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Z á p i s n i c a  č. 16/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 3. októbra 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, 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. 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 18. 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 a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie vyjadrenie MZ SR týkajúce sa 

externej formy štúdia v ošetrovateľstve. 

 

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: doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., doc. 

RNDr. Peter Kubatka, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., MUDr. Daniel Čierny, PhD., 

b) informovala o podujatí Falling Walls Lab Slovakia, ktoré sa uskutočnilo 29.9.2017, 

c) informovala o súhlasnom stanovisku Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády 

SR k návrhu na zmenu garančnej skupiny v študijnom odbore pediatria pre PhD. 

štúdium a HaI konania. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. D. Jurčákovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

programe normálna a patologická fyziológia o písanie písomnej časti k dizertačnej 

skúške v jazyku anglickom,  

- žiadosť Mgr. J. Harsányiovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

programe normálna a patologická fyziológia o písanie  písomnej časti k dizertačnej 

skúške v jazyku anglickom, 

- žiadosť Mgr. N. Pavelkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

programe normálna a patologická fyziológia o písanie  písomnej časti k dizertačnej 

skúške v jazyku anglickom, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. J. Jakubíkovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore farmakológia (pred DS): 

pôvodný názov:  

„Vplyv aktivity iónových kanálov na alergický zápal a remodeláciu dýchacích 

ciest v experimentálnych podmienkach“ 

navrhovaný názov:  

„Nové farmakodynamické vlastnosti glykokonjugátov izolovaných zo 

sladkovodných rias v respiračnom systéme“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. T. Okajčekovú, doktorandku 

dennej formy doktorandského štúdia v študijnom odbore Lekárska, klinická 

a farmaceutickoá biochémia: 

pôvodný názov: 

„Možnosti aplikácie bunkovej terapie v tkanivovej regenerácii urologického 

traktu“ 

navrhovaný názov: 

„Expresia mikroRNA v zubných kmeňových bunkách“ 
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- žiadosť o zmenu školiteľa pre MUDr. M. Kohútovú, doktorandku externej formy 

štúdia v študijnom odbore pediatria: 

pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Ľ. Jakušová, PhD. 

navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. M. Jeseňák, PhD., MBA 

- žiadosť o zmenu školiteľa pre Mgr. S. Švajdovú doktorandku dennej formy štúdia 

v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia 

pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Marian Kollárik, PhD. 

navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. Marianna Brozmanová, PhD. 

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

Hudečkovej, PhD., MPH, garantky študijného odboru verejné zdravotníctvo 

o menovanie doc. MUDr. E. Novákovej, PhD. za školiteľku v študijnom odbore 

verejné zdravotníctvo – prijaté uznesenie č. 1/16/2017, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť PhDr. M. Jančárovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 2017/2018 zo 

zdravotných dôvodov, uznania ZŤP a uznania invalidity na 50%, 

- žiadosť Mgr. I. Medveďovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

farmakológia o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 2017/2018 za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. M. Hennela, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

normálna  a patologická fyziológia  o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 

2017/2018 za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia z dôvodu predĺženia termínu 

obhajoby dizertačnej práce. Predpokladaný termín obhajoby je na koniec októbra 

2017, 

- žiadosť MUDr. M. Hrtánkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore gynekológia a pôrodníctvo o odpustenie, resp. zníženie školného za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia za AR 2017/2018 z dôvodu čerpania 

materskej a rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. L. Kočvarovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore pediatria o odpustenie, resp. zníženie školného za  prekročenie štandardnej 

dĺžky štúdia za AR 2017/2018 z dôvodu čerpania materskej a rodičovskej 

dovolenky, 

d) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- odvolanie RNDr. Pavla Lukáča,  doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore gynekológia a pôrodníctvo proti rozhodnutiu o ukončení doktorandského 

štúdia, 

- odvolanie Mgr. Lukáša Rovňánka,  doktoranda dennej formy štúdia po prekročení 

štandardnej dĺžky štúdia v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia proti rozhodnutiu o ukončení doktorandského štúdia, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu za 

úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce 

v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa Sadzobníka odmien – 

prijaté uznesenie č. 2/16/2017, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. S. Borzovej, lekárky ambulancie, FELICEM, s. r. o. za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých JLF UK do špecializačného 

štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. M. Stankovej z evidencie špecializačného štúdia v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu záujmu pokračovať v 

špecializačnom štúdiu na LF SZU v Bratislave, 

- vyradenie MUDr. M. Petreka z evidencie  špecializačného štúdia v odbore 

gastroenterológia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu v 

inom odbore, ktorý JLF UK nemá akreditovaný, 
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h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. T. Fialovej zo špecializačného štúdia  v odbore 

pediatria z dôvodu ukončenia výkonu zdravotníckeho povolania na území SR, 

i) informoval o aktuálnom počte novozaradených zdravotníckych pracovníkov do 

špecializačného štúdia  ku dňu 01. 10. 2017 (80 lekárov, 37 sestier, prijatia: 10). 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

