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Z á p i s n i c a  č. 18/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 21. 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, DrSc., doc. RNDr. 

E. Halašová, PhD., 

   

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

K. Gyalogová, podpredsedníčka ŠČ AS JLF UK  

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

 



2 

 

 

 

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 

K bodu 1) 

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

dňa 6. októbra 2014 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť Z. Šiguta o možnosť 

prednášať na LF (špecializácia: riadenie ľudských zdrojov, marketing a management, 

firemná kultúra), 

b) predložil grantovú výzvu Slovenskej sporiteľne týkajúcu sa podpory vysokoškolských 

projektov v školskom roku 2014/2015, 

c) predložil žiadosť JCI – Slovakia o nomináciu študentov do súťaže „Študentská 

osobnosť Slovenska“ pre AR 2013/2014“, 

d) informoval o oslavách 25. výročia Fakulty of Health Sciences University of Pécs, 

e) informoval, že dňa 21. 10. 2014 sa uskutoční pracovné stretnutie týkajúce sa 

prejednania správy a záverov z finančného auditu na projekt Zubné lekárstvo. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: prof. MUDr. P. 

Kubiszovi, DrSc., prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc., MUDr. P. Ďurdíkovi, PhD. 

a doc. MUDr. M. Péčovi, PhD., mim. prof.,  

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie program zasadnutia Vedeckej rady 

JLF UK v Martine, ktoré sa uskutoční 23. 10. 2014, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť návrh oficiálneho postupu 

uchádzačov (externistov) o habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora 

(žiadosť adresovať najskôr dekanovi fakulty, až následne referátu pre VVČ a AKAS) 

– prijaté uznesenie č. 1/18/2014. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. D. Němca, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia o zanechanie štúdia z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. A. Mešťaníkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia o uznanie kreditov získaných 

absolvovaním kurzu „Metodológia vedeckej práce“, ktorý absolvovala v dňoch 4. 

– 5. 2. 2014 ako študentka dennej formy v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné 

choroby,  

- žiadosť Ing. M. Furjelovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o odpustenie, resp. zníženie 

školného podľa Čl. 7 odst. 2/písm. d) Smernice rektora UK č. 14/2012. (školiteľ: 

prof. MUDr. M. Adamkov, PhD.) Prerušenie bolo v trvaní 5 mesiacov; t.j. od 1. 4. 

2011 do 31. 8. 2011, 
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b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie a vyslovilo súhlas s rozdelením 20 

miest kvalifikovaných stážistov po prerokovaní v  organizačnom výbore ŠVOČ – 

prijaté uznesenie č. 2/18/2014, 

c) informoval, že dňa 28. októbra 2014 sa uskutoční 11. vedecká konferencia 

doktorandov – prijaté uznesenie č. 3/18/2014, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Boldiša, zástupcu prednostu Kliniky otorinolaryngológie, 

FN Nitra, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

otorinolaryngológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Ondrejku, prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, 

ÚVN SNP Ružomberok, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Čecha, primára urologického oddelenia NsP Prievidza so 

sídlom v Bojniciach, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore urológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie T. Tomkovej, zástupcu sestra, psychiatrické oddelenie FNsP J. A. 

Reimana Prešov, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v 

odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na JLF UK v Martine, 

- menovanie PhDr. J. Vrábeľovej, sestry Kliniky úrazovej chirurgie UNLP Košice, 

za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie J. Pavelkovej, sestra, Neurochirurgická klinika ÚVN SNP 

Ružomberok, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Ľ. Chudej, sestry v Zariadení pre seniorov, Prievidza, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite  na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. A. Mrázikovej, sestry, ÚUTOS, Ružomberok, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v  

komunite na JLF UK v Martine, 

e) predložil plán vzdelávacích akcií na október 2014: 

- 03. 11. 2014 - 7. 11. 2014 – akreditovaný program sústavného vzdelávanie pre 

zdravotnícke povolanie sestra Mentor klinickej praxe, 

- 10. 11. 2014 – 21. 11. 2014 – školiaci kurz pred špecializačnou skúškou 

v odbore všeobecné lekárstvo, 

- 14. 11. 2014 – 2. časť modulu teoretickej prípravy ZMaF, 

- 18. 11. 2014 – 21. 11. 2014 - školiaci kurz pred certifikačnou skúškou 

v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo, 

- 18. 11. – 19. 11. 2014 - špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment 

a financovanie, 

- 20. 11. 2014 – špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii 

a pôrodníctve, 

- 25. 11. 2014  – špecializačná skúška v všeobecné lekárstvo, 

certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti     

dorastové lekárstvo, 

-    27. 11. 2014 - špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo, 

- 28. 11. 2014 - špecializačná skúška v odbore chirurgia, 

f) predložil oznámenie o schválení žiadosti JLF UK o zmenu odborného garanta 

špecializačného študijného programu zdravotnícky manažment a financovanie – od 2.  
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11. 2014 odbornú garantku Mgr. Martinu Antošovú, PhD., MBA nahradí prof. MUDr. 

