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Z á p i s n i c a  č. 15/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 18. septembra 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   

 V. Slobodníková, podpredsedníčka 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. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

  5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 4. septembra 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 návrh prof. MUDr. K. Žiakovej, PhD. o finančné ohodnotenie lektorov 

špecializačných študijných programov, 

b) predložil a Vedenie JLFUK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť doc. MUDr. D. 

Statelovej, CSc. na menovanie predsedu komisie pre štátnu skúšku v študijnom 

programe zubné lekárstvo v AR 2017/2018 pre predmet Dentoaveolárna 

a maxilofaciálna chirurgia – prijaté uznesenie č. 1/15/2017. 

 

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: MUDr. René Gumulák, RNDr. Oliver Štrbák, 

PhD. (4x), doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., doc. Mgr. Marian Grendár, PhD., 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., MUDr. Martin Janík, PhD. (3x), doc. MUDr. Miloš 

Jeseňák, PhD., MBA, doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. (2x), 

b) informovala, že bol stanovený termín predkladania ročných správ projektov KEGA 

a to do 13. 11. 2017, 

c) informovala o príprave zasadnutia VR JLF UK, ktoré sa uskutoční dňa 12. 10. 2017. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Petra Liptáka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

vnútorné choroby o povolenie zahraničného študijno-vedeckého pobytu 

Department of Medicine, The Johns Hopkins University School of Medicine v 

období od 01.12.2017 do 31.01.2019,  

- žiadosť MUDr. Miroslavy Lučanskej, rod. Žárskej doktorandky externej formy 

štúdia v študijnom odbore anestéziológia a resuscitácia o pokračovanie prerušenia 

doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2017 do 31.8.2018 z dôvodu 

čerpania rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť Mgr. Borisa Liptáka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

farmakológia na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV 

Bratislava o  prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2017 do 

31.8.2018 z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Lenky Kunertovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore anatómia, histológia a embryológia o odpustenie, resp. zníženie školného 

za AR 2017/2018 z osobných dôvodov, 

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

Lacu, PhD., garanta študijného programu chirurgia o súhlas s vymenovaním za 

školiteľa v študijnom odbore prof. MUDr. Alexandra Ferka, CSc. – prijaté uznesenie 

č. 2/15/2017, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie nomináciu študentov doktorandského 

štúdia  na 14. Medzinárodnú konferenciu doktorandov v Hradci Králové (Ing. J. 

Krohová, MUDr. O. Petrovičová), 
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d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínu 14. 

konferencie doktorandov JLF UK – prijaté uznesenie č. 3/15/2017, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na 20 miest 

kvalifikovaných stážistov na AR 2017/2018  - prijaté uznesenie č. 4/15/2017, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na ocenenie 

doktorandov a školiteľov za AR 2016/2017 pri otvorení AR 2017/2018 – prijaté 

uznesenie č. 5/15/2017, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. J. Šimka z evidencie špecializačného štúdia v odbore 

chirurgia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu v inom odbore 

na inej vzdelávacej ustanovizni,  

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. J. Málika zo špecializačného štúdia  v odbore 

mamológia z dôvodu porušenia zmluvy o zabezpečení špecializačného štúdia, 

- zrušenie zaradenia MUDr. S. Slyvka zo špecializačného štúdia  v odbore 

pediatria z dôvodu nevykonávania odborných pracovných činností na území 

SR, 

i) informoval o návrhu na doplnenie vnútorného predpisu – Študijný poriadok ďalšieho 

vzdelávania ZP na JLF UK – prijaté uznesenie č. 6/15/2017, 

j) informoval o návrhu na doplnenie vnútorného predpisu – Smernica dekana JLF UK 

o úhrade ďalšieho vzdelávania ZP – prijaté uznesenie č. 7/15/2017. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť termín 

imatrikulácie na JLF UK v Martine (20. 10. 2017) – prijaté uznesenie č. 8/15/2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam P. Lingeša, študenta študijného programu všeobecné lekárstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na ocenenie 

študentov za vynikajúce študijné výsledky za AR 2016/2017 a za mimoškolské 

aktivity pri otvorení AR 2017/2018 – prijaté uznesenie č. 9/15/2017, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Kocúrovej 

o prestup z LF UPJŠ Košice na JLF UK v Martine, 

e) informovala, že v dňoch 10. – 12. 10. 2017 sa uskutoční veľtrh vzdelávania Akadémia. 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. L. 

Lacu, PhD. o doplnenie komisie ŠS chirurgia II v jazyku slovenskom a v jazyku 

anglickom – prijaté uznesenie č. 10/15/2017. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť J. Blahovej, študentky 2. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť M. Husárovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam A. Hyrošovej, študentky 2. ročníka mgr. študijného programu verejné 

zdravotníctvo 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 Lars Buodd, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Narththahi Nesarajah, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF UK, 
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- oznam Marta Szelag, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Ragnheiđur Eyjólfsdóttir, študentky 3. ročníka študijného programu 

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

- oznam Magnus Sanden Vasegaard, študenta 2. ročníka študijného programu 

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

- oznam Anders M.W.Gamre, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Soffía Jónsdótir, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Jenine Motil, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vylúčenie Karen Ósk Oskarsdóttir, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom na JLF UK, 

- vylúčenie Omar Zaman, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom na JLF UK, 

- vylúčenie Jaroslaw Roman Czapla, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom na JLF UK, 

- vylúčenie Andrea Svendsen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom na JLF UK, 

- vylúčenie Camilla Gården Bystrom, študentky 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom TW na JLF UK. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

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

Organizačný poriadok Simulačného výučbového centra  – prijaté uznesenie č. 

11/15/2017, 

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

o poskytovaní cestovných náhrad – prijaté uznesenie č. 12/15/2017,  

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

Organizačný poriadok Dekanátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 13/15/2017, 

d) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac september 2017, 

e) informovala, že bola zmluva o prevode práv a povinností. Novým nadobúdateľom Zmluvy 

o dielo pre predmet zákazky „Sklenárske práce – zasklievanie okien, dverí a sklenených 

výplní“ je spoločnosť RATEP, s. r. o., 

f) informovala, že dňa 5. 9. 2017 sa na JLF UK uskutočnilo posúdenie na mieste v rámci 

súťaže Národná cena SR za kvalitu 2017, 

g) informovala, že v dňoch 17. – 18. 10. 2017 vykoná na JLF UK v Martine spoločnosť 

TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. priebežný audit, 

h) informovali, že Pražskej správe sociálneho zabezpečenia boli v rámci kontroly zaslané 

požadované dokumenty, 

i) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prenos nevyčerpanej 

dovolenky z roku 2017 do roku 2018 maximálne v rozsahu 4 dní (t.j. na 2., 3., 4. a 5. 1. 

2018) – prijaté uznesenie č. 14/15/2017, 

j) informovala o ubytovacej kapacite a obsadenosti lôžok na VI JLF UK v AR 2017/2018, 

k) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť doplnené karty procesov 

podľa novej ISO 9001:2015 a novú kartu procesu P10 – Služobné cesty, 

l) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť mapu procesov. 
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K bodu 5) 

doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

a) informovala, že 20. 9. 2017 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK, 

b) informovala, že 2. 10. 2017 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 
a) informovala o úspechu PaedDr. J. Šimečka na ME v ROB v Litve, kde obsadil 1. 

miesto a získal zlatú medailu. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   27. 09. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


