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Z á p i s n i c a  č. 4/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 6. marca 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. RNDr. E. Halašová, PhD., 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  

 L. Briš, predseda 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. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

 5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 19. februára 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 konaní 4. ročníka súťaže Medik roka, 

b) informoval o konaní 8. ročníka študentskej súťaže v prvej pomoci – IveE 2018, 

c) predložil žiadosť študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva 

o pokračovanie v magisterskom štúdiu na JLF UK v Martine. Vedenie JLF UK 

žiadosť podporilo,  

d) informoval o návrhu poveriť dočasne vedením Kliniky nukleárnej medicíny doc. 

MUDr. K. Zeleňáka, PhD. a prerokovať návrh aj definitívne riešenie s vedením UNM, 

e) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 5. 3. 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: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., prof. MUDr. Ján 

Švihra, PhD., Ing. Petra Hnilicová, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., Mgr. Ivana 

Pilchová, PhD., Mgr. Ivana Kazimierová, PhD., Mgr. Róbert Čecho, 
b) informovala o príprave zasadnutia VR JLF UK dňa 22. 3. 2018, 
c) informovala, že v spolupráci s Referátom doktorandského štúdia bola zaslaná Správa o 

výsledku prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov pri uskutočňovaní študijných 

programov patologická anatómia a súdne lekárstvo, anestéziológia a resuscitácia a 

v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo (HaI) k riešeniu časových 

obmedzení priznaných práv na MŠVVaŠ SR, 

d) informovala, že v spolupráci s Referátom doktorandského štúdia bola zaslaná žiadosť 

na zmenu spolugarantky v študijnom programe/odbore anatómia, histológia a 

embryológia AK, poradnému orgánu vlády SR. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Ivana Joba, doktoranda 

externej formy v študijnom odbore chirurgia (pred DS) 

pôvodný názov: „Vplyv vedľajších účinkov chladenia  a ohrievania počas 

riadenej kontroly telesnej teploty na neurologickú prognózu pacientov po 

zastavení srdca“ 

navrhovaný názov: „Optimalizácia srdcového výdaja s použitím variácie 

tepového objemu (SVV) u pacientov po operácii srdca“ 

- žiadosť MUDr. Tamása Ötvösa, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 1 roka; t.j. od 19.02.2018 do 18.01.2019 z osobných a pracovných dôvodov 
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b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ukončenie doktorandského 

štúdia MUDr. Veroniky Kučeravej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore normálna a patologická fyziológia z dôvodu nezapísania sa na štúdium po 

prerušení a po opätovnej výzve na zápis a pre nesplnenie povinností vyplývajúcich zo 

Študijného poriadku, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. D. 

Dobrotu, CSc., garanta študijného programu lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia na menovanie Mgr. Henrietu Škovierovú, PhD.  za školiteľku v študijnom 

odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – prijaté uznesenie č. 1/4/2018, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh o organizačnom 

zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na 

akademický rok 2019/2020 – prijaté uznesenie č. 2/4/2018, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie MUDr. K. Šuškovej z evidencie 

špecializačného štúdia v odbore pediatria z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. S. Bindasovej v odbore mamológia z dôvodu, že ju 

zamestnávateľ odmieta uvoľniť na pracovisko, na ktorom by pracovala pod 

supervíziou školiteľa – špecialistu v odbore mamológia, 

- zrušenie zaradenia MUDr. P. Rakovanovej v odbore vnútorné lekárstvo z dôvodu 

ukončenia pracovného pomeru u svojho zamestnávateľa a zo zdravotných 

dôvodov, 

g) predložil návrh na doplnenie Študijného poriadku ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov – vnútorný predpis č. 36/2017 – Čl. 16 Skúška 

spôsobilosti – prijaté uznesenie č. 3/4/2018, 

h) predložil návrh na doplnenie vnútorného predpisu – sadzobník odmien za vybrané 

práce a činnosti na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 4/4/2018, 

i) informoval, že v súvislosti s úpravou sústavy špecializačných a certifikačných 

odborov platnou od 10. 02. 2018 je potrebné zverejniť na webstránke JLF UK oznam, 

