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Z á p i s n i c a  č. 7/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 2. mája 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ospravedlnený: doc. MUDr. O. Osina, 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 3. apríla 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 neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zmenu 

štruktúry nepedagogických zamestnancov Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych 

expertíz JLF UK a UNM, 

b) predložil návrh obsahu a rozsahu nového výberového predmetu Klinické zručnosti pre 

študentov študijného programu VL – výučba v jazyku slovenskom a v jazyku 

anglickom. Vedenie JLF UK odporúča filozofiu daného predmetu ponechať, ale 

výučbu by mali viesť klinickí pracovníci v spolupráci s Ústavom ošetrovateľstva JLF 

UK, 

c) predložil žiadosť prof. MUDr. J. Staška, PhD. o čiastočný úväzok učiteľa na JLF UK 

v Martine pre zdravotníckeho pracovníka UNM, Vedenie JLF odporučilo predložiť 

návrh na riadne zasadnutie AS v ZS AR 17/18, 

d) predložil návrh na pomenovanie Teoretických ústavov JLF UK po prof. Mézešovi – 

prijaté uznesenie č. 1/7/2017, 

e) podal informácie z pracovného stretnutia konaného dňa 26. 4. 2017 vo veci nového 

zadefinovania postavenia lekára v UN – prijaté uznesenie č. 2/7/2017, 

f) informoval a Vedenie JLF UK sa podrobne zobralo všetkými podnetmi, 

pripomienkami a námetmi, ktoré boli predložené v rámci anketového prieskumu 

"Meranie spokojnosti zamestnancov JLF UK za AR 2015/2016“; problematiku 

zamestnávania dôchodcov odporučilo dekanovi riešiť v intenciách a v súlade 

s platným zákonníkom práce a zákonom o VŠ – prijaté uznesenie č. 3/7/2017, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Výročnú správu o činnosti 

za rok 2016 – prijaté uznesenie č. 4/7/2017. 

 

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. MUDr. Michal Javorka, PhD. (2x), prof. 

Mgr. Katarína Žiaková, PhD., RNDr. Oliver Štrbák, PhD., Mgr. Jana Jurečeková, 

PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., Ing. Stanislav Kuka, PhD., Mgr. Veronika 

Holubeková, PhD., 

b) informovala, že bolo za JLF UK podaných 30 žiadostí o dotáciu VEGA na rok 2018 

a 6 žiadostí o dotáciu KEGA na rok 2018, 

c) informovala, že bolo schválených 28 Grantov UK na rok 2017. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť RNDr. Veroniky Mešťanovej, doktorandky dennej formy štúdia v 

študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o predĺženie 

prerušenia doktorandského štúdia na dobu 2 mesiacov; t.j. od 1.4.2017 do 

31.5.2019 z dôvodu nástupu pokračovania rodičovskej dovolenky, 
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- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre MUDr. Zuzanu Zimovú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore pediatria (po DS) 

pôvodný názov:  

„Hodnotenie včasných postnatálnych zmien kôrovej elektrickej aktivity mozgu u 

nezrelých novorodencov prostredníctvom amplitúdneho EEG“ 

navrhovaný názov:  

„Hodnotenie kôrovej elektrickej aktivity mozgu donosených novorodencov 

pomocou amplitúdovej elektroecefalografie počas fototerapie“ 

- žiadosť MUDr. Jana Žvaku, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

anestéziológia a resuscitácia o zanechanie doktorandského štúdia rodinných 

dôvodov, 

b) informoval, že dňa 11. 5. 2017 sa uskutoční VII. Študentská vedecká konferencia LF 

OU v Ostrave, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Bayera, lekára ambulancie klinickej imunológie 

a alergológie IMUNO TT, s.r.o. Trnava, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia na 

JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Kováčikovej, lekárky Imunoalergologickej ambulancie 

ALLOSERGON, s.r.o. Dunajská Streda, za školiteľku pre lekárov zaradených 

alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia 

a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Pelikána, lekára Oddelenia vnútorného lekárstva Nemocnica 

