
1 

 

 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 19/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 3. novembra 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  

 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 21. 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 odporučilo dekanovi schváliť zmenu štruktúry funkčných 

miest na Ústave lekárskej biológie JLF UK – prijaté unesenie č. 1/19/2014, 

b) predložil žiadosť Mgr. Ing. Ivany Šumichrastovej o prijatie do zamestnania na JLF 

UK. Vedenie JLF UK odporučilo žiadosť evidovať na personálnom oddelení fakulty, 

c) predložil požiadavku rektora UK o zaslanie nominácií na „Slovenku roka v kategórii 

Veda a Výskum“ – prijaté uznesenie č. 2/19/2014,  

d) informoval o poďakovaní rodičov študenta Nórskeho kráľovstva, ktorý na JLF UK 

študuje všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

e) predložil a Vedenie JLF UK schválilo návrh prehodnotenia platov vysokoškolských 

učiteľov podľa H-indexu – prijaté uznesenie č. 3/19/2014. 

 

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. L. 

Plankovi, CSc. a MUDr. E. Kúdelovi, PhD.,  

b) informovala, že riešitelia Grantov UK majú povinnosť predložiť záverečné správy o 

ich riešení za rok 2014 do 12. decembra 2014, 

c) informovala, že doktorandi dennej formy štúdia, vedeckí a výskumní zamestnanci do 

30 rokov môžu podávať žiadosti o Grant UK na rok 2015 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti do 15.12.2014, 

d) informovala, že v súvislosti s novým webom sa uskutoční 7. 11. 2014 školenie 

pracovníčok RVVČ k spôsobu zverejňovania informácií o habilitačných 

a vymenúvacích konaniach a ich priebehu v novom systéme na webovej stránke UK, 

e) podala informácie zo zasadnutia redakčnej rady časopisu Naša univerzita, 

f) informovala, že sa pripravuje Fakultná vedecká konferencia, ktorá sa uskutoční dňa 5. 

februára 2015 – prijaté uznesenie č. 4/19/2014. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MVDr. R. Koprdovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia na SAV v Bratislave o povolenie zahraničného 

študijného pobytu na Otto von Guericke – Universität Magdeburg v období od 

20.11.2014 do 31.3.2015 z dôvodu osvojenia si nových metodických postupov pri 

hodnotení laboratórnych potkanov, 

b) informoval o príprave Kurzu metodológie vedeckej práce, ktorý sa uskutoční v dňoch 

3. – 4. februára 2015 - prijaté uznesenie č. 5/19/2014, 

c) informoval, že Študentskú vedeckú konferenciu LF ČR a SR v novembri 2015 bude 

organizovať LF UPJŠ v Košiciach, 
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d) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. R. Mišovej, primárky Novorodeneckého oddelenia, FN Trnava, 

za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

neonatológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Panušku, primára Chirurgického oddelenia, Nemocnica 

Zvolen, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie PhDr. A. Mikulovej, hlavnej sestry, ZPS Prievidza, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie M. Dufalovej, koordinátora ošetrovateľskej starostlivosti, Detský 

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

odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie M. Kotradyovej, IDEA DSS  Prakovce, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. M. Zuzíkovej, sestry, CHKaTC UNM, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. E. Blahušiakovej, sestry KSaMCH UNM, za školiteľku pre sestry 

zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie  na JLF UK v Martine, 

- menovanie A. Čechovičovej, sestry, Urgentný príjem FNsP Žilina, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. M. Spišákovej, úsekovej sestry, Psychiatrické oddelenie FNsP 

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

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia L. 

Bodoríkovej do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

komunite na JLF UK z dôvodu porušenia zmluvy o zabezpečení štúdia a ukončenia 

pracovného pomeru u pôvodného navrhovateľa vzdelávania, 

f) informoval, že od 1. 11. 2014 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP č. 

OPV/41/2014 k NP „Rezidentský program pre lekárov prvého kontaktu na JLF UK v 

Martine“, kód projektu 26120230033. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- návrh na vylúčenie M. Bacmaňáka, študenta 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo z dôvodu, že nevykonal opakovane zapísané predmety do 24. 

