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Z á p i s n i c a  č. 8/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 30. 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., 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 16. 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) informoval, že v dňoch 9. – 10. 11. 2018 sa uskutoční stretnutie LF ČR a SR, 

b) informoval, že v dňoch 17. – 18. 10. 2018 sa uskutoční ŠVK LF ČR a SR, 

c) informoval, že v celoštátnej ŠVK bakalárskych a magisterských nelekárskych 

zdravotníckych odboroch v ČR získali študentky JLF UK – 1. miesto Eva Kubenová, 

2. miesto Laura Chupáčová a 3. miesto Lenka Dendisová – prijaté uznesenie č. 

1/8/2018, 

d) informoval o liste generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne vo veci pomoci pri 

riešení problematiky zabezpečenia riadneho výkonu lekárskej posudkovej činnosti, 

e) predložil návrh smernice dekana JLF UK – Príručka kvality na pripomienkovanie, 

f) predložil návrh na ďalšiu spoluprácu medzi JLF UK a Bjørknes Høyskole, 

g) predložil žiadosť RNDr. P. Mikolku, PhD. o predĺženie vyplácania základnej mzdy 

počas jeho dlhodobého študijného pobytu nad lehotu 6 mesiacov, Vedenie JLF UK 

neodporúča žiadosť schváliť, 

h) predložil žiadosť MPaRV SR o delegáciu na člena do Národného výboru na ochranu 

zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely, Vedenie JLF UK neodporučilo 

žiadneho nominanta z JLF UK. 

 

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. Viera Švihrová, CSc., prof. MUDr. 

Gabriela Nosáľová, PhD., doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. (2x), doc. MUDr. Ingrid 

Tonhajzerová, PhD.,  doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. (2x), doc. MUDr. Miloš 

Jeseňák, PhD., Mgr. Erika Maskálová, PhD., Mgr. Roman Holič, PhD., MUDr. Juraj 

Sokol, PhD., 

b) informovala o priznanom práve uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore zubné lekárstvo (spolu 14 

akreditovaných študijných odborov), 

c) informovala, že bolo podaných 30 žiadostí o grant VEGA a 5 žiadostí o grant KEGA 

so začiatkom riešenia v roku 2019, 

d) predložila požiadavku na zapojenie mladých vedcov do podujatia Falling Walls Lab 

Slovakia 2018. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť MUDr. Matúša Juríka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo o zanechanie doktorandského 

štúdia z osobných dôvodov, 
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- žiadosť MUDr. Juraja Štillu, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore zubné lekárstvo o zanechanie doktorandského štúdia z osobných 

dôvodov, 

b) informoval o výsledkoch XXXIX. Študentskej vedeckej konferencie JLF UK 2018, 

c) informoval o úspechoch študentiek nelekárskych študijných odborov JLF UK 

v Martine na XIII. Celoštátnej študentskej vedeckej konferencii bakalárskych 

a magisterských nelekárskych zdravotníckych odborov, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh opisu študijného odboru 

pôrodná asistencia na zaradenie 3. stupňa do sústavy študijných programov, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 

- menovanie MUDr. M. Verbovskej, odbornej lekárky, IV. interná klinika UNLP 

Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore gastroenterológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Hudecovej, primárky detského oddelenia, Nemocnica na 

okraji mesta, n. o. Partizánske, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie MUDr. A. 

Rezníčkovej z evidencie účastníkov špecializačného štúdia na JLF UK z dôvodu 

záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu v inom odbore na inej vzdelávacej 

ustanovizni (oftalmológia). 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania: 3 pracovné miesta odborných asistentov na 

Neonatologickej klinike JLF UK a UNM na kratší pracovný čas, pracovné miesto 

odborného asistenta na Klinike infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM, 

funkčné miesto profesora v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia na 

Ústave patologickej fyziológie JLF UK, 2 funkčné miesta docentov v študijnom 

odbore neurológia na Neurologickej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

2/8/2018 
 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zloženie komisií 

štátnych skúšok pre AR 2018/2019 - prijaté uznesenie č. 3/8/2018, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmeny študijného 

programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom, v jazyku anglickom a pre 

študijný program zubné lekárstvo pre AR 2018/2019 – prijaté uznesenie č. 4/8/2018, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na rozdelenie študentov na 

štátnu skúšku Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na stanovenie 

ďalších termínov v harmonograme AR 2018/2019. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmeny v 

nelekárskych študijných programoch pre AR 2018/2019 – prijaté uznesenie č. 

5/8/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o podpise Dodatku č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe na špecializovanom 

výučbovom pracovisku s UNM, 
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b) informovala, že UNM bude osobne odovzdávať dekréty o odvolaní a poverení 

výkonom funkcie prednostov kliník a ústavov JLF UK a UNM s účinnosťou od 1. 5. 

2018 až do obsadenia miesta prednostu výberovým konaním, 

c) informovala o návrhu dekana na vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných 

nehnuteľných vecí za cenu nižšiu než je primeraná cena (pozemky a budovy na ul. 

Sklabinskej 26 a budova na ul. J. Kalinčiaka 2) – prijaté uznesenie č. 6/8/2018, 

d) informovala, že pri zahraničných pracovných cestách si môžu zamestnanci JLF UK 

poistenie nevyhnutných liečebných nákladov zabezpečovať sami z dôvodu uplynutia 

doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť žiadosť o zámenu finančných 

prostriedkov (nedotačné za dotačné) vo výške 1 352 tis. € medzi JLF UK v Martine a 

FMFI UK v Bratislave - prijaté uznesenie č. 7/8/2018,  
f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predbežnú kalkuláciu 

príjmov a výdavkov na prijímacie skúšky na JLF UK v Martine na AR 2018/2019 – 

prijaté uznesenie č. 8/8/2018, 
g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly (kontrola platieb študentov študujúcich v jazyku anglickom) na JLF UK v 

Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2018, 

h) informovala, že bola na dotačný účet JLF UK pripísaná dotácia na granty mladých na 

rok 2018, 

i) informovala, že dňa 25. 4. 2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie pre zamestnancov 

JLF UK, ktorí zabezpečujú úkony spojené s verejným obstarávaním, 

j) podala informácie z konania Martinského fonendoskopu 2018, 

k) informovala o predbežnom programe stretnutia vedení LF UP a JLF UK, ktoré sa 

uskutoční v dňoch 15. – 16. 6. 2018, 

l) predložila návrh predsedu odborovej organizácie zakúpiť zo sociálneho fondu tričká 

pre súťažiacich zapojených do akcie „Do práce na bicykli“. Vedenie JLF UK návrh 

podporilo, 

m) informovala o ukončení Zmluvy o poskytovaní  služieb, ktorej predmetom je „Odvoz 

stavebného a objemového odpadu“. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že 15. 5. 2018 sa uskutoční v Aula Magna seminár na tému Európska 

únia, ktorý organizuje Ministerstvo zahraničných vecí SR, 

b) informoval, že 17. 5. 2018 sa uskutočnia oslavy dňa Nórskej ústavy. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že sa pripravuje žiadosť o udelenie súhlasu s výberom dodávateľa na II. 

etapu zavedenia wifi na Vysokoškolskom internáte JLF UK prostredníctvom EKS, 

nakoľko zmluvný dodávateľ predložil cenovú ponuku o 13 tis. € vyššiu než je cena za 

akú je možné tento predmet zákazky obstarať u iných dodávateľov. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   4. 5. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


