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Z á p i s n i c a  č. 11/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 18. júna 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., prof. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. R. Péčová, PhD., 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., Ing. Ľ. Červeňová, 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

 

   

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

 M. Ružinský, podpredseda ŠČ AS JLF UK  

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu 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. Informácia 

K bodu 1) 

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

dňa 28. mája 2018 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 odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zmenu štruktúry 

zamestnancov Kliniky hematológie a transfúziológie JLF UK a UNM – prijaté 

uznesenie č. 1/11/2018, 

b) predložil žiadosti o uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského 

učiteľa s účinnosťou od 1. 9. 2018 u zamestnancov nad 70 rokov, Vedenie JLF UK po 

kontrole splnenia podmienok vyplývajúcich z materiálu Personálna politika – stratégia 

v manažovaní zamestnávania vysokoškolských učiteľov, zamestnancov vedy 

a výskumu a neučiteľských pracovníkov na JLF UK v Martine odporučilo dekanovi 

žiadosti schváliť - prijaté uznesenie č. 2/11/2018, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. J. 

Jakuša, DrSc. o vypísanie výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

vedeckého pracovníka na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. M. 

Zibolena, CSc. o vypísanie výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

odborného asistenta na Neontologickej klinike JLF UK a UNM,  

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prenájom anatomického 

laboratória – pitevne na Ústave anatómie Jesseniovej LF UK v Martine pre potreby 

zorganizovania disekčnej časti Demonštračného kurzu septorinoplastiky 

a endoskopickej chirurgie PND. 

 

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: prof. MUDr. František Novomeský, PhD., doc. 

MUDr. Anton Dzian, PhD., doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. (2x), doc. RNDr. Zora 

Lasabová, PhD., doc. Mgr. Marian Grendár, PhD., Mgr. Andrea Hornáková, PhD., 

RNDr. Pavol Mikolka, PhD., MUDr. Erik Kúdela, PhD., Mgr. Roman Holič, PhD., 

RNDr. Jana Kopincová, PhD., Mgr. Jana Jurečeková, PhD., Ing. Jakub Míšek, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správa VVČ 

za rok 2017 – prijaté uznesenie č. 3/11/2018, 

c) informovala, že bol vypracovaný Výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli JLF UK 

za rok 2017, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť termíny zasadnutí 

Vedeckej rady JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 4/11/2018. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Mariána Benického, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo o zanechanie doktorandského 

štúdia z osobných dôvodov, 
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- žiadosť MUDr. MUDr. Veroniky Jankovičovej, doktorandky externej formy štúdia 

o predčasné ukončenie prerušenia o jeden rok k 31.8.2018 t. č. prerušené štúdium 

od 1.9.2016 do 31.8.2019, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. René Gumuláka, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore pediatria (po DS), 

pôvodný názov: „Zmeny tkanivovej oxygenácie pri vybraných patologických 

stavov novorodencov“ 

navrhovaný názov: „Zmeny tkanivovej oxygenácie počas postnatálnej 

adaptácie novorodencov“ 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. D. 

Dobrotu, CSc., garanta študijného programu lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia na menovanie Mgr. Radovana Murína, PhD. za školiteľa v študijnom 

odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – prijaté uznesenie č. 

5/11/2018, 

c) informoval o nominácii študentov JLF UK na ŠVK v Prahe (K. Maťašová, A. 

Kumorová, Jaroslav Madleňák), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 

- menovanie MUDr. H. Hojstričovej, lekárky všeobecnej ambulancie pre dospelých, 

HOMED, s. r. o. Krompachy, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých 

do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Chovanca, zástupcu primára interného oddelenia, NsP sv. 

Jakuba, Bardejov, za školiteľa 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 v Martine, 

- menovanie MUDr. L. Hermelovej, odbornej lekárky interného oddelenia, 

Ľubovnianska nemocnica n. o. Stará Ľubovňa, 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 v Martine, 

e) informoval, že 30. mája 2018 bola na zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR 

schválená žiadosť JLF UK o akreditáciu nového certifikačného študijného programu 

v zdravotníckom povolaní zubný lekár pre výkon certifikovanej pracovnej činnosti 

dentoalveolárna chirurgia (odborná garantka: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., 

mim. prof.). 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: pracovné miesto odborného asistenta na 

Ústave molekulovej biológie JLF UK a 2 pracovné miesta odborných asistentov na 

Ústave pôrodnej asistencie JLF UK – prijaté uznesenie č. 6/11/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka k výške príspevku 

zamestnávateľa na stravovanie formou stravných poukážok s účinnosťou od 1. 6. 

2018, 

b) predložila žiadosť zamestnankyne JLF UK o poskytnutie jednorazovej sociálnej 

výpomoci, predseda ZO OZ PŠaV pri JLF UK v Martine a Vedenie JLF UK 

odporúčajú dekanovi žiadosť schváliť – prijaté uznesenie č. 7/11/2018, 
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c) informovala, že bol spustený predaj reklamných predmetov v Predajni 

Akademického informačného centra JLF UK, ktorá je umiestnená v priestoroch 

Akademickej knižnice na ul. L. Novomeského 7A v Martine, 

d) informovala, že sa v súčinnosti s vedúcimi pracovísk pripravujú poklady pre RÚVZ 

pre uvedenie priestorov Edukačného centra do trvalého užívania, 

e) informovala, že na účet fakulty boli poukázané dotácie na projekty VEGA, KEGA, 

GUK a finančné prostriedky z Fondu rektora UK, 

f) informovala, že boli vydané vnútorné predpisy UK – Smernica UK, ktorou sa určuje 

výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v AR 2018/2019, vnútorný 

predpis o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv, vnútorný predpis 

o výške štipendií spojených s udelením Akademických pochvál rektora a cien rektora, 

Smernica UK, ktorou sa upravuje ubytovací proces na UK, 

g) informovala, že JLF UK neuvažuje o prijatí úveru/pôžičky na financovanie 

základných úloh fakulty v oblasti vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti a bežnej 

prevádzky (dotaz z MŠVVaŠ SR), 

h) informovala, že UK je zapísaná v registri poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 

a súčasne UK a jej fakulty sú aj držiteľom povolenia na poskytovanie lekárskej 

starostlivosti, 

i) informovala, že zamestnancom JLF UK bol zaslaný oznam týkajúci sa možnosti 

hodnotenia dodávateľov za rok 2017, 

j) informovala, že sa v mesiaci júl a august 2018 bude realizovať pravidelná kontrola 

majetku zakúpeného zo štrukturálnych fondov EÚ, 

k) informovala o postupe obstarávania softvéru UK do doby zrealizovania nového 

verejného obstarávania, informácia bola zaslaná zamestnancom s upozornením, že je 

potrebné rozlišovať či sa jedná o bežne dostupný alebo nie bežne dostupný tovar, 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram výberových konaní 

prednostov JLF UK a UNM, 

m) informovala, že dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady EÚ/2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v zmysle informácie od prorektora UK 

bude za dodržiavanie podmienok zodpovedať UK v Bratislave, 

n) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2018 – 

poskytovanie preddavkov na služobné cesty, 

o) informovala, že JLF UK v Martine sa opäť v mesiaci máj 2018 zapojila do 

celoslovenskej kampane „Do práce na bicykli“, kde obsadila 3. miesto ako 

„najúspešnejší zamestnávateľ v kategórii s najväčším počtom zaregistrovaných 

účastníkov (46 tímov s počtom 170 súťažiacich). V rámci mesta Martin skončila JLF 

UK na prvom mieste. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   28. 6. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 


