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Z á p i s n i c a  č. 17/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 5. novembra 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 16. 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 a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o udelenie 

jednorazového motivačného štipendia (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende 

prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť), 

b) predložil žiadosť o dofinancovanie úväzkov doktorandov v dennej forme štúdia na JLF 

UK – prijaté uznesenie č. 1/17/2018. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na udelenie Ceny  

dekana za práce s impakt faktorom (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende 

prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť).  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende prodekana pre doktorandské 

štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov): 

- žiadosť doktorandky externej formy štúdia v študijnom programe pediatria 

o zanechanie štúdia z rodinných dôvodov, 

- ukončenie doktorandského štúdia doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore chirurgia z dôvodu nesplnenia podmienky pre postup do ďalšieho ročníka, 

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

- o modifikáciu témy dizertačnej práce pre doktorandku externej formy v študijnom 

odbore normálna a patologická fyziológia (pred DS) 

pôvodný názov: „Komplexné hodnotenie funkčnej zdatnosti kardiorespiračného 

systému pred plánovanou resekciou pľúcneho parenchýnu“ 

navrhovaný názov: „Bezpečnosť antifibroproliferatívnej liečby idiopatickej pľúcnej 

fibrózy v podmienkach klinického použitia“, 

(menovitý zoznam je uložený v spisovej agende prodekana pre doktorandské štúdium 

a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov), 

c) informoval, že bolo schválených 16 miest kvalifikovaných stážistov, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť menovania za školiteľov pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK 

v Martine, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii na JLF UK v Martine (menovitý 

zoznam je uložený v spisovej agende prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov), 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, zrušenie 

zaradenia so súhlasom zamestnávateľa (menovitý zoznam je uložený v spisovej 

agende prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov), 
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f) informoval, že v súlade s platnou legislatívou JLF UK v Martin dňom 01. 10. 2018 

zaradila do niektorého z akreditovaných študijných programov 124 nových 

zdravotníckych pracovníkov (92 lekárov a 32 sestier). 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vylúčenie študenta 

2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo z dôvodu nevykonania opakovane 

zapísaných prerekvizitných predmetov (menovitý zoznam je uložený v spisovej 

agende prodekana pre pedagogickú činnosť), 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentky 2. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia zo zdravotných 

dôvodov tehotenstva (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende prodekana pre 

pedagogickú činnosť), 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentky 2. 

ročníka študijného programu pôrodná asistencia o uznanie predmetov, ktoré 

absolvovala v predchádzajúcom neukončenom štúdiu na UKF v Nitre v študijnom 

programe urgentná medicína (spolu 13 kreditov), (menovitý zoznam je uložený 

v spisovej agende prodekana pre pedagogickú činnosť), 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentky 2. 

ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o uznanie predmetov, ktoré absolvovala 

v predchádzajúcom štúdiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku v študijnom 

programe ošetrovateľstvo (spolu 11 kreditov), (menovitý zoznam je uložený 

v spisovej agende prodekana pre pedagogickú činnosť). 

 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy troch študentov študujúcich 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia (menovitý zoznam je uložený v spisovej 

agende prodekana pre pedagogickú činnosť – výučba v jazyku anglickom). 

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konania: pracovné miesto odborného asistenta na 

Ústave cudzích jazykov JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/17/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh vnútorného predpisu – Disciplinárny poriadok JLF UK v Martine pre 

študentov, ktorý reflektuje zmeny vyplývajúce z vnútorného predpisu UK č. 13/2018, 

Vedenie JLF UK odporučilo predložiť na schválenie na najbližšie riadne zasadnutie 

AS JLF UK – prijaté uznesenie č. 3/17/2018, 

b) predložila návrh na priznanie a vyplatenie  motivačných štipendií študentom JLF UK 

a odborových štipendií študentom JLF UK v súlade s aktuálne platným Štipendijným 

poriadkom UK a JLF UK - prijaté uznesenie č. 4/17/2018, 

c) predložila návrh pravidiel súťaže na zhotovenie výročného loga JLF UK v Martine pri 

príležitosti 50. výročia založenia samostatnej lekárskej fakulty so sídlom v Martine, 

Vedenie JLF UK odporučilo využiť kreativitu zamestnancov a študentov a súťaž 

vyhlásiť ako otvorenú a adresovať ju zamestnancom a študentom JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 5/17/2018, 

d) predložila návrh príjmov a výdavkov na činnosť UTV na AR 2018/2019 – prijaté 

uznesenie č. 6/17/2018, 

e) informovala: 

