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Z á p i s n i c a  č. 5/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 11. marca 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. MUDr. A. 

Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. 

E. Halašová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. R. 

Péčová, 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 



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 

 5. Rôzne 

 

K bodu 1) 

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

dňa 23. februára 2015 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 neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. P. 

Kubisza, DrSc. o pridelenie čiastočného úväzku asistenta pre MUDr. T. Šimurdu, 

doktoranda dennej formy štúdia na KHaT JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o možnosti vzdelávania 

pedagogických zamestnancov Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, 

c) informoval a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o druhej výzve zo 

Štipendijného programu EHP Slovensko, 

d) predložil žiadosť Ing. M. Furjelovej, PhD. o prijatie do pracovného pomeru 

e) informoval, že v súvislosti s veľkonočnými sviatkami udelil rektor UK všetkým 

študentom UK rektorské voľno dňa 2. 4. 2015. Dekan JLF UK udelil dekanské voľno 

všetkým študentom JLF UK dňa 7. 4. 2015 – prijaté uznesenie č. 1/5/2015. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

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

Kubatkovi, PhD.,  

b) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh kontrolovať práce 

publikované v časopisoch s impakt faktorom 1x mesačne – prijaté uznesenie č. 

2/5/2015, 

c) podala informácie zo zasadnutia Komisie VEGA, ktoré sa konalo 25. 2. 2015. 

Hodnotených bolo 15 záverečných správ za JLF UK, z toho 4 správy splnili ciele 

vynikajúco, 9 správ splnilo ciele a 2 správy ciele nesplnili. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Mgr. Natáliu Sedláčkovú, 

doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia na SAV 

Bratislava (pred dizertačnou skúškou): 

pôvodný názov: „Hodnotenie úzkosti a depresie u potkanov: Možnosti 

ovplyvnenia psychoaktívnymi látkami“ 

navrhovaný názov: „Prenatálne programovanie úzkosti a depresie podobného 

správania u potkanov: Modely subchronickej prenatálnej sfyxie“, 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Mgr. Ivanu Kazimierovú, 

doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia (pred 

dizertačnou skúškou): 
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pôvodný názov: „Farmakologické ovplyvnenie obranných reflexov dýchacích 

ciest v podmienkach alergickej astmy“ 

navrhovaný názov: „Vplyv polyfenolických látok na obranné reflexy dýchacích 

ciest a zápal v podmienkach experimentálnej alergickej astmy“ 

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

odbore 7.3.2. farmakológia na SAV v Bratislave o povolenie predĺženia 

zahraničného študijného pobytu na Otto von Guericke – Universität Magdeburg do 

1. 6. 2015 (pôvodný termín pobytu od 20. 11. 2014 do 31. 3. 2015) z dôvodu 

osvojenia si nových metodických postupov pri hodnotení laboratórnych potkanov,  

b) informoval o konaní Medzinárodného kongresu študentov medicíny v Košiciach 

v dňoch 24. – 26. júna 2015 (nominovaní sú: K. Varga a P. Dubovan), 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh tém dizertačných 

prác pre doktorandské štúdium v AR 2015/2016 (vypísaných 121 tém pre DF a EF + 2 

témy z externej vzdelávacej inštitúcie) – prijaté uznesenie č. 3/5/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. R. Bobeka, primára neurologického oddelenia Kysucká 

nemocnica s poliklinikou Čadca, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Junasa, zástupcu primára neurologického oddelenia 

Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Mihála, primára neurologického oddelenia Nemocnica 

s poliklinikou Prievidza, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Hnatová, primárka hematologicko-transfuziologického 

oddelenia NsP Svidník, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore hematológia a transfúziológia na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť  

- vyradenie MUDr. L. Svinčiakovej z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore pediatria z dôvodu záujmu realizovať špecializačné štúdium 

na inej vzdelávacej ustanovizni, 

f) informoval členov Vedenia JLF UK, že bol zvolený za člena Akreditačnej komisie 

