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Z á p i s n i c a  č. 18/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 17. septembra 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

          M. Kendra, predseda ŠČ AS JLF UK 

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



 

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 03. septembra 2012 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne 

plnia. 

 

K bodu 2) 

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

a) predložil žiadosti študentov o prestup z iných lekárskych fakúlt na JLF UK v Martine. 

Vedenie fakulty odporučilo dekanovi všetky žiadosti z dôvodu súčasného počtu 

študentov v jednotlivých ročníkoch a nedostatočných kapacitných možností fakulty 

zamietnuť. V súlade so študijným poriadkom boli žiadosti zaslané na vyjadrenie 

rektorovi UK – prijaté uznesenie č. 1/18/2012, 

b) podal informácie zo stretnutia zástupcov Asociácie lekárskych fakúlt SR, ktoré sa 

konalo dňa 14. 9. 2012, 

c) predložil žiadosť o obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Klinike 

detskej chirurgie JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 2/18/2012, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prosbu Filozofickej fakulty UK 

o poskytnutie informácie o tom, či má JLF UK voľné pracovné miesta, popr. či bude 

JLF UK vypisovať výberové konanie na obsadenie pracovných miest v odbore: 

estetika, nemecký jazyk a literatúra, orientálne jazyky a literatúry, psychológia 

a žurnalistika. 

 

K bodu 2) 

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

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

Ceny dekana za prácu publikovanú v časopise s impakt faktorom MUDr. A. Benčovej, 

PhD.,  

b) predložil návrhy z pracovísk na nominácie učiteľov do prehľadu vedeckých a 

pedagogických pracovníkov SR s významnými aktivitami v zahraničí, ktorý 

pripravuje MŠVVaŠ SR. Vedenie JLF UK odporučilo nominovať do prehľadu za JLF 

UK, učiteľov prof. MUDr. M. Mokáňa, DrSc., FRCP Edin a prof. MUDr. A. 

Čalkovskú, PhD., 

c) informoval, že na pracoviská JLF UK bol rozoslaný oznam o predkladaní návrhov na 

priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I do 19. 9. 2012 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti JLF UK,  

d) podal informácie z pracovnej porady pracovníkov knižníc na Rektoráte UK zo dňa   

11. 9. 2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

zobrať na vedomie: 

- oznam MUDr. M. Útleho, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.10. pediatria o zanechanie štúdia z osobných dôvodov, 



 

- oznam MUDr. K. Nováčekovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.13. dermatovenerológia o zanechanie štúdia z osobných a zdravotných 

dôvodov, 

- oznam Mgr. K. Žáčkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.4.1. ošetrovateľstvo o zanechanie štúdia z osobných dôvodov, 

- oznam MUDr. Márie Hladkej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o zanechanie štúdia 

zo zdravotných a pracovných dôvodov 

- oznam Ing. Stanislava Straku, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o zanechanie štúdia 

z osobných a rodinných dôvodov, 

- oznam Mgr. Lucie Gálikovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o zanechanie štúdia z osobných a rodinných 

dôvodov, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Jonáša, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia o zmenu z dennej formy na externú formu štúdia z osobných 

a pracovných dôvodov, 

- ukončenie doktorandského štúdia Ing. Stanislava Celca, doktoranda externej formy 

štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

podľa Čl. 31 ods. 6 písm. e) Študijného poriadku UK pre neplnenie si študijných 

povinností, 

- žiadosť MUDr. R. Šimonovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 9. 

2012 do 31. 8. 2013 z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku, 

- žiadosť prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o súhlas zmeny témy a školiteľa pre Mgr. 

Kataríny Jurkovú, doktorandku dennej formy v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia 

 pôvodný školiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc., 

 pôvodná téma: Karboanhydráza IX ako možný prognostický marker pri 

kolorektálnom karcinóme prostaty, 

 navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Marián Adamkov, CSc., mim. prof.,  

 navrhovaná téma: Poruchy regulačných mechanizmov apoptózy 

v nádorových léziách prostaty, 
- žiadosť prof. MUDr. Petra Bánovčina, CSc., garanta študijného odboru 7.1.10. 

pediatra o menovanie  za školiteľa: doc. MUDr. M. Jeseňáka, PhD., MBA a doc. 

MUDr. M. Čiljakovú, PhD. – prijaté uznesenie č. 3/18/2012, 

- žiadosť prof. MUDr. Egona Kurču, PhD., garanta študijného odboru 7.1.11. 

neurológia o menovanie  za školiteľa – špecialistu MUDr. Kamila Zeleňáka, PhD. 

pre doktoranda externej formy MUDr. Daniela Václavíka – prijaté uznesenie č. 

4/18/2012,  

c) informoval, že prof. MUDr. P. Galajda, CSc. bol vymenovaný za člena komisie 

KEGA, 

d) informoval o stave prípravy workshopu ORPHEUS, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. F. Mičana, primára OAaIM DONsP Dolný Kubín, za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 



 

- menovanie MUDr. E. Dulebu, primára Chirurgického oddelenia Nemocnice 

s poliklinikou, n. o. Nitra, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore chirurgia na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Pavlenkovej o prerušenie štúdia v odbore dermatovenerológia 

z dôvodu nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku, 

- vylúčenie Bc. A. Melichovej z programu sústavného vzdelávania z dôvodu 

porušenia povinností ustanovených v zmluve o zabezpečení študijného programu 

sústavného vzdelávania “ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou“ č. 

