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Z á p i s n i c a  č. 18/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 20. 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., 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 05. novembra 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 návrh na zmenu Štatútu 

JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/18/2018,  

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

o absolvovanie praxe na I. internej klinike JLF UK a UNM. 

 

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), 

b) informovala, že bolo podaných 13 žiadostí o dotáciu APVV – VV2018, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť spustenie skúšobného 

prístupu do vedeckej databázy ClinicalKey Med Ed, ktorú spravuje spoločnosť 

Elsevier. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosti o zmenu školiteľa v študijnom odbore neurológia, pediatria 

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

a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov), 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o modifikáciu témy 

dizertačnej práce pre doktorandku externej formy v študijnom odbore anatómia, 

histológia a embryológia - pred DS (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende 

prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť menovania za školiteľov pre lekárov zaradených 

alebo prijatých do špecializačného štúdia na JLF UK v odboroch: všeobecné lekárstvo 

2x, vnútorné choroby vrátane spoločného internistického kmeňa a pediatria (menovitý 

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

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov). 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správu 

pedagogickej činnosti JLF UK v Martine za rok 2018 – prijaté uznesenie č. 

2/18/2018,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť stanovisko k posúdeniu 

dokladov o vzdelaní (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende prodekanky pre 

pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo a v študijnom 

programe zubné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku slovenskom), 



3 

 

c) informovala o pripravovanej prezentácii o možnostiach vstupu do Ozbrojených síl, 

o podmienkach výberového konania na funkciu vojenských lekárov, ktorá sa bude 

konať dňa 28.11.2018 o 14,15 hod v Aula „A“, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na odpustenie 

alebo zníženie školného rektorovi UK na základe žiadostí študentov, ktorým vznikla 

povinnosť platby školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o uznanie 

predmetov cudzí jazyk 1, 2 a medicínska terminológia, ktoré boli vykonané 

v predchádzajúcom štúdiu na Fakulte zdravotníctva SZU (menovitý zoznam je 

uložený v spisovej agende prodekana pre pedagogickú činnosť). 

 

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 anatomie JLF UK a pracovné miesto odborného asistenta na I. internej klinike 

JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 3/18/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh prioritnej požiadavky na realizáciu akcií z kapitálových výdavkov, 

vedenie odporučilo dekanovi zaradiť na financovanie z úrovne RUK Rekonštrukciu 

strechy nad blokom C Teoretických ústavov Viliama Mézeša – prijaté uznesenie č. 

4/18/2018, 

b) predložila vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty výskumu a vývoja 

v oblasti zdravotníctva v pôsobnosti MZ SR, 

c) informovala o stave v príprave obstarávania a nákupu multimediálnych projektorov do 

prednáškových miestností v UNM, teoretických ústavov Viliama Mézeša, Štefánikov 

ústav, zasadacia miestnosť VR, malá zasadacia miestnosť na dekanáte a malá 

prednášková miestnosť Štefánikovho ústavu, 

d) informovala o návrhu rekonštrukcií JLF UK na rok 2019 za oblasť UIT (vrátanie 

aktívnych prvkov WIFI), 

e) informovala o výsledkoch vnútornej kontroly zameranej na vyúčtovanie poskytnutých 

preddavkov na rozpočtové výdavky, 

f) informovala o odstávke IS SOFIA a o stave v reinštalácii IS SOFIA na pracovných 

staniciach zamestnancov JLF UK, 

g) informovala o zmenách v prihlasovaní sa do KTI Štátnej pokladnice, 

h) informovala o pripomienkach súvisiacich so zátvorom jedálne počas konania 

odborných podujatí na JLF UK; vedenie JLF UK odporúča napriek pripomienkam 

prenajímať Aulu Magna a ostatné priestory; jednak kvôli publicite, ako aj 

z ekonomických dôvodov pretože JLF UK musí na svoju činnosť a prevádzku vrátane 

financovania miezd získavať financie aj z iných zdrojov, 

i) predložila odpoveď zaslanú do  Kancelárie kvestorky UK Bratislava, ktorá sa týka 

problematiky možnosti prijímania online platieb v Štátnej pokladnici, 

j) informovala o výsledkoch obstarávania predmetov zákaziek na RUK:  

- hygienické a čistiace prostriedky 

- papier 

- zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb, 

k) informovala, že RUK vyslovil súhlas s obstarávaním cateringových služieb 

a hygienických a čistiacich predmetov na fakultách, 



4 

 

l) informovala o aktuálnom stave v čerpaní dotácii ŠR pridelených na  tuzemské projekty 

(APVV, VEGA, KEGA, GUK) a konštatovala, že napriek opakovaným výzvam 

a žiadostiam sa stav v čerpaní financií nezlepšil, 

m) predložila Správu o predbežnom rozpočte výnosov a nákladov JLF UK k 30.9.2018 

a tiež kvalifikovaný odhad vývoja výnosov a nákladov do konca roka 2018, 

n) informovala o obsadenosti liečebno-rehabilitačných pobytov zamestnancov JLF UK 

a rodinných príslušníkov na mesiac december a o príprave výberu dodávateľa na 

poskytovanie uvedených služieb v roku 2019, 

o) predložila najčastejšie sa opakujúce chyby riešiteľov projektov pri čerpaní finančných 

prostriedkov z tuzemských grantov - prijaté uznesenie č. 5/18/2018. 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

a) informovala, že dňa 27. 11. 2018 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK, 

b) informovala, že dňa 10. 12. 2018 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK.  

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   23. 11. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 

 

 

 

 

 