10. 2014, 

- návrh na vylúčenie M. Firmentovej, študentky 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo z dôvodu, že nevykonala opakovane zapísané predmety do 

24. 10. 2014, 

b) informovala, že bola vykonaná kontrola počtu študentov v CRŠ za 1., 2. a spojený 1. 

a 2. stupeň štúdia, 

c) informovala, že referentky študijného oddelenia kontrolujú evidenciu mobilít v CRŠ 

pre potreby RUK,  

d) informovala, že sa uskutoční stretnutie k VP č. 23/2014 Smernica rektora UK 

v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre 

študentov so špecifickými potrebami prostredníctvom videokonferenčného prenosu, 
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na stretnutí sa zúčastnia všetky pracovníčky študijného oddelenia, koordinátorka pre 

prácu so študentmi so špecifickými potrebami, prodekanka pre pedagogickú činnosť, 

riaditeľka AKAS, riaditeľka VIaJ a pracovník prevádzkového oddelenia, 

e) informovala, že 24. 11. 2014 navštívi JLF UK v Martine študent Gymnázia 

v Trenčíne, ktorý vyhral súťaž na veľtrhu štúdia a kariéry pod názvom 18. ročník 

Akadémia VAPAC (1. miesto – návšteva VŠ podľa vlastného výberu), 

f) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam, že sa pripravuje šablóna 

diplomovej práce. 

  

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

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

- oznam M. Janeka, študenta 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine z osobných dôvodov, 

- oznam S. Švecovej, študentky 2. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine z osobných dôvodov,  

- oznam P. Jesenskej, študentky 2. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine z osobných dôvodov. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

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

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam K. H. Olsen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam R. M. Ellertsson, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam S. T. Gissurardóttir, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam J. Kokvold, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam H. L. Olafsdottir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- návrh na vylúčenie R. Hagerup, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonala 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčenie P. C. Krzystyniak, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonal 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčenie M. J. Samulak, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonal 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčenie M. Popal, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonal opakovane 

zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčenie E. A. Skaugen, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonal 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčenie H. Vilhjálmsson, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonal 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 
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- návrh na vylúčenie E. Øygarden, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonal 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčenie N. Eilenberger, študentky 3. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonala 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčenie T. M. Siaker, študenta 3. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonal 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčenie M. J. Szelag, študentky 3. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, že nevykonala 

opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

- návrh na vylúčene A. C. Valente De Almeida Robalo, študentky 4. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom z dôvodu, 

že nevykonala opakovane zapísané predmety do 24. 10. 2014, 

c) predložila žiadosti študentov o vrátenie školného a Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi postupovať podľa uzavretých zmlúv: 

- žiadosť M. Nilsena, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o vrátenie školného, 

- žiadosť P. C. Krzystyniaka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vrátenie školného za zimný semester, 

- žiadosť M. J. Samulaka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vrátenie školného za zimný semester, 

- žiadosť E. Øygarden, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o vrátenie časti školného, 

- žiadosť N. Eilenberger, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vrátenie časti školného, 

- žiadosť T. M. Skiaker, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vrátenie časti školného, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť H. B. 

Heimisdóttir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom o úpravu študijných podmienok z dôvodu dyslexie, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť O. G. Oksnesa, 

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

anglickom o uznanie predmetu absolvovaného v predchádzajúcom štúdiu – Základy 

ošetrovateľstva – ABS, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Jayassela, 

študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. B. Chakiri, 

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

anglickom o predĺženie prerušenia štúdia do 31. 8. 2015, 

h) informovala o príprave smernice dekana JFL UK upravujúcej vrátenie školného 

u študentov študujúcich v jazyku anglickom na JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.  

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

výberového konania na obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore 

normálna a patologická fyziológia na Ústave patologickej fyziológie - prijaté 

uznesenie č. 6/19/2014, 

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

pre vypísanie výberového konania na obsadenie 3 pracovných miest výskumných 
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pracovníkov a 3  miest post-doktorandov v projekte „Zvýšenie možnosti kariérneho 

rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“ – prijaté uznesenie č. 

7/19/2014, 

c) informoval, že 26. 11. 2014 sa na JLF UK uskutoční 1. dozorný audit po získaní 

certifikátu ISO 9001, 

d) predložil a Vedenie JLF UK prerokovalo a schválilo Správu z preskúmania systému 

manažérstva kvality JLF UK za rok 2014 – prijaté uznesenie č. 8/19/2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bola spísaná zápisnica z prerokovania predbežnej čiastkovej správy 

z vládneho auditu č. A597. č. K3745; JLF UK v Martine vyslovila nesúhlas so 

závermi vládneho auditu; pravdepodobne bude začaté správne konanie voči JLF UK v 

Martine, 

b) informovala, že na základe požiadavky RÚVZ so sídlom v Martine sa spracúvajú 

podklady pre potreby vypracovania kategorizácie zamestnancov podľa faktorov 

pracovného prostredia, 

c) informovala, že na základe požiadavky kvestorky UK je potrebné do 6. 11. 2014 

predložiť aktuálne údaje o vyplatených finančných prostriedkoch na sociálne 

štipendiá, o počte vydaných jedál a aktualizovaný prehľad o ubytovacej kapacite na 

študentských domovoch a o počte ubytovaných študentov, 

d) informovala, že od 1. 11. 2014 došlo k zmene riaditeľky Územného spolu SČK 

v Martine. Do 31. 12. 2014 je poverená touto funkciou p. Bartoneková, ktorá nahradila 