ZM048SVS zo dňa 21. 05. 2012 (neodovzdanie záverečnej práce a 

neospravedlnená neúčasť na záverečnej skúške) – bez vydania potvrdenia 

o absolvovaní programu, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia:  

- 1. 10. – 12. 10. 2012  Školiaci kurz v piatom roku špecializačného štúdia 

v odbore pediatria, 

- 8. 10. – 2. 11. 2012 Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

pracovné lekárstvo, 

- 18. 10. 2012  Odovzdávanie diplomov o špecializácii na zasadnutí VR 

JLF UK, 

- 22. 10. – 14.. 12. 2012 Školiaci kurz v odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína pred špecializačnou skúškou, 

- 26. 10. 2012  Ukončenie školiaceho kurzu v odbore neurológia, 

h) informoval o prebiehajúcom pripomienkovom konaní výnosu MZ SR, ktorý ruší 

doplnkovú prípravu v odbore všeobecné lekárstvo k  1. 10. 2012. Z tohto dôvodu je 

ukončené prijímanie žiadostí o zaradenie do tejto formy prípravy na JLF UK, 

i) informoval o potrebe formálneho usmernenia pri zaraďovaní lekárov so  

špecializáciou 1. stupňa z pediatrie do certifikačnej prípravy (dorastové lekárstvo). 

Chýba legislatívna opora v nariadení vlády SR č 296/2010. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vylúčenie H. K. 

Brask, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku 

anglickom, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. S. Atebe 

Poualé,  študentky prijatej na JLF UK v Martine na študijný program všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom po novom prijímacom konaní o uznanie skúšok 

vykonaných v predchádzajúcom období    

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo  dekanovi schváliť žiadosť M. S. Atebe 

Poualé,  študentky  1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba 

v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 semestra, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznamy: 

- I. L. Saltvig,  študentky  1. ročníka  študijného programu všeobecné lekárstvo -

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- N. Dziuba,  študentky  1. ročníka  študijného programu všeobecné lekárstvo -

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- C. Roth,  študentky 3. ročníka  študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

e) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť K. Olsen, 

študentky 6. ročníka  študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku 



 

anglickom, o zníženie platby vo výške 1.400,-EUR za prenesený predmet Obhajoba 

diplomovej práce, 

f) informovala o záverečnom stretnutí členov programu MEDINE 2 a príprave 

nadväzujúceho projektu MEDINE 3. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť A. Slivku, uchádzača, ktorý bol prijatý na JLF UK, o náhradný termín 

zápisu, vzhľadom na to, že nepožiadal o výnimku zo stanoveného termínu zápisu, 

neospravedlnil sa, ani nevyužil Študijným poriadkom stanovenú možnosť nechať 

sa pri zápise zastúpiť písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným 

podpisom,  

- žiadosť Kristíny Prekopovej o prehodnotenie neprijatia formou zmeny študijného 

programu, 

- žiadosť Lucie Mazúchovej o zmenu študijného programu, ktorá bola zaslaná po 

termíne,  ktorý stanovuje Študijný poriadok JLF UK, 

b) informovala, že termín imatrikulácie na JLF UK je 26. 10. 2012 – prijaté uznesenie č. 

5/18/2012, 

c) informovala, že na Rektorát UK budú zaslané odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí 

na študijný program zubné lekárstvo na JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť V. Terleckého, študenta, 

ktorý sa zapísal do 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo, o zanechaní štúdia 

na JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť D. Hinčicovej, uchádzačky, ktorá bola prijatá do 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom 

štúdiu po vyjadrení garantov jednotlivých predmetov, 

- žiadosť M. Rumanovej, uchádzačky, ktorá bola prijatá do 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo, o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom 

štúdiu po vyjadrení garantov jednotlivých predmetov. 

K bodu 3) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila zápis zo stretnutia k projektu „vybudovanie knižnično-informačného, 

výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK 

v Martine“, ktoré sa konalo dňa 12. 9. 2012, 

b) informovala, že kvestorka UK pozýva tajomníčky a tajomníkov fakúlt UK na  

pracovnú poradu v dňoch 27. – 28. 9. 2012, 

c) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o spoluprácu 

medzi JLF UK a spoločnosťou PRESBIUM vo veci uverejnenia ich odkazu na stránku 

JLF UK, 

d) predložila požiadavku Rektorátu UK o predloženie zoznamov na obstaranie predmetov 

zákaziek, ktoré majú byť realizované do konca roka 2012 za JLF UK v Martine, 

e) informovala o upozornení na zmenu metodiky vykazovania štipendií u novoprijatých 

doktorandov, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vysloviť súhlas so žiadosťou 

vedúcej Ústavu ošetrovateľstva JLF UK o opätovné uzatvorenie Zmluvy o odbornej 

pomoci s Medik-M s. r. o. na AR 2012/2013.  

 



 

K bodu 4) 

Michal Kendra 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie spracované hodnotenie 

pedagogického procesu študentmi v AR 2011/2012.  

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   28. 9. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


