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Z á p i s n i c a  č. 17/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 6. októbra 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. 

E. Halašová, 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. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 8. septembra 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 Literárny fond udelil cenu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii 

biologické a lekárske vedy prof. MUDr. F. Novomeskému, PhD. a prémiu za vedeckú 

a odbornú literatúru v kategórii biologické a lekárske vedy prof. MUDr. A. 

Čalkovskej, PhD. a doc. MUDr. J. Višňovskému, CSc., mim. prof., 

b) predložil pozvánku na slávnostný koncert venovaný 50. výročiu založenia folklórneho 

súboru Gymnik FTVŠ UK v Bratislave, 

c) informoval, že na portáli vysokých škôl sú neaktuálne informácie o podmienkach 

štúdia na našej fakulte – prijaté uznesenie č. 1/17/2014, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie možnú spoluprácu medzi JLF UK 

a prof. Ungerom, prezidentom European Academy of Sciences and Arts, 

e) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na uverejnenie článku „The 

Graduate Programme Evaluation Through the PhD Students’ Eyes” v American 

Journal of Medical Sciences and Medicine. Poster bol prezentovaný MUDr. J. 

Sivákovou, PhD. a MUDr. J. Sokolom, PhD. na konferencii AMEE 2014 v Taliansku. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: doc. RNDr. I. 

Poliačkovi, PhD., doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD., prof. MUDr. M. Adamkovovi, 

CSc., MUDr. Š. Sivákovi, PhD., doc. RNDr. Z. Lasabovej, PhD., doc. MUDr. M. 

Šutovskej, PhD. a Mgr. V. Holubekovej, PhD., 

b) informovala o príprave programu zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré 

sa uskutoční 23. 10. 2014, 

c) informovala, že dňa 26. 9. 2014 sa uskutočnila Noc výskumníkov, kde boli 

odprezentované pracovníkmi z KAIM JLF UK a UNM, pracovníkmi zo Simulačného 

výučbového centra JLF UK a z Ústavu fyziológie JLF UK dve prezentácie, 

d) informovala, že v dňoch 2. – 3. 10. 2014 sa konalo výjazdové zasadnutie Komisie 

VEGA. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť prof. MUDr. J. Švihru, PhD., školiteľa MUDr. Martina Jonáša, doktoranda 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia o zmenu témy 

dizertačnej práce:  

o Pôvodný názov: Liečba vysokorizikových karcinómov prostaty (pT3, PSA 

viac ako 20 ng/ml, Gleasom skóre 8-10) radikálnou prostatektómiou, 

o Navrhovaný názov: Liečba vezikoureterálneho refluxu u detí  
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- žiadosť doc. MUDr. J. Staška, PhD., mim. prof., školiteľa MUDr. Tomáša 

Šimurdu, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné 

choroby o zmenu témy dizertačnej práce a zmenu školiteľa:  

o Pôvodný názov: Biologické markery angiogenézy 

o Navrhovaný názov: Národný register trombofilných stavov 

o Pôvodný školiteľ: doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof.  

o Navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc., 

- žiadosť garanta št. programu prof. MUDr. L. Planka, CSc. o zmenu školiteľa pre 

MUDr. Martina Luptáka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo: 

o Pôvodný školiteľ: prof. MUDr. K. Adamicová, PhD.  

o Navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. L. Plank, CSc., 

- žiadosť garanta št. programu prof. MUDr. L. Planka, CSc. o zmenu školiteľa pre 

Mgr. Bibianu Malicherovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo: 

o Pôvodný školiteľ: prof. MUDr. L. Plank, CSc. 

o Navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD. 

- žiadosť garanta št. programu prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o zmenu školiteľa pre 

Ing. Veroniku Tupú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia: 

o Pôvodný školiteľ: prof. MUDr. D. Dobrota, CSc.   

o Navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. M. Adamkov, CSc. 

- žiadosť MUDr. Kamila Tomášeka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o písanie písomnej časti k dizertačnej 

skúške v jazyku českom  

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

pre štátne skúšky v doktorandskom štúdiu: 7.1.21. patologická anatómia a súdne 

lekárstvo a 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – prijaté uznesenie 

č. 2/17/2014, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh študentov na 

medzinárodnú konferenciu lekárskych fakúlt ČR a SR (K. Varga, T. Bolek), 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh miest 

kvalifikovaných stážistov – prijaté uznesenie č. 3/17/2014,  

e) informoval, že bola nominovaná Mgr. Ivana Kazimierová k účasti na 11. 

