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Z á p i s n i c a  č. 6/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 3. apríla 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. D. Mištuna, 

PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

   

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., 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 13. 

marca 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 žiadosť MV SR o poskytnutie súčinnosti pri vyšetrovaní vo veci podania 

Najvyššieho kontrolného úradu SR pre podozrenie zo spáchania zločinu poškodzovania 

finančných záujmov EÚ, 

b) predložil odvolanie proti rozhodnutiu ŠO 178/2017 D IV/5. Vedenie JLF UK zobralo 

odvolanie D. Harmanovej na vedomie a naďalej podporuje stanovisko dekana JLF UK vo veci 

neumožnenia absolvovať predklinické predmety študentom iných fakúlt alebo VŠ na JLF UK, 

ktorí neabsolvovali prijímacie konanie a nie sú zapísaní na JLF UK v Martine. 

 

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. Desanka Výbohová, PhD., 

b) informovala, že z 20 podaných žiadostí projektov VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017, 

bolo 8 schválených na financovanie. 

 

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 MVDr. Dagmar Kalenskú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia (pred DS) 

 pôvodný názov: „Úloha molekulárnych a epigenetických zmien u pacientov 

s roztrúsenou sklerózou“ 

 navrhovaný názov: „Štúdium biologických zmien vybraných porúch CNS“ 

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

Smolárovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore dermatovenerológia o 

písanie dizertačnej práce v jazyku českom, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. Adama Hlôšku, 

doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore farmakológia o zanechanie 

doktorandského štúdia z dôvodu nesplnenia stanoveného termínu odovzdania písomnej časti 

k dizertačnej skúške podľa Študijného poriadku JLF UK, 

d) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. Tomáša 

Kampeho, MPH, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore dermatovenerológia 

o prerušenie doktorandského štúdia. (V súlade s Čl. 38 Vnútorného predpisu č. 29/2014 

Študijný poriadok JLF UK neodovzdal v stanovenom termíne písomnú časť k dizertačnej 

skúške a žiadosť o prerušenie bola zaevidovaná až po začatí LS), 

e) informoval, že dňa 16. 5. 2017 sa uskutoční 1. konferencia študentských vedeckých prác na 

LF UP v Olomouci, 

f) informoval, že z Akreditačnej komisie bola zaslaná hodnotiaca správa pri posudzovaní 

spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program urológia, 

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

a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2018/2019 a predložiť ho 

na najbližšie zasadnutie AS JLF UK - prijaté uznesenie č. 1/6/2017,  

h) 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 v študijnom 

programe zubné lekárstvo a urológia a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS JLF UK – 

prijaté uznesenie č. 2/6/2017, 
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i) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. S. F. Iannaccone, PhD., Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ Košice, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore 

súdne lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Ľ. Kašáka, všeobecného lekára pre dospelých, posádková ambulancia 

ÚVN SNP Ružomberok – FN, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

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

- menovanie MUDr. Ľ. Uričovej, lekára ambulancie klinickej imunológie a alergológie, 

CLINAL, s. r. o., Ilava, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. S. Tímovej, lekárky ambulancie klinickej imunológie a alergológie, 

Timaler, s. r. o., Banská Bystrica, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. B. 

Mifkovej zo špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 

k) informoval, že Akreditačná komisia MZ SR schválila na svojom zasadnutí dňa 29. marca 2017 

šesť žiadostí o opätovnú akreditáciu špecializačných študijných programov: 

určené pre zdravotnícke povolanie lekár 

patologická anatómia 

otorinolaryngológia 

pediatrická endokrinológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 

určené pre zdravotnícke povolanie sestra 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

l) informoval o doplnení vnútorného predpisu JLF UK o výške úhrady za ďalšie vzdelávané – 

prijaté uznesenie č. 3/6/2017, 

m) informoval, že JLF UK v Martine sa dňa 22. marca 2017 v zastúpení doc. MUDr. Ľubomíra 

Vladára, CSc. a Mgr. Michalkovej zúčastnila rokovania o úpravách minimálneho štandardu 

pre špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo a diskusie o vytváraní kompetenčného 

profilu lekára prvého kontaktu. Na stretnutí bol prezentovaný aj zámer MZ SR v roku 2018 

začať s rezidentskou formou vzdelávania pre odbory anestéziológia a intenzívna medicína 

a urgentná medicína, 

n) informoval o rezidentskom programe MZ SR v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, JLF 

