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Z á p i s n i c a  č. 13/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 21. augusta 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Čalkovská, DrSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., 

Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnení: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. 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. Informácie a agenda dekana JLF UK  

2. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

3. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

   

K bodu 1) 

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

a) informoval o príkaze riaditeľov UNM, v ktorom sa rieši, že zamestnanci a študenti 

JLF UK pohybujúci sa na pôde UNM sú povinní nosiť menovky, 

b) informoval a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky dotazníka "Meranie 

spokojnosti zamestnancov JLF UK za AR 2015/2016“ – prijaté uznesenie č. 

1/13/2017, 

c) informoval a Vedenie zobralo na vedomie informáciu o možných projektoch podpory 

z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru v prospech 

islandských študentov študujúcich v SR, 

d) informoval o možnosti prihlásiť do národného kola podujatia Falling Walls Lab 

Slovakia mladých vedcov. Prof. Čalkovská predložila nominácie mladých vedcov 

za JLF UK v Martine. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

dekana za práce s impakt faktorom: Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD., MUDr. Ema 

Kantorová, PhD. (2x), RNDr. Veronika Mešťanová (2x), RNDr. Eva Ježková, PhD., 

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD., MUDr. Daniel Čierny, PhD., MVDr. Soňa 

Bálentová, PhD., doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD., doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., 

MBA, prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., 

b) informovala, že v rámci druhej výzvy Akreditačná komisia identifikovala tretí 

špičkový tím na JLF UK v zložení prof. Čalkovská, prof. Tatár, prof. M. Javorka, doc. 

Kollárik, Mgr. Trančíková s názvom Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť 

(CAREVIP), 

c) informovala o výzve na predkladanie návrhov na udelenie VKS I a IIa s termínom do 

11. 9. 2017, 

d) informovala o pripravenom akreditačnom spise HaI – zubné lekárstvo. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Nikoly Sekaninovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore farmakológia o zanechanie doktorandského štúdia z osobných dôvodov. 

Prerušené štúdium v trvaní 2 rokov,  

- žiadosť doc. MUDr. K. Biringera, PhD. o ukončenie doktorandského štúdia RNDr. 

Pavla Lukáča, doktoranda dennej formy štúdia po prekročení štandardnej dĺžky 

štúdia v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo pre nesplnenie povinností 

vyplývajúcich zo Študijného poriadku. Viď. príloha – ročné hodnotenie 

doktoranda, 

- žiadosť Mgr. Kataríny Janíkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo o prerušenie doktorandského štúdia 

na dobu 3 rokov; t.j. od 1.10.2017 do 30.9.2020 z dôvodu nástupu na materskú 

a rodičovskú dovolenku, 

- žiadosť MUDr. Radovana Wiszta, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2017 do 31.8.2018 z rodinných dôvodov, 
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- žiadosť MUDr. Ivany Baltovej, doktorandky dennej formy štúdia o zmenu formy 

študijného programu z dennej na externú formu od AR 2017/2018; t.j. od 

1.9.2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prestup na JLF 

UK: 

SZU Bratislava (študijný program ošetrovateľsvo) 

- PhDr. Hana Locihová, MPH 

- PhDr. Katarína Kačalová 

  

LF UPJŠ Košice (študijný program pediatria) 

- MUDr. Monika Berová 

- MUDr. Andrej Koman 

- MUDr. Kristína Kubejová 

- MUDr. Denisa Kočišová 

 

LF UK (študijný program zubné lekárstvo) 

- MDDr. Ján Jurkemík 

c) predložil prehľad uchádzačov podľa študijných programov v rámci II. kola prijímacích 

pohovorov na doktorandské štúdium v AR 2017/2018. V nasledujúcej tabuľke sú 

uvedené počty prihlásených uchádzačov na dennú formu doktorandského štúdia 

a návrh rozdelenia miest pre jednotlivé študijné odbory. 