medzinárodnú konferenciu doktorandov v Hradci Králové. Termín konferencie je 

v dňoch 27. - 28. 11. 2014,  

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na odmenu za 

úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce 

v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa Sadzobníka odmien – 

prijaté uznesenie č. 4/17/2014, 

g) žiadosť prof. MUDr. J. Danka, CSc. o menovanie doc. MUDr. K. Dókuša, PhD. za 

školiteľa doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

- prijaté uznesenie č. 5/17/2014, 

h) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam, že študentom K. Vargovi 

a M. Novákovi boli udelené prémie Literárneho fondu za najlepšie práce ŠVK v AR 

2013/2014, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. K. Lépeyovej, všeobecnej lekárky Medesa, s. r. o., za 

školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 
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- menovanie MUDr. S. Dražilovej, primárky interného oddelenia a JIMS, 

Nemocnica Poprad a. s., za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Michnu, všeobecného lekára, MICHNA MEDICAL, s. r. o., 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. S. Labovskej o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore neonatológia na JLF UK z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnej príprave v inom špecializačnom študijnom odbore na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

- žiadosť MUDr. M. Mikulovej o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore pediatria na JLF UK z dôvodu zmeny pracovného zaradenia,  

k) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. V. Garaja o zrušenie zaradenia v odbore  neurológia z dôvodu 

ukončenia pracovného pomeru v zdravotníctve, 

- žiadosť MUDr. J. Vrábeľa o zrušenie zaradenia v odbore všeobecné lekárstvo, 

l) predložil plán vzdelávacích akcií na október 2014: 

- 01. 10. 2014 – Zápisy sestier do špecializačných študijných programov: OS 

v odboroch chirurgie, OS v komunite a OS v psychiatrii, 

- 02. - 03. 10. 2014 – Špecializačná skúška v odbore OS v odboroch chirurgie, 

- 03. 10. 2014 – 2. časť modulu teoretickej prípravy ZMaF, 

- 06. 10. 2014 – Kontrolný deň pre odbor klinická biochémia, 

- 06. 10. – 17. 10. 2014 – Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

pediatrická endokrinológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 

- 06. 10. – 28. 11. 2014 - Kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia, 

- 08. - 10. 10. 2014 - Špecializačná skúška v odbore OS v komunite, 

- 13. – 31. 10. 2014 - Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,  

- 13. – 24. 10. 2014 - Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, 

- 27. 10. 2014 - Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia, 

- 28. 10. 2014 - Špecializačná skúška v odbore urológia, 

m) informoval, že JLF UK v Martine bola schválená žiadosť o NFP “Rezidentský 

program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v Martine“, 

n) informoval, že ku dňu 01. 10. 2014 JLF UK na základe žiadosti zaradila do 

špecializačného štúdia 206  nových zdravotníckych pracovníkov (153 lekárov a  53 

sestier), 

o) informoval, že v súčasne dobe sa len v špecializačných študijných programoch JLF 

UK vzdeláva 764 zdravotníckych pracovníkov. Aktuálne sa počet vzdelávaných 

pracovníkov zvyšuje o účastníkov certifikačnej prípravy a programov sústavného 

vzdelávania,  

p) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť  návrh prof. MUDr. Petra 

Bánovčina, CSc., odborného garanta špecializačného študijného programu pediatria,  

na  uzavretie  dohôd  o zabezpečení materiálno-technických a personálnych 

podmienok na získanie potrebných praktických zručností na výkon zdravotníckeho 

povolania s vybraným ambulanciami všeobecných lekárov pre deti a dorast na 

zabezpečenie povinnej 6-mesačnej odbornej praxe. 
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doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť J. Poľu, 

študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie skúšok vykonaných 

na LF UPJŠ v Košiciach,  
b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Hoghovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo o uznanie skúšok 

vykonaných na JLF UK v študijnom programe Všeobecné lekárstvo z predmetu 

Lekárska biofyzika a Základy prvej pomoci, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ponuku spoločnosti 

Infopress o možnosti zverejniť podmienky prijatia uchádzačov o štúdium na JLF UK 

v Martine v pripravovanej publikácii „Kam na vysokú školu“, 

d) informovala o konaní konferencie III. Kardiovaskulárne dni, ktoré organizuje pre 

študentov Ostravská univerzita v Ostrave, 

e) informovala o príprave podkladov pre vyplatenie motivačných štipendií študentom za 

AR 2013/2014, 

f) informovala o fonde AXA zameraného na podporu študentov, 

g) informovala o počte študentov zapísaných na povinne voliteľné predmety v AR 

2014/2015. 

