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Z á p i s n i c a  č. 2/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 30. januára 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

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

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

Ospravedlnení: prof. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

   

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

 L. Briš, predseda ŠČ AS JLF UK  

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

Ospravedlnený: L. Briš  
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Program: 1. Kontrola uznesení  

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

K bodu 1) 

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

dňa 15. januára 2018 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o výzve na výber hodnotiteľov projektov tzv. teamingových centier v OP 

Výskum a inovácie, 

b) predložil výzvu na predkladanie žiadostí o štipendiá francúzskej vlády 2018/2019, 

c) predložil žiadosť doc. MUD. K. Šimekovej, PhD. o zmenu funkčnej štruktúry na 

Klinike infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

1/2/2018, 

d) predložil žiadosť o nomináciu uchádzačov na Kubu v AR 2017/2018. Vedenie JLF 

UK odporučilo žiadosť zaslať zamestnancom a študentom JLF UK. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, DrSc. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny  

dekana za práce s impakt faktorom: doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD., doc. Mgr. 

Monika Kmeťová Sivoňová, PhD., doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD., doc. 

MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD., Mgr. Radovan 

Murín, PhD., MUDr. Michal Mešťaník, PhD., RNDr. Henrieta Drobková, 
b) informoval o termíne predkladania návrhov na Vedecký kvalifikačný stupeň I a IIa (do 

14. 2. 2018 na RVVČ), 
c) informoval o príprave podkladov do Výročnej správy JLF UK o činnosti za rok 2017, 

d) informoval o príprave podkladov do Výročnej správy UK za rok 2017, 

e) informoval o zaslaní Hodnotiacej správy Akreditačnou komisiou k získaniu práv 

uskutočňovať HaI na JLF UK v študijnom odbore zubné lekárstvo. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť prof. MUDr. H. Hudečkovej, PhD., MPH, garantky študijného programu 

verejné zdravotníctvo na menovanie doc. Mgr. Martiny Baškovej, PhD.  za 

školiteľku v študijnom odbore verejné zdravotníctvo - prijaté uznesenie č. 

2/2/2018, 

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

doktoranda externej formy štúdia o predloženie dizertačnej práce podľa Smernice 

rektora UK č. 12/2013 čl. 7 bod 1 v jazyku českom, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. I. Jánošovej, lekárky, Nemocnica Zvolen, a. s., za školiteľku 

pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

v internistických odboroch na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Mikuláša, primára Urologického oddelenia FNsP Žilina, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore urológia, 
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d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie MUDr. M. 

Tvrdoňovej - Bitallovej z evidencie špecializačného štúdia v odbore detská chirurgia 

z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni 

(LF UK), 

e) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie odoslalo na MZ SR: žiadosť 

o opätovnú akreditáciu špecializačného študijného programu zdravotnícky manažment 

a financovanie – určený pre zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár – odborný 

garant prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., žiadosť o opätovnú akreditáciu 

špecializačného študijného programu klinická biochémia určeného pre zdravotnícke 

povolanie lekár – odborný garant prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc., žiadosť 

o akreditáciu nového špecializačného študijného programu nefrológia učeného pre 

zdravotnícke povolanie lekár – odborný garant doc. MUDr.  Ivana Dedinská, PhD., 

f) informoval, že dňa 9. 2. 2018 sa uskutoční na JLF UK skúška spôsobilosti v odbore 

pediatria.  

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o zaslaní  listu vedúcim ústavov a kliník k zadávaniu nových tém 

diplomových prác pre študentov študijných programov všeobecné lekárstvo a zubné 

lekárstvo do systému AIS do 16. 2. 2018, 

b) informovala o vypracovaní pedagogickej zaťaženosti pracovísk JLF UK za rok 2017 – 

odoslané na pripomienkovanie na pracoviská, 

c) informovala o vyhodnotení spätnej väzby LS 2016/17 a príprava hodnotenia ZS 

2017/2018. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam Bc. D. Zákutnej, študentky 1. 

ročníka externého magisterského štúdia študijného programu pôrodná asistencia 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) informoval, že sa pripravuje aktualizácia filmu o Jesseniovej lekárskej fakulte UK v 

Martine. 

