
1 

 

 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 16/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 16. októbra 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Ospravedlnená: prof. MUDr. R. Péčová, PhD., 

 

   

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

 V. Slobodníková, predsedníčka 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 a agenda tajomníčky JLF UK 

5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 1. októbra 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 žiadosť rektora UK na predkladanie návrhov na akademické pochvaly 

rektora UK pri príležitosti Dňa študentstva 2018 – prijaté uznesenie č. 1/16/2018. 

 

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. Ján Ľupták, PhD., RNDr. Maroš 

Kolomazník, PhD., Ing. Ján Strnádel, PhD., 

b) informovala, že ročné správy projektov KEGA pokračujúcich v riešení v roku 2019 je 

potrebné predkladať do 12.11.2018 na RVVČ, 

c) informovala, že aktualizácie riešiteľských kolektívov projektov VEGA na rok 2019 je 

potrebné predkladať do 10.12.2018 na RVVČ, 

d) informovala, že záverečné správy projektov VEGA končiacich v roku 2018 je 

potrebné predkladať do 17.1.2019 na RVVČ, 

e) informovala, že záverečné správy projektov GUK končiacich v roku 2018 je potrebné 

predkladať do 6.12.2018 na RVVČ, 

f) informovala, že nové žiadosti o Grant UK na rok 2019 je potrebné predkladať do 31. 

12. 2018 na RVVČ, 

g) informovala, že Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy 

Literárneho fondu udelil Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 v kategórii 

Biologické a lekárske vedy prof. MUDr. Júliusovi Mazuchovi, DrSc. a kolektívu za 

dielo Atlas vaskulárnych aneuryziem, Vydavateľstvo P+M Turany 2017. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť PhDr. M. Jančárovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 2018/2019 

z dôvodu, že menovaná doktorandka je držiteľom ZŤP, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti: 

- o modifikáciu témy dizertačnej práce pre MUDr. Nikolu Sekaninovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia (pred DS) 

pôvodný názov: „Vplyv biorytmov na vybrané fyziologické funkcie pri psychických 

poruchách“ 

navrhovaný názov: „Zmeny centrálnej autonómnej regulácie pri depresívnej poruche 

v adolescentom veku“, 

- o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Ing. Bibianu Klinerovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore anatómia, histológia a embryológia (pred DS) 

pôvodný názov: „Imunohistochemické a epigenetické aspekty karcinómu prsníka“ 

navrhovaný názov: „Imunohistochemické a epigenetické aspekty karcinómu krčka 

maternice“, 
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- o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Mgr. Sandru Marianovú, doktorandku 

externej formy v študijnom odbore ošetrovateľstvo (pred DS) 

pôvodný názov: „Kultúra bezpečnosti hospitalizovaného pacienta“ 

navrhovaný názov: „Prevence infekcí v souvislosti s periferními žilními katétery“, 

- o modifikáciu témy dizertačnej práce pre MUDr. Michala Kršáka, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (pred DS) 

pôvodný názov: „Herpetická encefalitída v súčasnosti“ 

navrhovaný názov: „Súčasné možnosti diagnostiky a liečby chronickej hepatitídy C 

na Slovensku“, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. Sandry 

Marianovej, doktorandky externej formy v študijnom odbore ošetrovateľstvo (pred 

DS) o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku českom, 

d) informoval o peňažnej odmene za Literárny fond o najlepšie práce pre študentky 

Zuzanu Srokovú (klinická sekcia) a Adrianu Kumorovú (teoretická sekcia), ktoré sa 

zúčastnili na ŠVK v AR 2017/2018,  

e) informoval o predloženej žiadosti garanta študijného odboru prof. MUDr. Egona 

Kurču, PhD., FESO na zmenu zloženia garančnej skupiny pre 3. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania a pre uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na 

vymenúvanie profesorov – prijaté uznesenie č. 2/16/2018, 
f) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Šiškovej, primárky dialyzačného centra, Nemocnica 

Partizánske, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného 

internistického kmeňa) a v odbore nefrológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Javorského, primára dialyzačného centra, FMC dialyzačné 

služby, s. r. o. Banská Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore nefrológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Z. Straussovej, PhD., primárky dialyzačného centra, FMC 

dialyzačné služby, s. r. o. Piešťany, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore nefrológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie Ľ. Kvasnicovej, vedúcej sestry, Hubertus, n. o. Púchov, za školiteľku 

pre sestry zaradené JLF UK do špecializačného štúdia  v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite, 

- menovanie Mgr. A. Parcovej, hlavnej sestry, Dom Charitas Sv. Františka z Assissi. 

Trstená, za školiteľku pre sestry zaradené JLF UK do špecializačného štúdia  v 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie Mgr. M. Korčekovej, vedúcej úseku ošetrovateľstva, CSS Žarec, 

Čadca, za školiteľku pre sestry zaradené JLF UK do špecializačného štúdia  v 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie PhDr. A. Dudášovej, dipl. d. s., vedúcej sestry detského oddelenia, 

DONsP MUDr. L. N. Jégeho Dolný Kubín, za školiteľku pre sestry zaradené JLF 

UK do špecializačného štúdia  v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, 

- menovanie M. Nagyovej, psychiatrickej sestry, Centrum pre liečbu drogových 

závislostí Rieka, s. r. i. Šútovo, za školiteľku pre sestry zaradené JLF UK do 

špecializačného štúdia  v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie z evidencie 

MUDr. J. Bartošovej  z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej 

vzdelávacej ustanovizni v inom špecializačnom odbore. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

rigorózneho konania v študijnom programe pôrodná asistencia: 
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- Mgr. I. Lasokovej, z dôvodu materskej dovolenky,  

- Mgr. V. Zubákovej, z dôvodu materskej dovolenky, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť PharmDr. L. 

