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Z á p i s n i c a  č. 19/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 10. decembra 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 20. 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 žiadosť o navýšenie platu 

zamestnankyne JLF UK z prostriedkov kliniky (menovitý zoznam je uložený 

v spisovej agende dekana fakulty),  

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh zmluvy o spolupráci medzi 

Ústavom lekárskej biochémie a firmou Bruker BioSpin MRI, GmbH, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie možnú spoluprácu JLF UK a MZV 

a EZ SR. 
 

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 dňa 10. 12. 2018 si prevezmú profesorské dekréty 2 docenti JLF UK, 

c) informovala, že projekty APVV (spoločné projekty), pri ktorých je uzatvorená 

kooperačná zmluva s inštitúciami mimo UK, musia mať ošetrené Zjednodušené 

podmienky ochrany osobných údajov, ktoré je potrebné zabezpečiť pre všetkých 

riešiteľov a ostatných zamestnancoch, participujúcich na riešení projektu, 

d) informovala, že záverečné oponentúry projektov KEGA sa budú konať dňa 10. 1. 

2019. 
 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosti o zanechanie štúdia v študijnom programe vnútorné choroby; 

normálna a patologická fyziológia; anatómia, histológia a embryológia (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 zmenu témy 

dizertačnej práce pre doktorandku dennej formy v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo - pred DS (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende prodekana 

pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov), 

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

dizertačnej práce pre doktorandku dennej formy v študijnom odbore verejné 

zdravotníctvo - pred DS (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende prodekana 

pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov), 

d) 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 

3x, vnútorné choroby vrátane spoločného internistického kmeňa, hematológia 

a transfúziológia, anestéziológia a intenzívna medicína, neurológia, gynekológia 

a pôrodníctvo, dermatovenerológia a nefrológia (menovitý zoznam je uložený 
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v spisovej agende prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov), 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť menovania za školiteľov 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite (menovitý zoznam je uložený v spisovej agende prodekana pre 

doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov), 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenia z evidencie zo 

špecializačného štúdia v odboroch pediatria a vnútorné lekárstvo (menovitý zoznam je 

uložený v spisovej agende prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov), 

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

špecializačného štúdia v odbore klinická biochémia (menovitý zoznam je uložený 

v spisovej agende prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov), 

h) informoval, že dňa 6. 12. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na pôde MZ SR 

ohľadne inovácií minimálnych štandardov špecializačného štúdia. 
 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentky 

o zaradenie medzi študentov so špecifickými potrebami (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),  

b) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o termínoch skúšok 

a priebežnom hodnotení v zimnom semestri AR 2018/2019 v systéme AIS, 

c) informovala o zaslaní listu vedúcim ústavov a kliník k vyžiadaniu doplnenia údajov 

v informačných listoch predmetov (ILP), 

d) informovala o zaslaní listu vedúcim ústavov a kliník s požiadavkou kontroly tém 

záverečných prác študentov 6. roku štúdia v jazyku slovenskom a jazyku anglickom, 

e) predložila vyhodnotenie absolventskej spätnej väzby, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zmenu termínov štátnej 

skúšky z pediatrie. 
 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

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

predmetov Klinická propedutika, Prvá pomoc a Biofyzika a rádiológia, ktoré boli 

vykonané v predchádzajúcom štúdiu na UKF v Nitre v študijnom programe urgentná 

medicína (menovitý  zoznam je uložený v spisovej agende prodekana pre pedagogickú 

činnosť zodpovedný za nelekárske študijné programy a informačné technológie), 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zanechanie rigorózneho konania 

v študijnom programe ošetrovateľstvo (menovitý  zoznam je uložený v spisovej 

agende prodekana pre pedagogickú činnosť zodpovedný za nelekárske študijné 

programy a informačné technológie), 

c) podal informácie z porady prodekanov pre IKT s prorektorom UK. 
 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prehľad výberových konaní 

na JLF UK v roku 2019. 
 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť uznanie predmetov 

z predchádzajúceho neukončeného štúdia na SZU v Bratislave (Lekárska chémia 1,2, 

Základy lekárskej terminológie 1,2, Histológie a embryológie 1) (menovitý  zoznam je 

uložený v spisovej agende prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom programe 
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všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné 

vzťahy), 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prerušenie štúdia na 1 rok 

(menovitý  zoznam je uložený v spisovej agende prodekana pre pedagogickú činnosť 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku 

anglickom a zahraničné vzťahy). 
 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o príkaze rektora UK č. 3/2018 na vykonanie inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018, Vedenie JLF UK informáciu 

vzdalo na vedomie – prijaté uznesenie č. 1/19/2018, 

b) informovala o návrhu metodiky rozpisu dotácii verejným vysokým školám na rok 

2019 a pripomienkam k návrhu – prijaté uznesenie č. 2/19/2018, 

c) informovala o zaslaní podkladov do Plánu VO na rok 2019 za JLF UK, 

d) predložila informáciu o pridelenej dotáciách: 

- na mesiac december 2018 na jednotlivých podprogramoch, 

- na podporu projektu „Identifikácia nových potenciálnych cieľov pri liečbe 

KRK....“, 

e) predložila návrh na zmenu VP č. 15/2018 o špecifikáciu výšky odmeny za 

vypracovanie oponentských posudkov v rámci ŠP určených pre zdravotnícke 

povolanie sestra a návrh na zmenu VP č. 18/2017 o stanovení pravidiel používania 

mobilných telefónov, Vedenie JLF UK odporučilo návrhy schváliť  – prijaté 

uznesenie č. 3/19/2018, 

f) predložila žiadosť dekanky Fakulty soc. a ekon. vied UK v BA o prenájom ďalšieho 

priestoru (jednej učebne) pre zabezpečenie výučby študentov, ktorí požiadali o prestup 

na FSEV UK; Vedenie JLF UK žiadosť prerokovalo a odporučilo, aby k nej zaujalo 

rozhodujúce stanovisko nové vedenie JLF UK, 

g) predložila záznam o vykonaní vnútornej kontroly zameranej na kontrolu platieb 

študentov študujúcich v jazyku anglickom – prijaté uznesenie č. 4/19/2018, 

h) predložila informáciu o finančnej záťaži a dopade na výšku financií  týkajúcich sa 

platových kompenzácií za sťažený výkon práce – prijaté uznesenie č. 5/19/2018 

a prijaté uznesenie č. 6/19/2018, 

i) predložila správu o platobnej disciplíne študentov študujúcich v slovenskom jazyku, 

ktorým bolo vydané rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné za prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia/súbežné štúdium/externé štúdium, 

j) informovala o poďakovaniach:  

- manažmentu HK Slávia Medik za možnosť zúčastniť sa hádzanárskeho turnaja 

študentiek v Prešove, 

- pani Miroslavy Serdelovej za poskytnutie liečebno-rehabilitačného pobytu 

v SLK v Turčianskych Tepliciach, 

k) informovala o zmene prevádzkových pokynov Relaxačného centra, 

l) predložila informáciu kvestorky UK o záujme sprevádzkovať ÚVZ v Richňave, 

m) informovala o pripravovanom stretnutí vedení LF UP Olomouc a JLF UK v Martine, 

ktoré sa má uskutočniť v januári 2019. 
 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval, že dňa 19. 12. 2018 bude Vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK. 
 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

V Martine dňa   14. 12. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