  

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. v zastúpení prof. RNDr. E. Halašovej, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam S. Hansen, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF UK, 

- oznam U. Á. Sverrisdóttir, študentky 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF 

UK, 

- oznam P. P. S. Vasquez, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF UK, 

- oznam A.-M. C. Skaara, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF UK 

a vrátenie školného za LS AR 2017/2018, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť H. D. Ragnarsdóttir, študentky 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF 

UK na 1 rok z dôvodu MD, 

- žiadosť F. M. Finsnesa, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK, 

c) informovala, že dňa 27. 2. 2018 sa uskutoční výberové konanie na mobility – štúdium 

a stáž v AR 2018/2019 v rámci programu Erasmus+, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zaplatenie ročného 

poplatku za členstvo v organizácii AMEE – prijaté uznesenie č. 3/2/2018. 
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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 docenta v študijnom odbore 

normálna a patologická fyziológia na Ústave fyziológie JLF UK, pracovné miesto 

odborného asistenta na Ústave fyziológie JLF UK, pracovné miesto odborného 

asistenta na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK, pracovné miesto lektora na Klinike 

deti a dorastu JLF UK a UNM na kratší pracovný čas, 6 pracovných miest odborných 

asistentov na Ústave ošetrovateľstva JLF UK,  pracovné miesto lektora na Ústave 

ošetrovateľstva JLF UK na kratší pracovný čas, 4 pracovné miesta odborných 

asistentov na Ústave pôrodnej asistencie JLF UK – prijaté uznesenie č. 4/2/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh a Vedenie JLF UK po prerokovaní odporučilo dekanovi schváliť 

Kolektívnu zmluvu na rok 2018 – prijaté uznesenie č. 5/2/2018, 

b) predložila prehľad tvorby a použitia prostriedkov Sociálneho fondu JLF UK v Martine 

za rok 2017 a plán na rok 2018 – prijaté uznesenie č. 6/2/2018, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť CVČ Kamarát 

o prenájom priestorov pre zorganizovanie 6. ročníka MLDU v termíne od 9. – 13. 7. 

2018, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu o použití finančných 

prostriedkov k 31. 12. 2017 za jednotlivé špičkové tímy JLF UK v Martine, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad plnenia kritérií 

zamestnancov JLF UK vo vybraných kategóriách (počet vybraných publikácií za rok 

2016 k 31. 12. 2017), 

f) predložila a Vedenie zobralo na vedomie čerpanie účelovej dotácie na špecifické 

potreby 2017, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie 15 tipov za JLF UK do publikácie 

k 100. výročiu UK,  

h) informovala o predbežnom výsledku hospodárenia za rok 2017 v hlavnej aj 

podnikateľskej – zdaňovanej činnosti, 

i) informovala, že žalobkyňa vo veci určenia neplatnosti kúpnej zmluvy (pozemky 

v lokalite Malá Hora) zobrala žalobu v celom rozsahu späť, 

j) informovala o žiadosti o prehodnotenie rozhodnutia o odňatí „platovej kompenzácie za 

sťažený výkon práce doktoranda“ a zároveň aj o odpovedi Oddelenia legislatívy 

a právnych služieb RUK, podľa ktorej trvajú na svojom pôvodnom stanovisku, 

k) informovala, že v súvislosti s kontrolou histórie hovorov VoIP telefónov, je potrebné 

informovať zástupcov zamestnancov podľa § 13 ods. 4 Zákonníka práce, o rozsahu, 

spôsobe a dobe monitorovania zamestnancov ešte pred vykonaním takejto kontroly, 

Vedenie JLF UK neodporúča vykonávať takýto spôsob kontroly, a to z toho dôvodu, 

že zavedením VoIP telefónie sa zabezpečuje komunikácia a nie kontrola hovorov.  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   1. 2. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