Poprad, a.s., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo a spoločný internistický kmeň 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Urbana, primára Oddelenia vnútorného lekárstva ÚVN SNP 

Ružomberok - FN, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo a spoločný internistický kmeň 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Haška, primára Interného oddelenia Nemocnica Zvolen, a.s., 

za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore vnútorné lekárstvo a spoločný internistický kmeň na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Rázgu, primára Interného oddelenia, Hornooravská 

nemocnica s poliklinikou Trstená, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo a spoločný 

internistický kmeň na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. T. Štovčíka, primára Kožného oddelenia Nemocnica 

s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, za školiteľa pre lekárov 

zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Philippiovej, lekárky Diabetologickej ambulancie Bardejov, 

za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Sálusa, primára Chirurgického oddelenia Kysucká 

nemocnica s poliklinikou Čadca, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo 

prijatých JLF UK do špecializačného štúdia v odbore chirurgia na JLF UK v 

Martine, 

- menovanie doc. MUDr. J. Chandogu, CSc., primára Ústavu lekárskej biológie 

a genetiky a kliniky genetiky LF UK a UNB Bratislava, za školiteľa pre lekárov 

zaradených alebo prijatých JLF UK do špecializačného štúdia v odbore klinická 

biochémia na JLF UK v Martine 

- menovanie MUDr. M. Birásovej, primárky Hematologicko-transfuziologického 

oddelenia Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, za školiteľku pre 
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lekárov zaradených alebo prijatých JLF UK do špecializačného štúdia v odbore 

hematológia a transfuziológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Tomečka, lekára pľúcnej ambulancie Fakultnej nemocnice 

s poliklinikou Prešov za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 

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

F. Halma zo špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie z evidencie MUDr. Z. Bakovej zo špecializačného štúdia v odbore 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie z evidencie MUDr. Ľ. Janeka, PhD. zo špecializačného štúdia 

v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie z evidencie MUDr. I. Kurucovej zo špecializačného štúdia v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnom štúdiu v inom odbore a na inej vzdelávacej ustanovizni, 

a) informoval, že na zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR bola dňa 26. 04. 2017 bez 

pripomienok schválená žiadosť JLF UK v Martine o akreditáciu certifikačného 

študijného programu v certifikovanej pracovnej činnosti – Mamodiagnostika 

v gynekológii. Uvedený certifikačný študijný program budeme realizovať ako jediná 

vzdelávacia ustanovizeň v SR, 

b) informoval o zmene v legislatíve -  zákon č. 92/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti - zákon nadobúda 

účinnosť 01. 05. 2017, 

c) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odoslalo 

dňa 28. 04. 2017 finančné zúčtovanie zo štátnym rozpočtom za rok 2016 za 

Rezidentský program MZ SR, 

d) informoval, JLF UK stále nedostala odpoveď od generálneho tajomníka Sekcie 

zdravia MZ SR ohľadom zaraďovania rezidentov (čerstvých absolventov LF)  k 01. 

10. 2017, 

e) informoval, že na ODVZP bola na základe dvojkolového prijímacieho pohovoru 

prijatá nová pracovníčka – Ing. Andrea Káčerová, ktorá bude zastupovať Ing. Kristínu 

Koppovú počas MD a RD.  

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o rozdelení diplomových prác na obhajobu podľa jednotlivých komisií; 

dĺžka trvania obhajoby jedného študenta ostáva  nezmenená vzhľadom na usmernenie 

z RUK v Bratislave týkajúce sa kontroly originality prác v CRZP a Theses, 

b) predložila návrh dodatku č. 1 k Študijnému poriadku JLF UK na základe zmeny 

Študijného poriadku UK – prijaté uznesenie č. 3/7/2017, 

c) informovala o usmerneniach od prorektorky UK k štátnej skúške Obhajoba 

diplomovej práce pre predsedov komisií ŠS, 

d) informovala, že bol zaslaný vedúcim ústavov a kliník JLF UK list týkajúci sa termínov 

skúšok a časového harmonogramu skúškového obdobia LS AR 2016/2017,  

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh dozorných komisií 

na prijímacie skúšky pre AR 2017/2018 – prijaté uznesenie č. 4/7/2017, 

f) informovala o harmonograme ubytovacieho procesu z RUK, 

g) informovala o dobrovoľnej praxi študentov mimo stanovených povinných praxí. 

