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Z á p i s n i c a  č. 7/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 16. apríla 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., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

Ospravedlnená: 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 
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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 3. apríla 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 návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie majetku z dôvodu nefunkčnosti 

resp. poškodenia, straty – prijaté uznesenie č. 1/7/2018, 

b) predložil žiadosť o nomináciu do Pracovnej skupiny pre Systém včasného varovania 

pred novými psychoaktívnymi látkami (Early Warning System/EWS). Vedenie 

odporučilo nominovať prof. MUDr. F. Novomeského, PhD., 

c) predložil ponuku výučby medikov na JLF UK v Martine v odbore gerontológia, 

d) informoval a zároveň zablahoželal študentovi JLF UK L. Urbanovi, ktorý získal 1. 

miesto a stal sa tak Medikom roka 2018. 

 

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: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc., prof. 

MUDr. Michal Javorka, PhD. (2x), prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., doc. RNDr. Peter 

Kubatka, PhD., Mgr. Andrea Kapinová, PhD., MUDr. Juraj Sokol, PhD. (2x), MUDr. 

Michal Hennel, PhD., MVDr. Soňa Bálentová, PhD., MUDr. Peter Ďurdík, PhD., 

Mgr. Radovan Murín, PhD., MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD., 

b) informoval, že zo 61 podaných žiadostí o Grant UK bolo finančne podporených 37 

grantov vo výške 35 480 eur. 

 

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. M. Melíšeka, doktoranda 

externej formy v študijnom odbore chirurgia (pred DS) 

pôvodný názov: „Korelácia nálezov zobrazovacích vyšetrení s peroperačným 

nálezom. Vplyv štruktúry nehrdzavejúcich ocelí používaných v endoprotetike na 

ich lomové vlastnosti“ 

navrhovaný názov: „Klinická a biochemická analýza nášho súboru 

konzervatívnych driekov TEP bedrového kĺbu – strednodobé výsledky“ 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na doplnenie 

a úpravu komisie pre štátne skúšky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania 

v študijnom programe neurológia – prijaté uznesenie č. 2/7/2018, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 
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- menovanie MUDr. K. Diľa, primára HTO, Vranovská nemocnica, a. s., za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore hematológia a transfúziológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Večeřu, primára ORL oddelenia, Fakultná nemocnica 

Trenčín, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore otorinolaryngológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. C. Šebovej, zástupkyne vedúcej centra pre diagnostiku, 

Centrum dedičných metabolických porúch DFNsP Bratislava, za školiteľku pre 

lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore klinická 

biochémia na JLF UK v Martine. 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť poplatok za promócie pre 

všetkých študentov študujúcich študijné programy v jazyku slovenskom a v jazyku 

anglickom vo výške 15 € - prijaté uznesenie č. 3/7/2018, 

b) informovala, že od 17. 4. 2018 bude Študijné oddelenie vydávať rozhodnutia o 

pridelení motivačného štipendia študentom JLF UK, 

c) informovala o harmonograme ubytovacieho procesu na Univerzite Komenského pre 

AR 2017/2018. 

 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. D. 

Reynisdottir, študentky 1. ročníka o náhradu vymeškanej výučby nad 20 % zo 

všetkých predmetov LS AR 2017/2018 zo zdravotných dôvodov. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila pokyny k predkladaniu dokladov k účtovnej závierke k 31. 3. 2018, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis JLF UK  

na vykonanie preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci – prijaté 

uznesenie č. 4/7/2018, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorné predpisy JLF UK 

- Štatút Etickej komisie JLF UK pre klinický výskum a klinické skúšanie liečiv 

a akýkoľvek iný druh biomedicínskeho výskumu,  

- Štatút Etickej komisie JLF UK pre posudzovanie experimentálnej činnosti na 

zvieratách  

- Rokovací poriadok Etickej komisie JLF UK v Martine pre klinický výskum 

a klinické skúšanie liečiv a akýkoľvek iný druh biomedicínskeho výskumu 

a Etickej komisie JLF UK v Martine pre posudzovanie experimentálnej činnosti 

na zvieratách  

prijaté uznesenie č. 5/7/2018, 

d) predložila výsledky streleckej súťaže – Veľkonočná muška 2018, 

e) predložila žiadosť UNM na zakúpenie premietacej techniky do posluchární UNM, 

ktorá je používaná denne a v súčasnosti už nevyhovuje požiadavkám prednášajúcich – 

prijaté uznesenie č. 6/7/2018, 
f) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi Univerzitou Komenského 

a spoločnosťou UP Slovensko, s. r. o. na predmet zákazky „Zabezpečenie stravovania 

zamestnancov“, 

g) informovala, že s účinnosťou od 1. 9. 2018 sa motivačné štipendiá budú vyplácať ako 

jednorázová platba v termínoch podľa nového Štipendijného poriadku UK – prijaté 

uznesenie č. 7/7/2018. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. V. Švihrová, CSc. 

a) informovala, že 14. 5. 2018 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK, 

b) informovala, že 21. 5. 2018 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   17. 4. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 
 

 


