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Z á p i s n i c a  č. 10/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 26. mája 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD.,  

Ospravedlnení: Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

   

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

I. Majling, 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. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 12. mája 2014 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 súvislosti s prípravou a realizáciou promócií a vydávania dokladov 

absolventom UK je potrebné zabezpečiť a predložiť na Rektorát UK spisovú, študijnú 

agendu ku kontrolám najneskôr tri týždne pred konaním promócie –  prijaté 

uznesenie č. 1/10/2014, 

b) predložil žiadosť MZ SR o zaslanie návrhov nominácií na pozíciu člena Akreditačnej 

komisie Ministerstva zdravotníctva SR – prijaté uznesenie č. 2/10/2014, 

c) predložil žiadosť prof. MUDr. M. Tatára, CSc. o zvýšenie osobného ohodnotenia 

zamestnankyni Ústavu patologickej fyziológie JLF UK v Martine. 

 

K bodu 3) 

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

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: doc. MUDr. M. 

Jeseňákovi, PhD., MBA a MUDr. M. Samošovi.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť garanta študijného programu lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc. o návrh doc. Ing. Zuzany Tatarkovej, PhD. na 

menovanie za školiteľku v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia – prijaté uznesenie č. 3/10/2014, 

- žiadosť garanta a školiteľa študijného odboru 7.1.28. lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. o súhlas zo 

zahraničným študijným pobytom Mgr. Tomasza Jaunkyho v termíne od 2. 6. 2014 

do 29. 8. 2014 na University of Portsmouth, Department of Neuroocology, 

Portsmouth, Inited Kingdom, 

b) informoval o počte zaslaných prihlášok na prijímacie pohovory na doktorandské 

štúdium pre AR 2014/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. T. Ščerbanovskej, praktickej lekárky pre dospelých, 

Michalovce, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie doc. MUDr. T. Ďuriša, CSc., prednostu Kliniky vnútorného lekárstva, 

FNsP Nové Zámky, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

d) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia na mesiac jún 2014: 

02. 06. – 13. 06. 2014 Školiaci kurz v odbore Gynekológia pôrodníctvo –modul 

tehotnosťou indukované ochorenia 

03. 06. 2014  Špecializačná skúška v odbore infektológia 
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09. 06. – 13. 06. 2014 Ošetrovateľská starostlivosť v komunite – IV. vzdeláv. 

aktivita 

16. 06. – 20. 06. 2014  Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie – III. 

vzdeláv. aktivita 

16. 06. – 11. 07. 2014 Záverečný školiaci kurz v odbore dermatovenerológia  

pred špecializačnou skúškou 

30. 06. – 04. 07. 2014 Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii – III. vzdeláv. 

aktivita,  

e) informoval, že JLF UK v Martine získala akreditáciu na realizovanie nových 

špecializačných študijných programov pre lekárov: Mamológia (nadväzuje na 

špecializačný odbor gynekológia a pôrodníctvo), Onkológia v urológii (nadväzuje na 

špecializačný odbor urológia),  

f) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

dopracováva žiadosť o akreditáciu študijného programu klinická imunológia 

a alergológia, ktorý bol vrátený MZ SR po odbornom a formálnom posúdení 

s niekoľkými pripomienkami – termín do 21. 06. 2014, 

g) informoval, že JLF UK v Martine bola opätovne oslovená zo strany MZ SR 

s návrhom, aby bolo ešte raz prehodnotené zapojenie JLF UK do podávania žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie lekárov prvého kontaktu v odbore 

pediatria a všeobecné lekárstvo – Rezidentský program. MZ SR navrhlo v tejto 

súvislosti zníženie minimálnej výšky žiadaného príspevku z 500 000 EUR na 200 000 

EUR, povinné spolufinancovanie vo výške 5% žiadať späť od UNM ako zmluvného 

poskytovateľa (mimo projektu). Termín podávania žiadosti sa posunie do 16. 06. 

2014, 

h) informovala, že 28. mája 2014 sa bude konať na MZ SR technické stretnutie ohľadne 

podávania projektov týkajúcich sa výzvy k rezidentskému programu. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

- docent v študijnom odbore verejné zdravotníctvo na Ústave verejného 

zdravotníctva JLF UK, 

- odborný asistent na Ústave ošetrovateľstva JLF UK, 

- odborný asistent s aprobáciou jazyk anglický – jazyk nemecký na Ústave cudzích 

jazykov JLF UK, 

- lektor ŠŠ na Ústave klinickej biochémie JLF UK a UNM na kratší pracovný čas 

prijaté uznesenie č. 4/10/2014.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh dozorných komisií 

na prijímacie skúšky pre AR 2014/2015 – prijaté uznesenie č. 5/10/2014, 

b) informovala, že inštruktáž k prijímacím skúškam pre AR 2014/2015 sa uskutoční 30. 

5. 2014, 

c) informovala o novej verzii dvojjazyčných diplomov a vysvedčení o štátnej skúške, 

ktoré sa budú vydávať absolventom v AR 2013/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť doplnenie textu 

„Nostrifikácia dokladov sa uskutočňuje v súlade s platnou legislatívou“ do podmienok 

prijatia pre AR 2015/2016 pre študijný program všeobecné lekárstvo v anglickom 

jazyku – prijaté uznesenie č. 6/10/2014, 

e) informovala o spôsobe prerušenia štúdia v skúšobnom období LS príslušného 

akademického roka, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- žiadosť L. Kamenieksovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia vo výučbovej časti semestra do 31. 12. 2014, 

- žiadosť M. Pčolku, študenta, ktorý má prerušené štúdium v 3. ročníku VL, 

o predĺženie prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov, 

g) informovala, že sa pripravujú zmluvy o letnej praxi pre študijný program zubné 

lekárstvo, 

h) informovala o spracovaní dotazníkov Spätná väzba absolventov, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie  pokyny pre uchádzačov o štúdium 

na JLF UK v Martine.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Školníkovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia o prerušenie štúdia na 

dobu jedného roka z osobných dôvodov. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam K. Óskarsdóttir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam A. A. Kielland, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

b) informovala o výzve na predkladanie žiadostí na učiteľské mobility v rámci programu 

Erasmus+ v AR 2014/2015, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov 

študujúcich v jazyku anglickom o sprístupnenie študovne AKASu aj cez víkendy 

počas skúškového obdobia. 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc.  

a) informoval, že sa zahájila II. etapa výstavby Martinského centra pre biomedicínu, 

b) informoval o návšteve kórejskej delegácie na JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) požiadala predsedníčku AS JLF UK o určenie zástupcov AS JLF UK, ktorí budú 

kontrolovať priebeh prijímacích skúšok na AR 2014/2015. 

 

I. Majling 

a) predložil požiadavku študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o predĺženie praxe z pôvodných troch týždňov na štyri týždne. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   1. 6. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 