Vedenie JLF UK podporuje stanovisko dekana fakulty, že sa takéto praxe nebudú 

realizovať na základe zmlúv zo strany fakulty. 

 

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 
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biológia na Ústave molekulovej biológie JLF UK a UNM, na obsadenie funkčného 

miesta docenta v študijnom odbore otorinolaryngológia na Klinike ORL, na obsadenie 

pracovného miesta odborného asistenta na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF 

UK a UNM, na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Neurologickej 

klinike JLF UK a UNM, na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na 

Ústave histológie a embryológie  JLF UK – prijaté uznesenie č. 7/7/2017. 

 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. von 

Stephanidesa, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom o prerušenie štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam E. S. Kurani, študentky 1. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o zanechanie štúdia na JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť nórskych 

študentov o udelenie voľna na 17. 5. 2017 od 12. hod z dôvodu osláv Dňa nórskej 

ústavy. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť Výročnú správu o hospodárení za 

rok 2016 - prijaté uznesenie č. 8/7/2017, 

b) informovala, že bola JLF UK v Martine pridelená dotácia na mesiac apríl 2017, 

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

a spoločnosťou AQUA - team s. r. o. pre predmet zákazky „Sanitárne výrobky“, 

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

a spoločnosťou AQUA - team s. r. o. pre predmet zákazky „Vodoinštalačný 

a kúrenársky materiál“, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2017 – 

kontrola platieb zahraničných študentov – samoplatcov za výučbu v AR 2016/2017 

v súlade s platnými zmluvami,  

f) informovala, že bola rektorom UK podpísaná Kúpna zmluva na prevod vlastníckeho 

práva k nehnuteľnostiam,  

g) informovala, že RUK zaregistroval žiadosť o sprístupnenie informácie, žiadosť podala 

Únia hydinárov Slovenska, 

h) informovala, že ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine ponúka pre detí zamestnancov JLF UK 

denné letné tábory Hurbankovo, 

i) informovala, že dňa 9. 5. 2017 sa na JLF UK uskutoční podujatie „Dobrák od kosti“. 

Podujatie organizuje nadácia Kvapka nádeje, 

j) informovala, že na účet JLF UK bola pridelená dotácia na nové a pokračujúce projekty 

VEGA, KEGA, GUK (dotačné a neinvestičný fond) na rok 2017, 

k) informovala že na dotačný účet JLF UK  boli zaslané financie z Fondu rektora na 

odmeny členom Grantovej komisie,  

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie Prehľad plnenia podmienok podľa 

Vnútorného predpisu č. 18/2016 v znení dodatkov – odmeňovanie mladých 

pedagogických zamestnancov a vedecko-výskumných zamestnancov do 35 rokov; 

z materiálu vyplýva, že celkom 29 mladých učiteľov a zamestnancov VVZ splnilo 

podmienku, 

m) informovala, že sa pripravujú podklady k účtovnej závierke k 30. 3. 2017, 

n) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na financovanie 

zahraničných pracovných ciest zamestnancov a doktorandov JLF UK s podmienkou 

aktívnej účasti – prijaté uznesenie č. 9/7/2017, 
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o) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť žiadosť o zámenu finančných 

prostriedkov (nedotačné za dotačné) vo výške 500 tis. € medzi JLF UK v Martine 

a FMFI UK v Bratislave. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 3. 5. 2017 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK, 

b) informovala, že 10. 5. 2017 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   10. 05. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