 

Študijné odbory 3. stupňa v dennej forme 

štúdia 

Počet 

zúčastnených 

uchádzačov 

Počet prijatých 

uchádzačov 

normálna a patologická fyziológia 1 1 

chirurgia 1 1 

farmakológia 1 1 

verejné zdravotníctvo 3 3 

Menovitý zoznam prijatých uchádzačov podľa pridelených miest na obsadenie 

denných, doktorandov je uvedený v prílohe č. 1. 

Rozdelenie miest externých doktorandov ponecháva dekan JLF UK na rozhodnutí 

menovaných skúšobných komisií pre jednotlivé študijné programy (viď príloha č. 1). 

prijaté uznesenie č. 2/13/2017, 

d) informoval o konaní 14. ročníka Medzinárodnej konferencie doktorandov v Hradci 

Králové, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Orosovej, primárky, Klinika detskej pneumológie 

a ftizeológie LF SZU a UNB, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých 

JLF UK do špecializačného štúdia v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Horánskej, primárky, oddelenie gynekológie a pôrodníctva 

FNsP Prešov, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

-  menovanie MUDr. T. Sedláčka, vedúceho lekára, Medicyt, s. r. o., Trenčín, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

f) podal informácie z pracovného stretnutia na MZ SR týkajúce sa rezidentského 

programu. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o zaslaní rozvrhov na pripomienkovanie na pracoviská pre študijné 

programy VL, VLa, ZL pre akademický rok 2017/2018, 
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b) informovala o konaní zápisov a úvodného sústredenia študentov 1. ročníka v AR 

2017/2018, 

c) informovala o počtoch návratiek na jednotlivé študijné programy od uchádzačov 

o štúdium na JLF UK v AR 2017/2018, 

d) predložila návrh rozvrhov pre 6. ročník pre AR 2018/2019 na pripomienkovanie na 

príslušné pracoviská, 

e) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Tichej 

uchádzačky prijatej na študijný program zubné lekárstvo, ktorá už študovala študijný 

program všeobecné lekárstvo na JLF UK a žiada o uznanie skúšok za 1. ročník 

a zaradenie do 2. ročníka, 

f) informovala o konaní výstavy Kam na vysokú školu. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania pre magisterský študijný 

program verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia pre akademický rok 2017/2018 na 

JLF UK v Martine, Členovia Vedenia JLF UK odporúčajú dekanovi schváliť hranicu 

prijatých uchádzačov pre verejné zdravotníctvo (Mgr.) v poradí podľa počtu získaných 

bodov (min. 55 b) na 12. mieste a pre pôrodnú asistenciu (Mgr.) v poradí podľa počtu 

získaných bodov (min. 54 b) na 12. mieste – prijaté uznesenie č. 3/13/2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam D. Mordáčikovej, študentky 

4. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní štúdia na JLF UK 

v Martine. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. v zastúpení prof. RNDr. E. Halašovej, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Johanne Kristiansen Holm-Olsen, študentky 1. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie 

štúdia na JLF UK, 

- oznam Maximilian von Stephanidesa, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF 

UK, 

- oznam Mari Jorstad, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF UK, 

- oznam Hatice Deveci, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom (1+5 program) o zanechanie štúdia na 

JLF UK, 

- oznam John A. Garcia Ramireza, študenta 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF 

UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Hisham N. A. Smairata, študenta 2. ročníka študijného programu 

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

UK na 1 semester, 

- žiadosť Ingrid Lind-Solstad, študentky 2. ročníka študijného programu 

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

UK na 1 rok, 

- žiadosť Elisabeth Lekman Nilsen, študentky 3. ročníka študijného programu 

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

UK na 1 rok, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Kariny Bešenejovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o preradenie do študijného 

programu VL v jazyku slovenskom, 
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- žiadosť Barbory Kolejákovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o preradenie do študijného 

programu VL v jazyku slovenskom, 

- žiadosť Andreja Gostíka, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o preradenie do študijného programu 

