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Z á p i s n i c a  č. 9/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 14. mája 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. R. 

Péčová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

 

   

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

 V. Slobodníková, podpredsedníčka 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 30. 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 žiadosť Mgr. I. Kazimierovej, PhD. o prehodnotenie rozhodnutia o priznaní 

funkčného platu podľa vnútorného predpisu č. 18/2016, Vedenie JLF UK odporúča 

vyšší plat financovať z prostriedkov pracoviska, 

b) informoval, že 9. – 11. 10. 2018 sa uskutoční 22. ročník veľtrhu vzdelávania 

AKADÉMIA a VAPAC, ktorého by sa mala zúčastniť aj UK v Bratislave spolu s jej 

súčasťami. JLF UK sa uvedeného veľtrhu nebude zúčastňovať, 

c) predložil poďakovanie doc. Ing. V. Mézešovej, CSc. za uctenie si pamiatky prof. 

MUDr. V. Mézeša, DrSc. pomenovaním budovy teoretických ústavov jeho menom, 

d) informoval o požiadavke študentiek 6. ročníka, ktoré prejavili záujem o promočné 

čiapky, na ktorých by bola vyšitá skratka názvu fakulty. Vedenie JLF UK odporučilo 

zistiť prostredníctvom zástupcu študentov názor študentov 6. ročníka,  

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť výročnú správu o činnosti 

JLF UK za rok 2017 – prijaté uznesenie č. 1/9/2018. 

 

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: Ing. Ján Strnádel, PhD., Mgr. Alžbeta Kráľová 

Trančíková, PhD. 

 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť Mgr. Simony Rezákovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia o zanechanie doktorandského 

štúdia z osobných dôvodov, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zmenu školiteľa 

pre MUDr. Slavomíru Kováčovú, doktorandku externej formy štúdia v študijnom 

odbore neurológia: 

Pôvodný školiteľ: prof. MUDr. E. Kurča, PhD., FESSO   

Navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD., 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 

- menovanie MUDr. T. Vnenčáka, primára chirurgického oddelenia, Nemocnica 

Poprad, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Peniaka, lekára Kliniky vnútorného lekárstva, ÚVN SNP 

Ružomberok FN, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 
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špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného 

internistického kmeňa a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo) 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Venglarčíka, PhD., zástupca prednostu, II. klinika 

anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta B. Bystrica, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Kavecká, primárky HTO, NsP Považská Bystrica, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore hematológia a transfúziológia na JLF UK v Martine. 

 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh harmonogramu 

zápisov pre všetky študijné programy pre AR 2018/2019 - prijaté uznesenie č. 

2/9/2018, 

b) informovala, že je potrebné nahlásiť na Rektorát UK počet ročeniek v jazyku 

slovenskom a anglickom na akademický rok 2018/2019.  

 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. K. Betušovej 

o prerušenie rigorózneho konania zo zdravotných dôvodov. 

 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o podpise Zmluvy o podmienkach výberového konania na obsadenie 

funkcie prednostu kliniky a prednostu ústavu v UNM medzi JLF UK a UNM, 

b) informovala, že UNM pripravuje výberové konania na funkcie prednostov kliník 

a ústavov JLF UK a UNM, predpokladaný termín výberových konaní je v prvej 

polovici mesiaca jún 2018, 

c) informovala, že na účet JLF UK bola pripísaná dotácia na mesiac máj 2018, 

d) predložila rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky 

a činnosti v roku 2018 – prijaté uznesenie č. 3/9/2018, 

e) informovala, že bola na účet JLF UK pridelená dotácia na projekty APVV, 

f) informovala o aktuálnej novele Zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom 

sporení, ktorá môže mať vplyv na prispievanie zamestnávateľa do 3. piliera, 
g) informovala, že bola podpísaná dohoda o úhrade nákladov súvisiacich so 

zabezpečením praktickej výučby študentov JLF UK v UNM v roku 2018, 

h) predložila návrh úpravy pridelených programov a finančných limitov pre mobilné 

telefóny JLF UK – prijaté uznesenie č. 4/9/2018, 

i) informovala, že dňa 17. 5. 2018 sa uskutoční výročná členská schôdza ZO OZPŠaV na 

Slovensku pri JLF UK v Martine, 

j) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť výročnú správu 

o hospodárení JLF UK za rok 2017 – prijaté uznesenie č. 5/9/2018, 

k) informovala, že bola vykonaná zmena vo výpočte zdravotného poistenia v systéme 

SOFIA (modul HR). 

 

 

 

 

 



4 

 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

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

únia, ktorý organizuje Ministerstvo zahraničných vecí SR. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   23. 5. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


