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Z á p i s n i c a  č. 5/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 10. marca 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc. 

   

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 

Ospravedlnený: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 
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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 

K bodu 1) 

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

dňa 25. februára 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 žiadosť prof. MUDr. F. Novomeského, PhD. o vytvorenie jedného 

pracovného miesta odborného asistenta na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych 

expertíz JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 1/5/2014, 

b) informoval o nových členoch  výkonného výboru ORPHEUS, ktorých navrhli 

prezident a viceprezident organizácie ORPHEUS, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh prof. MUDr. H. Hudečkovej, 

PhD., MPH na riešenie akreditácie študijného programu verejné zdravotníctvo – 

prijaté uznesenie č. 2/5/2014, 

d) predložil a Vedenie JLF UK súhlasilo s textom definitívnej verzie zmluvy o praktickej 

výučbe s UN, 

e) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh prof. MUDr. J. Rovenského, 

DrSc. na zriadenie Centra biologickej liečby pre zápalové reumatické choroby 

v UNM, 

f) predložil žiadosť prof. MUDr. Ľ. Lacu, PhD. o zmenu názvu Chirurgickej kliniky JLF 

UK a UNM – prijaté uznesenie č. 3/5/2014, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. Ľ. 

Lacu, PhD. so zapojením externého učiteľa Chirurgickej kliniky JLF UK a UNM do 

výučby v LS AR 2013/201. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

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

Strakovi, PhD. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Žáčkovej, doktorandky dennej formy v študijnom odbore 

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o zanechaní doktorandského štúdia k 31. 3. 

2014 z rodinných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. Ľ. Machovej, doktorandky dennej formy v študijnom odbore 7.3.2. 

farmakológia o zanechaní doktorandského štúdia k 31. 3. 2014 z rodinných 

dôvodov, 

- žiadosť MUDr. J. Haličku, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia o písanie dizertačnej práce v jazyku 

anglickom, 
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b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nominácie doktorandov 

(MUDr. Janík a MUDr. Čierny) na Konferenciu doktorandov UK, ktorá sa uskutoční 

30. apríla 2014, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. E. Morávekovej, lekárky Martinského bioptického centra, s. r. 

o., za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. A. Hudecovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo z dôvodu  dlhodobého pobytu v zahraničí, 

- vyradenie MUDr. A. Matloobiho z evidencie účastníkov štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo z dôvodu záujmu pokračovať v odbore kardiológia na LF SZU 

v Bratislave,  

e) informoval o počte novozaradených lekárov do špecializačného štúdia - ku dňu 01. 02. 

2014 bolo zaradených 65 lekárov a 2 lekári boli v rámci prestupu prijatí z iných 

vzdelávacích inštitúcií dňa 07. 03. 2014, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh nového Študijného 

poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine 

v súvislosti so zmenou platnej legislatívy a internými úpravami realizácie štúdia – 

prijaté uznesenie č. 4/5/2014, 

g) informoval o počte zaradených lekárov do špecializačného študijného programu na 

riadenie a organizáciu zdravotníctva Zdravotnícky manažment a financovanie: 

- v súčasnosti zaradených:  29 (ku dňu 01. 10. 2013)  + 25 (ku dňu 01. 02. 2014) = 

54 lekárov, 

- evidovaní záujemcovia na zaradenie ku dňu 01. 10. 2014: 33 lekárov, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu 2. 

vzdelávacej aktivity – Modul teoretickej prípravy – 2. časť -  pre lekárov 

zaradených ku dňu 01. 10. 2013 (01. 05. 2014, 03. 05. 2014, 10. 05. 2014). 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Adnan Chakiri, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK na 1 

semester, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti Solvei Johanna 

Kreilinger von Lydersen a Per Inge Hoyland, študentov študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o uznanie skúšok vykonaných 

v predchádzajúcom štúdiu (Basics of Nursing), 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vylúčenie R. Chorozovej, 

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

anglickom zo štúdia na JLF UK v Martine, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam Helene Coch Fjeldstad, 

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

anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

e) informovala o priebežnom počte prihlásených slovenských uchádzačov, ktorý chcú 

študovať všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť uchádzačky 

o štúdium so špecifickými potrebami na základe predloženého lekárskeho vysvedčenia  
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o nárok na zabezpečenie možnosti osobitných podmienok prijímacích skúšok 

(predĺženie času písania testu), 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh nového študijného programu 

UTV, ktorý by sa začal realizovať od októbra 2014 v rámci projektu „Univerzita 

tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva 

a nelekárskych študijných programov“,  

c) informovala o priebežných počtoch prihlásených uchádzačov na študijné programy 

realizované na JLF UK pre AR 2014/2015, 

d) predložila pozvánku na workshop Evaluace výuky LF z pohledu studentů, ktorý sa 

uskutoční 26. 3. 2014 v Hradci Králové. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zaslať požiadavku na aktualizáciu 

komisií pre štátne skúšky na AR 2014/2015 za nelekárske študijné programy. 

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim prof. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

- prednosta Očnej kliniky JLF UK a UNM, 

- profesor v študijnom odbore vnútorné choroby na Klinike hematológie 

a transfuziológie JLF UK a UNM, 

- docent v  študijnom odbore dermatovenerológia na Dermatovenerologickej klinike 

JLF UK a UNM 

prijaté uznesenie č. 5/5/2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie vnútorný predpis UK 

v Bratislave - Príkaz rektora UK v Bratislave č. 2/2014 Plán dovoleniek na rok 2014, 

b) informovala o pridelení bežnej dotácie na mesiac marec 2014, 

c) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou TRÓN SLOVAKIA s. r. o. pre predmet zákazky „Služby súvisiace 

s toxickým, zdravotníckym a nebezpečným odpadom“, 

d) informovala o nových zákonných povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní, ktoré vstúpili do účinnosti dňa 27. 2. 2014, 

e) informovala, že boli kontrolované, overované a pripomienkované podklady týkajúce 

sa doktorandov JLF UK v Martine, ktoré budú podkladom k rozpisu dotácie pre 

vysoké školy SR. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   14. 03. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