Mgr. A. Franekovú,  

e) informovala, že na základe požiadavky rektora UK boli prekontrolované údaje v CRŠ 

o počte študentov, absolventov a mobilite, ktoré budú použité pri nápočte dotácie na 

rok 2015, JLF UK upozornila, že údaje o školnom zaplateným doktorandmi nie sú 

zhodné so skutočnosťou, 

f) informovala o povinnosti vykonať kontrolu správnosti údajov v CRZ týkajúcich sa 

garantov/spolugarantov študijných programov 1., 2. a 3. stupňa VŠ vzdelávania 

a termínu ukončenia garancie, 

g) predložila návrh Dlhodobého zámeru JLF UK v Martine na obdobie rokov 2014 – 

2024 – prijaté uznesenie č. 9/19/2014, 

h) informovala, že riaditeľka VI bola predvolaná na Mestskú políciu v Martine z dôvodu 

podania vysvetlenia vo veci priestupku proti verejnému poriadku – rušenie nočného 

kľudu študentmi, 

i) informovala o výhre HK Slávia Medik Martin v zápase 5. kola 2. ligy v hádzanej žien, 

j) predložila a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie predpokladané čerpanie 

rozpočtu Koordinačného výboru študentov do 31. 12. 2014, 

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

a spoločnosťou Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Papier pre UK v 

Bratislave“, 

l) informovala členov Vedenia JLF UK o doplnení právnej argumentácie k odvolaniu 

proti zmene účastníka konania na strane žalobcu v súdnom spore s Metrostavom SK 

a tiež informovala o zmene právneho zástupcu žalobcu Metrostavu SK, 

m) informovala o vydaní Vnútorného predpisu UK č. 24/2014 Smernica rektora UK 

v Bratislave, ktorou sa upravuje hlasovanie výberovej komisie podľa článku 5 

vnútorného predpisu č. 14/2014 Zásady výberového konania na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov, 
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n) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predbežnú kalkuláciu 

príjmov a výdavkov na činnosť UTV pri JLF UK v Martine v AR 2014/2015 k 30. 6. 

2014 – prijaté uznesenie č. 10/19/2014, 

o) informovala, že sa pripravujú podklady pre vypracovanie Plánu verejného 

obstarávania za JLF UK v Martine na rok 2015, ktorý bude súčasťou Plánu VO za 

UK,  

p) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh metodického 

pokynu týkajúceho sa problematiky obstarávania chemikálií po vyčerpaní finančného 

limitu od zazmluvneného dodávateľa – prijaté uznesenie č. 11/19/2014, 

q) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie infožiadosť OVV 26/2014 IZ podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov, ktorá sa týka verejného obstarávania organizovaného JLF UK, 

r) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Dodatku č. 1 

k vnútornému predpisu č. 40/2013 Smernica dekana JLF UK v Martine Príručka 

kvality – prijaté uznesenie č. 12/19/2014, 

s) informovala, že v roku 2015 je možné uchádzať sa formou žiadosti o dotáciu z MK 

SR. Ide o možnosť získať financie na systém ochrany knižničného fondu. JLF UK 

v Martine pripravuje žiadosť o poskytnutie príspevku v objeme cca 10 000 €. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 7. 11. 2014 sa uskutoční zasadnutie Volebnej komisie pre voľby 

kandidáta na funkciu dekana JLF UK, ktorá zaregistruje návrhy kandidátov na funkciu 

dekana fakulty a zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v Martine, 

b) informovala, že 10. 11. 2014 sa uskutoční verejné zasadnutie AS JLF UK, kde sa 

predstavia kandidáti na funkciu dekana, 

c) informovala, že 14. 11. 2014 sa uskutočnia voľby kandidáta na funkciu dekana JFL 

UK na verejnom zasadnutí AS JLF UK. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že 3. 11. 2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie ponúk ponukového konania 

na prenájom nehnuteľného majetku v UNM (nebytové priestory - pavilón č. 6 

a Detská klinika JIS), 

b) požiadala zástupcu študentov o určení spôsobu odovzdania plášťov s logom fakulty 

študentom 1. ročníka štúdia na JLF UK, 

c) predložila požiadavku študentov JLF UK na úpravu priestorov v Simulačnom centre 

JLF UK; priestory nie sú uzavreté a preto počas výučby dochádza k rušeniu študentov, 

ktorí sa pripravujú v študovni AKAS – prijaté uznesenie č. 13/19/2014, 

d) poďakovala všetkým administratívnym zamestnancom Dekanátu a AKAS JLF UK, 

ktorí sa podieľali na príprave materiálov pri návšteve pracovnej skupiny AK na JLF 

UK v Martine dňa 30. 10. 2014 v rámci komplexnej akreditácie UK. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   10. 11. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


