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Z á p i s n i c a  č. 10/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 12. júna 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

Ospravedlnené: Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

   

Prizvaní:  doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., predsedníčka AS JLF UK   

 L. Briš, predseda ŠČ AS 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 29. mája 2017 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) predložil ponuku na nomináciu manažéra kvality do súťaže Top manažéri kvality roka 

2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o prenájom 

futbalového ihriska JLF UK za štandardných podmienok podľa VP č. 2/2016 Cenník 

za krátkodobý prenájom nebytových priestorov JLF UK, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Organizačný poriadok VI 

a J JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/10/2017. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

dekana za práce s impakt faktorom: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., doc. MUDr. 

Daniela Mokrá, PhD., RNDr. Oliver Štrbák, PhD., Ing. Ján Strnádel, PhD., MUDr. 

Matej Samoš, PhD., RNDr. Dušan Braný, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Hodnotiacu správu úrovne 

vedecko-výskumnej činnosti JLF UK za rok 2016 – prijaté uznesenie č. 2/10/2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť garančnú skupinu na 

získanie práv uskutočňovať HaI konania v študijnom odbore 7.2.1 zubné lekárstvo – 

prijaté uznesenie č. 3/10/2017, 

d) informovala, že RVVČ vypracoval a odoslal štatistiku na MŠVVaŠ SR - Výkaz o 

výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2016. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Davida Holeša, 

doktoranda externej formy v študijnom odbore chirurgia (pred DS) 

Pôvodný názov: „Skórovacie systémy a identifikácia pacienta so život 

ohrozujúcim poranení v prednemocničnej starostlivosti“   

Navrhovaný názov: „Skórovací systém u závažných poranení“ 

        „Scoring System at Serious AInjuries“ 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. A. 

Hajtmana, PhD., prednostu Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku na 

menovanie doc. MUDr. Vladimíra Čalkovského, PhD. za školiteľa v študijnom odbore 

chirurgia – prijaté uznesenie č. 4/10/2017, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. Ľubici 

Kollárikovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore patologická 

anatómia a súdne lekárstvo o zanechanie doktorandského štúdia z osobných dôvodov 

k 30. 6. 2017, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- menovanie Mgr. Ľ. Bielovej, sestry, ADOS Charitas Dolný Kubín, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. E. Domanskej, všeobecnej lekárky pre dospelých, JUHALEK, 

s. r. o. Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie z evidencie 

MUDr. L. Fedorovej zo špecializačného štúdia v odbore detská chirurgia z dôvodu 

záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

b) informoval, že dňa 30. 5. 2017 o 10.00 hod. sa konalo výberové konanie na zaradenie 

do rezidentského programu (prijatých 12 účastníkov – 8 v odbore VL a 4 v odbore 

pediatria). 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  žiadosť L. H. Kamiński, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na jeden semester, 

- žiadosť J. K. Holm-Olsen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na jeden semester, 

- žiadosť F. Midtkandal, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na jeden rok, 

- žiadosť T. Ambro Arnesen, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na jeden 

semester, 

- žiadosť J. Paczek, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na jeden semester, 

- žiadosť T. Čuchráča, študenta 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom o prerušenie štúdia na jeden 

semester, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam L. E. Oslanda, študenta 2. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o zanechanie štúdia na JLF UK. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) informoval o pracovnom stretnutí CAF tímu, ktorého predmetom bude konzultácia 

samohodnotiacej správy. 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) informovala, že v septembrovom čísle časopisu Naša univerzita môže JLF UK 

uverejniť článok o výnimočných študentoch fakulty. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   16. 06. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