VL v jazyku slovenskom. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že s účinnosťou od 1. 9. 2017 budú valorizované tarifne platy u  

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (učitelia), 

b) informovala, že dňom 24. 7. 2017 bola NKÚ SR zahájená kontrola na UK 

v Bratislave,  

c) informovala, že zamestnancom JLF UK bol zaslaný oznam o dôslednom dodržiavaní 

postupnosti pri objednávaní tovaru/prác/služieb, 

d) informovala, že zamestnancom JLF UK bol zaslaný oznam týkajúci sa cestovných 

príkazov. Zamestnanci si nemôžu svojvoľne upravovať údaje na schválenom 

cestovnom príkaze, 

e) informovala, že zamestnancom Dekanátu JLF UK bol zaslaný oznam týkajúci sa 

čerpania plánovaných dovoleniek na rok 2017, 

f) informovala, že na dotačné účty boli poukázané dotácie na projekty VEGA, KEGA, 

APVV, 

g) informovala o zúčtovaní praktickej výučby na klinických pracoviskách k 30. 6. 2017, 

h) informovala, že boli spracované údaje potrebné k účtovnej závierke k 30. 6. 2017, 

i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť refundáciu výdavkov za 

júl 2017 na letné tábory pre deti zamestnancov JLF UK zo sociálneho fondu fakulty – 

prijaté uznesenie č. 4/13/2017, 

j) informovala, že z dotácie pre študentov so špecifickými potrebami bude realizované 

zatemnenie študovní v budove AIC, 

k) informovala, že od 17. 8. 2017 sú pre študentov JLF UK otvorené študovne 

a výpožičné oddelenie AIC, 

l) informovala, že bol spracovaný ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch 

na podnikovú sociálnu politiku pre potreby MPSVaR SR, 

m) informovala o problematike výučby slovenského jazyka na JLF UK pre študentov 

študujúcich v jazyku anglickom, 

n) predložila nesúhlasné vyjadrenie kvestorky UK k žiadosti o zvýšenie finančného 

limitu, do ktorého nie je potrebné vyhotovovať záznam z prieskumu trhu, 

o) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie Pokyn tajomníka č. 4/2017 týkajúci 

sa postupu obstarania zákazky podľa druhu a finančného limitu, 

p) informovala o záveroch znaleckého posudku č. 27/2017 vo veci indexácie ceny diela 

na stavbe „Aula JLF UK Martin“, 

q) informovala o harmonograme posúdenia na mieste v rámci súťaže Národná cena SR 

za kvalitu 2017, ktoré sa uskutoční 5. 9. 2017, 

r) informovala, že bola podpísaná rámcová zmluva medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou HI-TECH ELEKTRO s. r. o. pre predmet zákazky „Svietidlá 

a svetelné zdroje“, 

s) informovala, že bola podpísaná rámcová zmluva medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou HI-TECH ELEKTRO s. r. o. pre predmet zákazky „Elektroinštalačný 

materiál“, 

t) informovala, že bola podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Hilka s. r. o. pre predmet zákazky „Oprava a údržba osobných 

motorových vozidiel“, 

u) informovala o pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať pri schválení zahraničných 

študijných pobytov – prijaté uznesenie č. 5/13/2017, 
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a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Smernica o zabezpečení podmienok na ochranu zdravia pri záťaži teplom a chladom– 

prijaté uznesenie č. 6/13/2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Strážny poriadok JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 7/13/2017, 

v) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Smernica o organizácii a riadení autodopravy – prijaté uznesenie č. 8/13/2017, 

w) predložila návrh na úpravu počtu zamestnancov na Referáte doktorandského štúdia 

z dôvodu vysokého počtu študentov a s tým súvisiacej potreby na vyššiu 

administratívnu záťaž – prijaté uznesenie č. 9/13/2017. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   30. 08. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