Ministerstva zdravotníctva SR s účinnosťou od 24. marca 2015. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam M. Hoxa, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť S. McGinna, študenta 2. 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 pre M. Parihuziča, študenta 5. ročníka študijné programu všeobecné 

lekárstvo o prekleňovaciu pôžičku na Erasmus+ študijný pobyt, 

d) informovala o priebehu výberového konania na študijné pobyty a stáže v rámci 

programu Erasmus+, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi postúpiť odvolanie W. Baraniak  

proti rozhodnutiu o jej vylúčení na posúdenie rektorovi UK, 

f) informovala o projekte EEA, 
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g) informovala o termíne výberového konania do programu Lions Austria program, ktoré 

sa uskutoční dňa 15. 4. 2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila žiadosť J. Poľu, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, ktorý zanechal štúdium na JLF UK v Martine, o odpustenie 2. splátky 

školného. Vedenie JLF UK odporúča žiadosť predložiť rektorovi UK 

b) informovala o počte prihlásených uchádzačov na prijímacie skúšky pre AR 2015/2016 

v študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, 

pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo, 

c) predložila návrhy na zmeny v študijných plánoch v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo pre AR 2015/2016: 

Vzhľadom na to, že ide len o malé úpravy: 

-  v predmete Anatómia 2, zrušiť prerekvizitu Anatómia 1  a pre predmet 

Anatómia 3 zaradiť ako prerekvizitné premety Anatómiu 1 a Anatómiu 2, 

- vo výberovom predmete Vedecká príprava zmeniť rozsah výučby z 0,5/1,5 PH 

na 2/0 PH, garant predmetu – doc. MUDr. Tibor Baška, PhD., 

- v povinne voliteľnom predmete Medicína katastrof zmeniť rozsah výučby z 1/1 

PH na 2/0 PH, 

po prerokovaní a so súhlasom Vedenia JLF UK, sa zasadnutie Pedagogickej komisie 

dekana JLF UK nebude realizovať.  

Navrhované úpravy v študijnom programe všeobecné lekárstvo budú predložené na 

prerokovanie v Akademickom senáte JLF UK a na schválenie vo Vedeckej rade JLF 

UK po usmernení a technickej špecifikácii z RUK.  

Návrh na zaradenie nového výberového predmetu v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo - Nemocničná hygiena a nozokomiálne nákazy 2/0 PH – garant predmetu 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH sa bude realizovať až v nasledujúcom 

akademickom roku vzhľadom na prebiehajúcu akreditáciu všetkých študijných 

programov. 

 

V študijnom programe zubné lekárstvo boli zaslané nasledovné návrhy:  

- zaradenie predmetu Propedeutika zubného lekárstva od zimného semestra 1. 

roku štúdia, 

- presun predmetu Farmakológia 1 do zimného semestra 4. roku štúdia 

a predmetu Farmakológia 2 do letného semestra 4. roku štúdia. 

Navrhované úpravy v študijnom programe zubné lekárstvo, vzhľadom na schválenú 

štruktúru predmetov v akreditačnom spise, sa nebudú predkladať na prerokovanie 

v AS JLF UK a na schválenie vo Vedeckej rade JLF UK.  Zaradenie predmetov 

zostane v študijnom programe zubné lekárstvo v AR 2015/2016 nezmenené 

v porovnaní s akreditačným spisom. 

d) informovala o vyhodnocovaní študentskej spätnej väzby za zimný semester AR 

2014/2015 a jej realizovaní v letnom semestri AR 2014/2015 (absolventi, rodinné 

lekárstvo, hodnotenie jednotlivých predmetov), 

e) informovala o zabezpečení konania Martinskej detskej letnej univerzity v dňoch 6. - 

10. 7. 2015 zo strany JLF UK, 

f) podala informácie z porady študijných prodekanov fakúlt UK s prorektorkou pre 

študijné veci UK, ktorá sa konala dňa 9. 3. 2015 (problematika prihlasovania na 

ubytovanie, aktuálna situácia v procese akreditácie UK, Centrálny register študentov 

a systém AIS), 
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g) predložila návrh na zriadenie komisie dekana JLF UK na vyhodnotenie špecifických 

potrieb študentov na základe smernice rektora UK č. 23/2014 Čl. 9 ods. 7 – prijaté 

uznesenie č. 4/5/2015. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť v súlade s Vnútorným 

predpisom č. 19/2013 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného 

a poplatkov spojených so štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave 

v akademickom roku 2014/2015 Čl. 6 ods. 4: 