Henrieta Hudečková, PhD., MPH, ktorá je aj schváleným predsedom skúšobnej 

komisie. 

  

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila žiadosť k uznaniu diplomu z RUK o dosiahnutom vzdelaní M. Šamaja na 

Fakulte zdravotníckych vied v Olomouci. Predložila aj stanovisko o vzdelaní garanta 

študijného programu verejné zdravotníctvo – absolvované predmety nespĺňajú 

obsahovú náplň predmetov v študijnom programe verejné zdravotníctvo na JLF UK v 

Martine,  

b) informovala, že bol vydaný VP č. 23/2014 Smernica rektora UK v Bratislave 

k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so 

špecifickými potrebami, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram vyplácania 

motivačných štipendií 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky dotazníkového šetrenia 

Hodnotenia predmetov a vyučovacieho procesu študentami v ZS AR 2013/2014. 

  

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť A. Vahančíkovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o uznanie predmetov medicínska terminológia a cudzí jazyk, ktoré 

vykonala v predchádzajúcom štúdiu na LF UK v Bratislave, 

- žiadosť B. Ďuríčekovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o uznanie predmetov  z predchádzajúceho štúdia na KU v Ružomberku, 

- žiadosť B. Delinčákovej, študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o individuálny študijný plán z dôvodu starostlivosti o dieťa. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam B. Khan, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam A. Motlagh, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam N. R. Pedersen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

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

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam L. S. Engen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam L. A. Martinius, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam C. W. Kingstam, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam D. Björk Ólafsdóttir, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Fani, študentky 

1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o prerušenie štúdia, 
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c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi  schváliť žiadosť V. Baraniak, 

študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o skorší nástup po prerušení štúdia, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť zo Slezské 

univerzity v Opavě o prijatie dvoch študentov na 1-mesačnú stáž v mesiaci november 

2014 na Oddelenie európskych a národných projektov a Referát zahraničných 

vzťahov, 

e) informovala, že na základe zmeny financovania Národnou agentúrou programu 

Erasmus+ sa bude grant vyplácať študentom v dvoch splátkach. 80% na začiatku 

a 20% po úspešnom ukončení mobility a odovzdaní všetkých dokumentov.  Vedenie 

JLF UK súhlasilo  s poskytnutím prekleňovacej pôžičky. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.  

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie: 

- 2 funkčných miest docentov v študijnom odbore pediatria. 

prijaté uznesenie č. 4/18/2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o výsledkoch ankety zameranej na zistenie záujmu s návrhom na 

zriadenie Relaxačného centra JLF UK pre zamestnancov, 

b) informovala, že bola vykonaná kontrola údajov týkajúcich sa štipendií doktorandov – 

porovnávané boli údaje v CRŠ s údajmi v AISe, ŠP a SAP, 

c) informovala, že dňa 15. októbra 2014 sa uskutočnil 1. ročník podujatia MedGAMES 

2014, ktoré organizoval Martinský klub medikov, 

d) predložila poďakovanie vedúcej Študentskej jedálne zamestnancom Ústavu 

informačných technológií za promptné preinštalovanie tretieho výdajného terminálu 

v jedálni na L. Novomeského 7, 

e) informovala o počte vyrobených hlavných jedál v jedálni JLF UK (v jednom dni sa 

počet pohybuje už na úrovni cca 1000 jedál), vedenie vyslovilo poďakovanie 

zamestnancom ŠJ, 

f) informovala, že bola na JLF UK v Martine zaevidovaná a prešetrená sťažnosť 

študentky I. Paálovej voči ubytovacej referentke na VI a J pri JLF UK v Martine – 

prijaté uznesenie č. 5/18/2014, 

g) predložila návrh na úpravu (spôsob zverejňovania) formulárov a interných 

dokumentov JLF UK v Martine, ktoré sú v súčasnosti prístupné na internetovej 

stránky fakulty, 

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

a spoločnosťou Cestovná kancelária Millennium Travel, s. r. o. pre predmet zákazky 

„Komplexné zabezpečenie cestovných dokladov a súvisiacich služieb“, 

i) informovala o výhre HK Slávia Medik Martin v zápase 4. kola 2. ligy v hádzanej žien 

a o výhre v zápase 6. kola 2. ligy v hádzanej žien, 

j) informovala, že dňa 21. 10. 2014 sa uskutoční prerokovanie Predbežnej čiastkovej 

správy z vládneho auditu č. A597, K3745 k projektu Zubné lekárstvo – nový študijný 

program na JLF UK v Martine, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o kontrole evidencie, 

čerpania a účtovania dovoleniek zamestnancov JLF UK k 30. septembru 2014 – 

prijaté uznesenie č. 6/18/2014, 
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l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o kontrole prihlasovania 

a odhlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného 

dôchodkového sporenia, 

m) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly (kontrola pokladničnej hotovosti) na JLF UK v Martine v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti na rok 2014. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   27. 10. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