Smernica dekana JLF UK – Príručka kvality – prijaté uznesenie č. 3/16/2017. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že boli listom vyžiadané od garantov predmetov podmienky praxe pre 6. 

ročník študijného programu všeobecné lekárstvo pre AR 2018/2019, 

b) informovala, že bola zaslaná požiadavka na pracoviská JLF UK na doplnenie a úpravu 

informačných listov predmetov v systéme AIS zo strany jednotlivých garantov 

predmetov, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti študentov 

o zaradenie medzi študentov so špecifickými potrebami v AR 2017/2018, 

d) informovala, že sa pripravuje spätná väzba – hodnotenie predmetov a vyučovacieho 

procesu študentmi za letný semester AR 2016/2017, 

e) informovala, že sa budú v mesiaci október realizovať retenčné testy pre študentov 3. a 

6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

f) informovala o udeľovaní ocenení študentov ku dňu študentstva na RUK, 

g) podala informácie z porady s prorektorkou pre študijné veci UK, 

h) informovala, že je potrebné do 10. 11. 2017 doručiť podklady do smernice o školnom 

a poplatkoch pre potreby schválenia v AS UK, 

i) informovala, že sa pripravujú podklady na vyplatenie motivačných štipendií študentov 

JLF UK. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Bc. E. Šimurdovej, študentky mgr. študijného programu verejné 

zdravotníctvo o individuálny študijný plán z dôvodu starostlivosti o dieťa, 

- žiadosť Bc. D. Málikovej, študentky mgr. študijného programu verejné 

zdravotníctvo o individuálny študijný plán z dôvodu tehotenstva, 

b) predložil informáciu o kontrole a úprave webovej stránky JLF UK v slovenskom 

a anglickom jazyku. 

 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Inger Lise V. Hanssen, študentky 3. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Kristiny Marie Kolberg, študentky 3. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Doroty Łukasiewicz, študentky 3. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Magdaleny Maria Głuc, študentky 1. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Igy Paszkiewicz, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF UK, 
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- oznam Karólíny Rut Lárusdóttir, študentky 1. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Klaudie Maria Michalik, študentky 1. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Karoliny Warchol, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Yannick Krautwurst, študentky 2. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Brynja Ásgeirsdóttir, študentky 1. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Maciej Ryszard Gąsior, študenta 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: 

- žiadosť Sofie Hedland, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

jeden rok, 

- žiadosť Sharon Ghezai , študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom na JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- žiadosť M. Kloncka o uznanie všetkých predmetov 1. ročníka a 17 kreditov 

z 2. ročníka z predchádzajúceho štúdia na JLF UK (v programe VL), 

- žiadosť A. A. B. Lavasani o uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia na 

JLF UK odsúhlasené garantom. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

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

Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy na krátke cesty – 

prijaté uznesenie č. 4/16/2017, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozdelenie dotácie na špecializované 

výučbové zariadenia za 1 polrok 2017, 

c) informovala, že od 1. 10. 2017 zmenila Výskumná agentúra svoje sídlo (nová adresa: 

Sliačska 1, Bratislava), 

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

august 2017 na letné tábory pre deti zamestnancov JLF UK zo sociálneho fondu 

fakulty – prijaté uznesenie č. 5/16/2017, 

e) informovala o usmernení používania plnomocenstiev k podpisovaniu zmlúv 

projektov APVV, VEGA a KEGA, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie protokol o kontrole č. 3438/17/118, 

ktorú vykonala na JLF UK Pražská správa sociálního zabezpečení, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu z kontroly, ktorú vykonal 

RÚVZ so sídlom v Martine v Študentskej jedálni JLF UK v Martine, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť rozpis odvodov agentúram 

zo zahraničných študentov – samoplátcov zapísaných do 1. ročníka v AR 2017/2018 – 

prijaté uznesenie č. 6/16/2017, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad využitia reálnej ubytovacej 

kapacity k 30. 9. 2017, 

j) predložila záznam z  dychovej skúšky zamestnankyne Oddelenia prevádzky 

a informovala o opakovaných sťažnostiach na kvalitu ňou vykonávaných prác 

a nedôsledné plnenie pracovných povinností s dopadom na poškodzovanie dobrého 
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mena fakulty. Vedenie JLF UK odporučilo uplatniť rozviazanie pracovného pomeru 

výpoveďou – prijaté uznesenie č. 7/16/2017, 

k) informovala o použití dotácie na rok 2017 pre študentov so špecifickými potrebami. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK dňa 2. 10. 2017. 

 

Lukáš Briš 
a) informoval, že dňa 18. 10. 2017 organizuje MKM 2. ročník podujatia pod názvom Beh 

medikov. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   13. 10. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


