh Kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom,  

l) informovala, že bol podpísaný Dodatok č. 1 k zmluve č. 0011/2017 o poskytnutí 

dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2017, 

m) informovala, že ústavy v BioMede súhlasia s návrhom zriadenia poštových schránok 

na prízemí BioMedu, 

n) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na úpravu VP č. 

13/2015 – Smernica o vymedzení druhov mimoškolskej činnosti študentov JLF UK 

a spôsobe priznávania bodov za študijné výsledky novoprijatých študentov pre potreby 

prideľovania ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 8/5/2017. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   16. 03. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