- žiadosť M. Rumanovej, študentky 3. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o predĺženie termínu na zaplatenie 2. splátky školného, 

- žiadosť M. Turčanovej, študentky 3. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o predĺženie termínu na zaplatenie 2. splátky školného, 

b) informoval o dvoch prihláškach študentiek so zdravotným postihnutím v študijnom 

programe verejné zdravotníctvo pre AR 2015/2016, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrhy na zmeny v študijných 

plánoch v študijných programoch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná 

asistencia. 

Vzhľadom na to, že ide len o malé úpravy v  garantovaní predmetov, po prerokovaní 

a so súhlasom Vedenia JLF UK, sa zasadnutie Pedagogickej komisie dekana JLF UK 

nebude realizovať. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila žiadosť o súčinnosť vo veci uzavretia hromadnej licenčnej zmluvy s OZ 

LITA, autorská spoločnosť. LITA je organizácia, ktorá zastupuje autorov, o. i. udeľuje 

súhlas za autorov na používanie napr. audiovizuálnych diel, 

b) informovala, že bol spracovaný prehľad počtu doktorandov za JLF UK ako podklad 

pre rozpis dotácie zo ŠF na rok 2015, 

c) informovala, že Okresný súd Martin má záujem o obhliadku nehnuteľnosti na ul. 

Sklabinskej, 

d) informovala o príprave spotovej kampane JLF UK v televízii, 

e) informovala, že hlavnej kontrolórke UK boli zaslané podklady týkajúce sa kontrolnej 

činnosti na JLF UK, 

f) informovala a Vedenie JLF UK odporučilo informovať pracoviská o postupe pri 

vybavovaní ISBN v prípade 2., 3. a nasl. vydania publikácii – prijaté uznesenie č. 

5/5/2015, 

g) informovala, že ďalší ročník Lekárskeho plesu sa uskutoční 5. 2. 2016, 

h) informovala, že dôležité dokumenty, ktoré jednotlivé útvary dekanátu predkladajú na 

podpis dekanovi a ktoré sú adresované vonkajším inštitúciám ako ministerstvá, 

rektorát, agentúra, je potrebné najskôr dôsledne overiť po obsahovej stránke; overenie 

potvrdiť skráteným podpisom – šifrou na poslednej strane dokumentu. Formálnu 

správnosť bude overovať tajomníčka fakulty – prijaté uznesenie č. 6/5/2015, 

i) informovala, že bola podpísaná zmluva o dielo medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

Lindák Rastislav - NILTEX pre predmet zákazky „Taláre pre UK v Bratislave“,  

j) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 

9/2011 k ukončeniu realizácie projektu pre prijímateľov NFP v rámci operačného 

programu Výskum a vývoj. 
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K bodu 5) 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť Denníka N o informáciu 

o disciplinárnych konaniach na JLF UK týkajúcich sa plagiátorstva, 

b) informovala, že v dňoch 18. – 19. 3. 2015 sa koná v Bratislave festival kariéry pod 

názvom Národné dni kariéry, 

c) informovala o podujatí Danubius Young Scientist Award 2015, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo schváliť žiadosť prof. Nemčekovej 

o vykonanie dotazníkového prieskumu o právach pacientov. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že dňa 23. 3. 2015 bude prerušená distribúcia elektriny pre objekty 

Sklabinská 26, Malá Hora 4, Malá Hora 4A, BioMed a výmenníková stanica z dôvodu 

napájania novej trafostanice pre BioMed. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o výsledkoch volieb do ŠČ AS JLF UK, 

b) informovala, že z dôvodu odstúpenia študentky z AS UK a z dôvodu neobsadenia 

jedného miesta v ŠČ AS JLF UK budú vyhlásené doplňovacie voľby. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   18. 3. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