Smieška o prerušenie štúdia na dobu jedného roka z osobných dôvodov, 

c)  predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť V. Kopečnej, 

študentky 1. ročníka magisterského študijného programu verejné zdravotníctvo 

o individuálny študijný plán v AR 2018/2019. 

 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam o zanechaní štúdia: 

Ran Gelz - 1VLa 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o uznanie 

predmetov z predchádzajúceho neukončeného štúdia na 1. LF KU, 1. ročník VLa: 

Ben Arush Oshrat -  Základy lekárskej terminológie.  

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konania: funkčné miesto profesora v študijnom odbore 

lekárska biofyzika na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK, funkčné miesto docenta 

v študijnom odbore pediatria na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM, pracovné 

miesto odborného asistenta na Internej klinike - gastroenterologickej JLF UK a UNM, 

pracovné miesto odborného asistenta na Klinike HaT JLF UK a UNM, pracovné 

miesto odborného asistenta na Ústave histológie a embryológie JLF UK (zastupovanie 

počas RD), 2 pracovné miesta výskumných pracovníkov v Divízii molekulová 

medicína – prijaté uznesenie č. 3/16/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o pripravenosti požadovaných podkladov pre výkon kontroly NKÚ – 

vedecké parky a výskumné centrá na deň 22. 10. 2018, 

b) predložila grafické návrhy vytvorené v ateliéri Mincovne Kremnica, š.p. na pamätnú 

medailu pri príležitosti 50. výročia založenia JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

4/16/2018, 

c) predložila správu o vykonaní vnútornej kontroly evidencie, čerpania a účtovania 

dovoleniek zamestnancov k 30. 9. 2018, Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

informovať zamestnancov o nevyhnutnosti vyčerpať dovolenky v súlade s plánom do 

konca roka 2018 a zároveň odporučilo vysloviť súhlas s prenosom troch pracovných 

dní zostatkovej dovolenky do roku 2019 v prípade záujmu zamestnancov – prijaté 

uznesenie č. 5/16/2018, 

d) informovala o odpovedi víťazného uchádzača v OVS, že odstupuje od zmluvy a o 

stanovisku OLPS RUK k ďalšiemu postupu vo veci uzatvorenia obchodnej verejnej 

súťaže na predaj nehnuteľnosti na Sklabinskej ulici, podľa ktorého došlo k uzavretiu 

zmluvy dôjdením oznámenia vyhlasovateľa súťaže navrhovateľovi o tom, že prijíma 

jeho návrh; oslovenie v poradí ďalších účastníkov je bezpredmetné, Vedenie JLF UK 

odporúča dekanovi vyhlásiť novú OVS, 

e) informovala sa o spôsobe plnenia uznesenia AS JLF UK č. 19/4/2018 k analýze počtu 

a štruktúry pracovných miest v BioMede a ich financovania, Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi pripraviť stretnutie s riaditeľkou BioMedu a riaditeľov divízií, na 

ktorom sa dohodne ďalší postup, 

f) informovala o verifikácii prvkov ŠPP na základe vyžiadania od kvestorky UK, 
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g) informovala o odpovedi rektora UK na žiadosť o realizáciu verejného obstarávania na 

aktívne prvky, podľa ktorej rektor neudelil súhlas k verejnému obstarávaniu podľa 

návrhu JLF UK, čím by došlo k úspore vo výške cca 16 tis. € bez DPH, 

h) predložila požiadavku na prípravu podkladov špecifických výdavkov na ich 

financovanie v roku 2019 

i) informovala o požiadavke CVTI k zberu údajov do štatistických výkazov o VŠ k 31. 

10. 2018, 

j) predložila prehľad zúčtovania dotácie ŠR na financovanie výučby študentov 

v zdravotníckych zariadeniach, 

k) predložila požiadavku RÚVZ k vyžiadaniu údajov k podozreniu na vznik choroby 

z povolania, Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vzhľadom na náročnosť a rozsah 

dokumentácie požiadať o odklad termínu, 

l) predložila prehľad obsadenosti termínov liečebno-rehabilitačných pobytov 

v Slovenských liečebných kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach, 

m) informovala o nevyhnutnosti vykonať úpravu účelovej dotácie na odborové štipendiá, 

n) informovala o pridelení dotácie na riešenie projektu APVV SK-KR-18-0001, 

zodpovednej riešiteľky doc. Ing. Z. Tatarkovej, PhD. na rok 2018, 

o) informovala o ústnych sťažnostiach zamestnancov oddelenia prevádzky na výkon 

práce záhradníka a interpersonálne vzťahy medzi zamestnancami, 

p) požiadala zástupkyňu študentov o predloženie celkového hodnotenia pedagógov 

študentmi pre potreby overenia plnenia podmienok pre osobitné financovanie. 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) vyslovil poďakovanie za prípravu, organizáciu a dôstojný priebeh slávnostného 

otvorenia AR všetkým zainteresovaným zamestnancom. 

 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

a) informovala, že dňa 22. 10. 2018 sa uskutočnia voľby do AS UK, 

b) informovala, že zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK sa uskutoční dňa 28. novembra 

2018, 

c) informovala, že zasadnutie AS JLF UK sa uskutoční dňa 10. decembra 2018. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   31. 10. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 

 

 

 

 

 


