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Z á p i s n i c a  č. 9/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 2. mája 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc.,  doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. R. Péčová, 

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

Ospravedlnení: doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, 

  

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

 L. Briš, 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. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 18. apríla 2016 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 odporučilo dekanovi oceniť formou udelenia mimoriadneho 

štipendia študentku 3. ročníka pôrodnej asistencie na JLF UK v Martine A. 

Šrenkelovú za úspešnú reprezentáciu JLF UK na Celoštátnej ŠVK, ktorá sa konala 21. 

4. 2016 na Fakulte zdravotníckych štúdií Univerzity v Pardubiciach, 

b) predložil žiadosť prof. MUDr. M. Szilágyiovej, CSc. o predĺženie pracovného pomeru, 

c) predložil poďakovanie pani a pána Kotorovcov študentovi 6. ročníka A. Halajovi za 

empatický prístup, vysokú odbornosť a profesionalitu na Dni zdravia v Leviciach, 

d) informoval, že 4. 5. 2016 sa uskutoční porada vedúcich ústavov, kliník, účelových 

a výskumných pracovísk. 

 

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: MUDr. T. Jurkovi (2x), 

RNDr. P. Mikolkovi, PhD., doc. MUDr. K. Biringerovi, PhD., MUDr. M. 

Mešťaníkovi, MUDr. R. Rosoľankovi, 

b) informovala, že bolo za JLF UK podaných 20 žiadostí o dotáciu VEGA na rok 2017 

a 11 žiadostí o dotáciu KEGA na rok 2017, 

c) informovala, že zodpovedným riešiteľom končiacich projektov VEGA v roku 2015 

boli zaslané certifikáty o ukončení. 

 

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. Dušana Braného, 

doktoranda dennej formy v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

(pred ODP)  

pôvodný názov: „Genový profiling cervikálnych dysplázií a rakoviny krčka 

maternice“ 

navrhovaný názov: „Molekulárny profiling tumorov hladkej svaloviny tela 

maternice“, 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Mgr. Danu Dvorskú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

(pred ODP) 

pôvodný názov: „Význam a nové trendy molekulovej diagnostiky myomatózy 

maternice“ 

navrhovaný názov: „Nové trendy v diagnostike ochorení tela maternice: 

Molekulárno – genetické pozadie myómov maternice“, 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Mgr. Dušana Loderera, 

doktoranda dennej formy v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 

(pred ODP) 
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pôvodný názov: „Analýza genetických a epigenetických zmien v placente a jej 

aplikácie pri analýzach voľnej fetálnej DNA a RNA v plazme“ 

navrhovaný názov: „Neinvazívne prenatálne testovanie s využitím voľnej fetálnej 

DNA“, 

b) predložil návrh na schválenie komisie pre štátne skúšky v študijnom programe zubné 

lekárstvo v súvislosti s predložením žiadosti o akreditáciu študijného programu – 

prijaté uznesenie č. 1/9/2016, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh o organizačnom 

zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 

2017/2018 a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS JLF UK - prijaté uznesenie č. 

2/9/2016, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. A. Stecovej, CSc. lekárky, MEDIREX, a. s. Bratislava, za 

školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore klinická 

biochémia, 

e) informoval, že dňa 27. apríla 2016 bolo odoslané finančné zúčtovania transferu zo 

štátneho rozpočtu pre Rezidentský program MZ SR za rok 2015, 

f) informoval, že dňa 3. mája 2016 sa uskutoční výjazdového zasadnutie AK MZ SR v 

DONsP v súvislosti s podávanou žiadosťou JLF UK o zaradenie uvedeného ZZ medzi 

akreditované pracoviská JLF UK pre špecializačné študijné programy vnútorné 

lekárstvo a všeobecné lekárstvo (s účasťou oboch odborných garantov). 

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: prednosta Kliniky infektológie a cestovnej 

medicíny JLF UK a UNM, prednosta Urologickej kliniky JLF UK a UNM, výskumný 

pracovník – expert v oblasti regeneratívnej medicíny v Martinskom centre pre 

biomedicínu JLF UK, výskumný pracovník – expert v oblasti  výskumu viscerálnej 

bolesti medicíny v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK, 2 odborní asistenti na 

kratší pracovný čas na I. internej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

3/9/2016. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh dozorných komisií 

na prijímacie skúšky pre AR 2016/2017 – prijaté uznesenie č. 4/9/2016, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh organizačných 

pokynov pre uchádzačov na prijímacie skúšky pre AR 2016/2017 pre všetky 

realizované akreditované študijné programy – prijaté uznesenie č. 5/9/2016, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na doplnenie 

zloženia komisií štátnych skúšok pre AR 2016/2017 pre predmet Obhajoba 

diplomových prác – prijaté uznesenie č. 6/9/2016, 

d) predložila návrh podmienok prijatia uchádzačov na štúdium v študijných programoch 

1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2017/2018 - prijaté 

uznesenie č. 7/9/2016, 

e) informovala o odovzdaní záverečných prác v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom a ich zaslaní školiteľom 

a oponentom so sprievodným listom obsahujúcim informácie o systéme spracovania 

a evidencie prác a posudkov v systéme AIS, 

f) informovala, že garantom predmetov bol zaslaný oznam o vypísaní termínov skúšok 

v LS AR 2015/2016, 
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g) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Lucie 

Chrobákovej o prestup na JLF UK zo študijného programu všeobecné lekárstvo 

z Užhorodskej národnej univerzity z kapacitných dôvodov, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť p. Poliačkovej 

o prerušenie štúdia v ďalšom vzdelávaní na UTV do 31. 1. 2017 zo zdravotných 

dôvodov, 

i) informovala o realizácii opatrení VŠ zameraných na skvalitnenie podmienok 

vzdelávania študentov so špecifickými potrebami a zlepšenie prístupnosti terciárneho 

vzdelávania s využitím účelovej dotácie na rok 2015 v podmienkach JLF UK,  

j) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Nadeždy 

Mikulíkovej o odpustenie platby školného pre AR 2016/2017, vzhľadom na 

skutočnosť, že zo štúdia na JLF UK bola vylúčená, 

k) predložila žiadosť Dominiky Mordačikovej o zmenu termínu štátnej skúšky 

z predmetu ošetrovateľstvo  a z predmetu obhajoba diplomovej práce  zo zdravotných 

dôvodov na august 2016, 

l) predložila návrh rozdelenia termínov obhajoby diplomových práce pre AR 2015/2016, 

m) informovala o príprave rozvrhov pre študijný program zubné lekárstvo pre ZS AR 

2016/2017. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

študentov o upravenie otváracích hodín študovní AKAS od 14. 5. 2016, ešte pred 

začiatkom skúškového obdobia. V pracovnom týždni od 8,00 do 22,00, cez víkend od 

10,00 do19,00, 

b) informovala o výzve na podávanie prihlášok na učiteľské mobility v rámci programu 

Erasmus+ v AR 2016/2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť požiadavku konzorcia 

WorldSpace Europe, ktorá zabezpečuje absolventské stáže v rámci Erasmus+, 

o umiestnenie informačnej nástenky v priestoroch fakulty, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť poľských 

študentov o udelenie dekanského voľna pri príležitosti Sviatku ústavy dňa 3.5.2016. 
 

K bodu 4) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 09. 05. 2016 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v 

Martine, 

b) informovala, že 16. 05. 2016 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine, 

c) informovala, že sa pripravuje Prevádzkový poriadok BioMedu Martin. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   04. 05. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