že JLF UK v Martine už neprijíma žiadosti sestier o zaradenie do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, nakoľko odbor 

vypadol zo sústavy  (napriek tomu, že máme platnú akreditáciu až do januára 2020). 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o počte zaevidovaných prihlášok pre AR 2018/2019, 

b) predložil návrh podmienok prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1 . a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2019/2020 – prijaté 

uznesenie č. 5/4/2018, 
c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť L. Števlíkovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia na 

JLF UK zo zdravotných dôvodov na dobu jedného roka, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť V. Šuštiakovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu verejné zdravotníctvo o prerušenie štúdia na 

JLF UK z osobných dôvodov na dobu jedného roka, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. B. Kováčovej, 

o prerušenie rigorózneho konania v študijnom programe verejné zdravotníctvo 

z dôvodu materskej dovolenky. 
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prof. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Parnithan Jeevanathan, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom (1+5) o zanechanie štúdia 

na JLF UK, 

- oznam Fazl Ghafoor Niazi, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom (1+5) o zanechanie štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Carina Nygård Eliassen, študentky 2. ročníka študijného programu 

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

UK na 1 rok. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu zo zasadnutia 

Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie súhrnnú správu z interných auditov 

realizovaných v roku 2017. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že JLF UK bola pridelená dotácia na mesiac marec 2018, 

b) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi  schváliť vyhodnotenie 

kontrolnej činnosti na JLF UK v Martine za rok 2017 – prijaté uznesenie č. 6/4/2018, 

c) informovala, že riešiteľom projektov VEGA, KEGA a APVV sa zaslalo upozornenie 

na dočerpanie finančných prostriedkov z týchto grantov, 

d) informovala o zmenách v metodike delenia štátnej dotácie oproti roku 2017, o vývoji 

dotácie a vývoji podielu fakulty na výkonoch UK, z predbežných informácií sa javí, že 

výkon fakulty zaostáva za nastaveným systémom odmeňovania. Vedenie JLF UK 

informácie zobralo na vedomie, 

e) predložila návrh na prípravu podkladov pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 

predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve UK nachádzajúceho sa v obci Mošovce – 

prijaté uznesenie č. 7/4/2018, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn na vykonanie vyradenia 

a likvidácie nepotrebných hnuteľných vecí na JLF UK v Martine, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informácie a závery z výjazdovej 

pracovnej porady tajomníčky JLF UK s administratívnymi zamestnancami Dekanátu 

konanej v dňoch 12. – 13. februára 2018 v Rajeckých Tepliciach, 

h) informovala, že sa pripravuje aktualizácia kníh podpisových vzorov, výzva na 

aktualizáciu disponentov bude zaslaná po ukončení výberových konaní na funkcie 

vedúcich a prednostov, 

i) predložila čerpanie telefónnych limitov k 31. decembru 2017 – prijaté uznesenie č. 

8/4/2018, 
j) informovala o príprave podkladov pre príkaz dekana na vykonanie preventívnych 

lekárskych prehliadok na JLF UK vo vzťahu k práci, 

k) informovala, že bolo vydané usmernenie a aktualizovaná Smernica rektora UK 

o verejnom obstarávaní v nadväznosti na zmeny v zadávaní zákaziek cez EKS, 

l) informovala, že v súvislosti s prípravou 100. výročia Univerzity Komenského bude 

univerzita zabezpečovať čistenie a reštaurovanie akademických insígnií, 

m) predložila návrh na zverejnenie oznamu o možnosti darovania 2 % z daní 

Martinskému klubu medikov, 
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n) informovala, že v rámci obmedzenia prístupu k vnútorným predpisom a formulárom sa 

pripravuje ich revízia, aktualizáciu, prípadne návrhy na ich zrušenie. Vedenie JLF UK 

zobralo informáciu na vedomie. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. V. Švihrová, CSc. 

a) informovala, že sa pripravuje aktualizácia Štipendijného poriadku UK. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   8. 3. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 
 

 