- o prijatí dotácie štátneho rozpočtu na mesiac november, 
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- o spracovaní kvalifikovaného odhadu čerpania sociálnych štipendií 

a príspevkov na stravu do konca roka 2018, 

- o úprave rozpočtu na rok 2018 týkajúcej sa znížením účelovej dotácie na 

odborové štipendiá o 3 750 €, 

f) informovala o zaslaní požiadaviek na špecifické výdavky roku 2019, 

g) predložila prehľad obsadenosti termínov liečebno-rehabilitačných pobytov 

v Slovenských liečebných kúpeľoch na mesiac november 2018, 

h) informovala o aktuálnom stave v čerpaní finančných prostriedkov pridelených na 

riešenie tuzemských grantov a o problematike súvisiacej s aplikovaním zrážky 

príspevku na režijné výdavky, Vedenie JLF UK odporučilo upozorniť riešiteľov na 

povinnosť dočerpať pridelené dotácie a zosúladiť rozpočty projektov s vnútorným 

predpisom JLF UK č. 23/2018 – Smernica o zrážke príspevku na režijné výdavky 

z rozpočtu tuzemských projektov – prijaté uznesenie č. 7/17/2018, 

i) informovala, že ani jeden vysokoškolský učiteľ, ktorý sa umiestnil na prvých piatich 

miestach v rámci hodnotenia pedagogického procesu študentmi, nesplnil podmienku 

na priznanie osobitného financovania platu (hodnotenie vykoná 75 % študentov), 

j) informovala o úprave textácie pracovnej zmluvy, 

k) informovala o otázke reportérky akutality.sk týkajúcej sa oznámenia čísiel parciel, na 

ktorých sa plánuje vybudovať nová budova pre Univerzitnú nemocnicu Martin 

a o odpovedi v rovnakom duchu ako bola zaslaná na rovnakú otázku 6. 2. 2018, 

l) predložila informáciu o príprave piateho ročníka vedomostnej súťaže organizovanej 

študentmi MedGames 2018, 

m) predložila potvrdenie o zverejnení kúpnej zmluvy na prevod vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam vo Vrútkach a informovala o príprave návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností, 

n) informovala, o aktuálnom stave v spracovaní pripomienok OLaPS RUK 

k podmienkam obchodnej verejnej súťaže, zámerom fakulty je spracovať podmienky 

tak, aby sa eliminovali uchádzači, ktorí nemajú dostatočné finančné krytie ani 

bankovú záruku o finančnej zábezpeke,  

o) predložila požiadavku OVO RUK na prípravu podkladov do Plánu verejného 

obstarávania na rok 2019 – prijaté uznesenie č. 8/17/2018,  

p) predložila plán dozorného auditu zameraného na preverenie zhody vybudovaného 

systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2015, 

q) informovala o akceptovaní pripomienok a argumentov Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry k správe o výsledku kontroly vykonanej metódou diaľkového prieskumu 

zeme, 

r) informovala o príprave postupnej migrácie VoIP telefónie z ústredne od providera 

Benestra na novú ústredňu providera VIPTel, práce by mali začať od 7. 11. 2018, 

s) informovala o znovuobnovení aktivít športového hádzanárskeho klubu HK Slávia 

Medik, klub bol pozvaný na 23. ročník turnaja ženskej hádzanej s medzinárodnou 

účasťou v dňoch 25. – 27. 11. 2018 do Prešova, Vedenie JLF UK odporučilo udeliť 

dekanské voľno aktívnym účastníkom, resp. preložiť semináre a výučbu na náhradný 

termín,  

t) informovala o upozornení zamestnancov dekanátu na dôsledné a riadne 

zaznamenávanie údajov týkajúcich sa evidencie dochádzky do zamestnania. 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

a) informovala, že dňa 7. 11. 2018 sa uskutoční zasadnutie volebnej komisie na otváranie 

obálok na kandidátov na funkciu dekana JLF UK, 
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b) informovala, že dňa 12. 11. 2018 bude predstavovanie kandidátov na funkciu dekana 

JLF UK,  

c) informovala, že Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK sa budú konať dňa 

15.11.2018 o 13:00 hod. na verejnom zasadaní AS JLF UK v Aula Magna. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   7. 11. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 

 

 

 

 

 