  

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

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

- oznam D. Záňovej, študentky 2. ročníka študijného programu pôrodná asistencia 

o zanechaní štúdia na JLF UK z osobných dôvodov, 

- oznam A. Zuffovej, študentky študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Z. Krškovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia o zmenu študijného 

programu na študijný program verejné zdravotníctvo v AR 2014/2015. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam A. Gronn-Weiss, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam R. L. L. da Rosa, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam M. Kapustecki, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam M. Winberg, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam M. O. Sveen, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť N. Wolk, 

študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi  schváliť žiadosť o poskytnutie 

Auly MAGNA študentom študujúcim v jazyku anglickom na zorganizovanie 

podujatia „Sketch show“ v apríli 2015, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vydávanie výpisov 

známok pre študentov na účely programu Erasmus+  bez poplatku – prijaté uznesenie 

č. 6/17/2014. 
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doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.  

a) informoval, že v mesiaci september a október 2014 prebiehajú na JLF UK v Martine 

interné audity. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že na účet JLF UK v Martine bola pripísaná dotácia za mesiac október, 

v ktorej budú projekty VEGA, KEGA, motivačné štipendiá a TJ dofinancované do 

výšky 100 % rozpočtu, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie Správu o uzatvorení záznamu 

týkajúcu sa príjmov a výdajov osobitne denaturovaného liehu. K 30. 9. 2014 je 

zostatok osobitne denaturovaného liehu nulový, 

c) informovala o spôsobe zaevidovania emeritných vysokoškolských učiteľov v systéme 

AIS,  

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o usmernení 

k používaniu elektronického trhoviska pre účely verejného obstarávania, 

e) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie súčasný stav súdneho jednania 

medzi UK v Bratislave a spoločnosťou Metrostav SK, a. s. vo veci zaplatenia 

indexácie, 

f) informovala, že bol vybraný dodávateľ SUWECO na predmet zákazky „predplatné 

zahraničných časopisov na rok 2015“, 

g) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o spôsobe vyplňovania 

údajov do centrálneho registra evidencie zákaziek s nízkou hodnotou, 

h) predložila návrh prílohy č. 1 (Dohoda o používaní vlastného cestného motorového 

vozidla na pracovnej ceste) vnútorného predpisu JLF UK – Smernica o cestovných 

náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných cestách – prijaté 

uznesenie č. 7/17/2014, 

i) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou BT Dominik s. r. o. pre predmet zákazky „Posteľná bielizeň pre UK v 

Bratislave“, 

j) informovala, že bol spoločnosti HUMANIA spol. s r. o. zaslaný návrh zmluvy 

upravený v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní na pripomienkovanie, 

k) informovala, že Akademický senát UK schválil Dlhodobý zámer UK v Bratislave na 

obdobie 2014 – 2024 – prijaté uznesenie č. 8/17/2014, 

l) informovala, že pracoviská JLF UK môžu do 10. 10. 2014 predkladať podklady 

potrebné pre vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie chemikálií a spotrebného 

materiálu, 

m) informovala, že sa spracúvajú poklady pre účtovnú závierku k 30. 9. 2014, 

n) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu z ústneho pojednávania vo 

veci plnenia povinností zamestnávateľa v oblasti verejného zdravotníctva – na úseku 

ochrany zdravia pri práci, 

o) informovala a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť úhradu faktúr za 

sprostredkovanie štúdia uchádzačov o štúdium na JLF UK v jazyku anglickom vrátane 

platby DPH. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 7. 10. 2014 sa uskutočnia doplňovacie voľby do študentskej časti 

Akademického senátu JLF UK v Martine, do Akademického senátu UK a do Rady 

VŠ. 
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I.Majling 

a) predložil a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie informáciu o novej 

podpredsedníčky ŠČ AS JLF UK, ktorou sa stala študentka K. Gyalogová, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na úpravu študentskej ankety 

hodnotenia pedagogického procesu na nasledujúce akademické roky. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o zmenenom termíne konania Lekárskeho plesu 2015, ktorý bude 6. 

februára 2014 v hoteli Turiec, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo žiadosť o prenájom zasadacej miestnosti VR 

JLF UK dňa 8. 10. 2014 za účelom predstavenia Mikroskopu Leica DMi8, Nová 

platforma Leica DMi8 riešiť v súlade s VP č. 6/2013 Cenník za krátkodobý prenájom 

nebytových priestorov JLF UK v Martine, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku Martinskej tenisovej 

akadémie na spoluprácu. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) podal informácie z 1. rokovania Sektorovej rady Zdravotníctvo a sociálne služby, 

ktoré sa konalo 3. 10. 2014. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že v dňoch 7. – 9. 10. 2014 sa uskutoční veľtrh Akadémia vzdelávania, 

ktorého sa JLF UK v Martine zúčastní spoločne s ostatnými fakultami UK v 

Bratislave. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   10. 10. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