UK pokračuje v realizácii rezidentského programu (20 lekárov v odbore VL a 5 v odbore 

pediatria). K 1. februáru 2017 sa na základe pokynu MZ SR (pre nedostatok finančných 

prostriedkov) rezidentský program neotváral pre nových záujemcov – nebolo vypísané 

výberové konanie, Vedenie JLF UK odporučilo vypísať výberové konanie na zaradenie do 

rezidentského programu až po písomnom vyjadrení MZ SR o poskytnutí finančných 

prostriedkov na druhý polrok 2017, 

o) informoval, že od 01. 01. 2017 Rektorát UK vydáva po úspešnej špecializačnej skúške len A4 

formát diplomu o špecializácie (doteraz bol A4 a A3 v tubuse, A3 sa slávnostne odovzdával 

lekárom). Dekan JLF UK odporúča preveriť v spolupráci s rektorátom UK  možnosti 

slávnostného odovzdávania diplomov o špecializácii. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o dodatku č. 1 k vnútornému predpisu rektora UK 12/2013 o základných 

náležitostiach záverečných prác, ktorý je platný od 28.3.2017. Študentom, ktorí už majú 

záverečné práce skompletizované (s uvedeným číslom študijného odboru), budú tieto 

vzhľadom na termíny odovzdania prác akceptované podľa doterajšej platnej legislatívy, 

b) predložila návrh študijných programov, ktoré sa budú realizovať na JLF UK v AR 2017/2018 

po zapracovaní návrhov zmien garantmi predmetov a po prerokovaní v pedagogickej komisii 

a vo Vedení JLF UK – prijaté uznesenie č. 4/6/2017, 

c) predložila návrh komisií štátnych skúšok pre všetky študijné programy pre AR 2017/2018 – 

prijaté uznesenie č. 5/6/2017, 

d) predložila návrh podmienok prijatia uchádzačov o štúdium v AR 2018/2019 – prijaté 

uznesenie č. 6/6/2017,  
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e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ďalšie termíny v harmonograme 

AR 2017/2018, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na organizáciu 

predštátnicovej praxe pre AR 2017/2018, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh zápisov pre AR 2017/2018, 

h) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam P. Olšiaka,  študenta 3. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK. Žiada o odpustenie 

druhej splátky školného za AR 2016/2017, Vedenie fakulty odporúča žiadosť schváliť, 

i) informovala, že Študijné oddelenie pripravilo návrh na priznanie motivačných štipendií 

v letnom semestri AR 2016/2017, 

j) informovala o žiadosti prorektorky UK o stanovisko k potvrdeniu zdravotnej spôsobilosti ako 

prílohy k prihláške na VŠ. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť komisie pre vypísané výberového 

konania na obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore mikrobiológia na Ústave 

mikrobiológie a imunológie JLF UK, na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na 

Ústave ošetrovateľstva JLF UK, na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na 

Ústave VZ JLF UK, na obsadenie 6 pracovných miest na kratší pracovný čas na Chirurgickej 

klinike a transplantačnom centre JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 7/6/2017, 

b) informoval, že v súvislosti s prihlásením JLF UK do Národnej ceny SR za kvalitu sa 

pripravuje implementácia modelu CAF a predložil návrh CAF tímu na JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 8/6/2017. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Fani, študentky 1. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vrátenie 

školného, 

b) informovala o dodatočnej výzve na stáž v rámci programu Erasmus+ pre aktuálne prebiehajúci 

akademický rok 2016/2017. Termín výberového konania bude 27.4. 2017, 

c) informovala o vypísaní výzvy na učiteľské mobility a mobility administratívnych pracovníkov 

v rámci programu Erasmus+ pre akademický rok 2017/2018, 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila metodiku rozpisu dotácie pracoviskám a účelovým zariadeniam na rok 2017, rozpis 

dotácie ŠR na programy, podprogramy, kategórie a položky, použitie finančných prostriedkov 

z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2017 a rozpočet výnosov 

a nákladov na rok 2017 – prijaté uznesenie č. 9/6/2017, 

b) informovala, že sa pripravuje tabuľková a textová časť Výročnej správy o hospodárení UK za 

rok 2017, 

c) informovala, že bola pridelená dotácia na APVV projekty pre rok 2017, 

d) predložila čerpanie telefónnych limitov k 31. decembru 2016 – prijaté uznesenie č. 

10/6/2017, 

e) predložila pozvánku na Slávnostný krst knihy Turiec a Kremnicko z neba, ktorý sa uskutoční 

9. 4. 2017 v MSD, 

f) informovala o výzve od spoločnosti EuroISO, s. r. o., ktorá je držiteľom ochrannej známky 

OZ 137609 v znení PQM. Žiada JLF UK o podanie vysvetlenia, prečo používame ich 

ochrannú známku, 

g) informovala, že v rámci Komenského zbierky kníh sa na JLF UK vyzbieralo cca 590 ks kníh, 

h) informovala, že s účinnosťou od 1. 4. 2017 bol aktivovaný prístupový a zabezpečovací systém 

aj v budove Teoretických ústavov JLF UK. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 5. 4. 2017 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK, 

b) informovala, že 12. 4. 2017 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK, 

c) informovala, že v dňoch 10. – 13. 4. 2017 navštívia JLF UK zástupcovia Nativita, s. r. o. 

a Vitebskej LF. 
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Lukáš Briš 

a) informoval, že súťažný tím pozostávajúci z 5 medikov JLF UK sa v súťaži Medik roku 2017 

umiestnil na 4. mieste z 19. súťažných tímov. 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval, že spoločné stretnutie Vedení  JLF UK a LF UP sa uskutoční v dňoch 16. – 17. 

júna 2017. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   10. 04. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


