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Z á p i s n i c a  č. 17/2012 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 3. septembra 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. 

MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. 

RNDr. E. Halašová, PhD. 

 

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

          L. Stodola, člen ŠČ AS JLF UK 

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 



 

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 20. augusta 2012 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval, že Univerzita Komenského pripravuje reprezentatívnu brožúrku, ktorej 

obsahom budú najvýznamnejšie výsledky výskumu a ich praktické aplikácie za 

uplynulé obdobie cca 3 rokov, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko UNB vo veci riešenia 

sporných otázok týkajúcich sa napĺňania obsahu Zmluvy o praktickej výučbe 

a zriadení výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom zariadení, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko UPJŠ v Košiciach vo veci 

riešenia sporných otázok týkajúcich sa napĺňania obsahu Zmluvy o praktickej výučbe 

a zriadení výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom zariadení, 

d) predložil oznam o vypísaní výtvarnej súťaže „Novoročný grafický list“ pre študentov 

UK v Bratislave. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

Ceny dekana za prácu publikovanú v časopise s impakt faktorom doc. RNDr. M. 

Brozmanovej, PhD.,  

b) informovala o príprave podkladov v zmysle požiadavky MŠVVaŠ SR na prípravu 

podkladov potrebných k rozpisu zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na 

rok 2013. Podklady sa týkajú grantovej úspešnosti pri získavaní domácich a 

zahraničných grantov za obdobie 01. 11. 2010 - 31. 12. 2010 a 01. 01. 2011 - 31. 12. 

2011, 

c) informovala, že na základe rozhodnutia Vedenia UK bolo vyradených z databázy 

Evipub na JLF UK 47 karentovaných prác, ku ktorým sa vzťahovalo 300 citácií. Išlo 

o práce, kde bol uvedený veľký, skupinový kolektív autorov a pod konkrétnym 

menom autora nebolo možné publikáciu v databáze karentovaných prác vyhľadať – 

prijaté uznesenie č. 1/17/2012. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

zobrať na vedomie: 

- oznam o zanechaní doktorandského štúdia MUDr. M. Grigera, doktoranda externej 

formy v študijnom odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia z osobných 

dôvodov, 

- oznam doc. MUDr. M. Péča, PhD., mim. prof. a prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. o 

pokračovaní v doktorandskom štúdiu Mgr. V. Valentovej, doktorandky dennej 

formy v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby, čím prekročí štandardnú dĺžku 

štúdia, ktorá jej skončila k 31. 8. 2012, 



 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť školiteľky doc. RNDr. S. Fraňovej, PhD., mim. prof. o ukončenie 

doktorandského štúdia Mgr. D. Pavelčíkovej, doktorandky dennej formy 

v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia podľa čl. 31 ods. 6 písm. e) Študijného 

poriadku UK pre nesplnenie si študijných povinností, 

- žiadosť Mgr. V. Mešťanovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie štúdia na dobu 2 

rokov, t. j. od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014 z dôvodu nástupu na rodičovskú 

dovolenku, 

c) predložil prehľad poradia uchádzačov II. kola prijímacích pohovorov na doktorandské 

štúdium v AR 2012/2013 (viď príloha), 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh o organizačnom 

zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 

2013/2014 na najbližšie zasadnutie Akademického senátu JLF UK - prijaté uznesenie 

č. 2/17/2012, 

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

školiteľom: prof. MUDr. L. Plankovi, CSc., prof. MUDr. P. Galajdovi, CSc., doc. 

MUDr. J. Staškovi, PhD., mim. prof., doc. MUDr. I. Režňákovi, CSc., mim. prof., 

doc. MUDr. M. Javorkovi, PhD., doc. MUDr. R. Péčovej, PhD., doc. MUDr. Ž. 

Fetisovovej, PhD., prof. MUDr. J. Jakušovi, DrSc., prof. MUDr. A. Jurkovi, DrSc., 

doc. Mgr. K. Žiakovej, PhD., mim. prof., prof. MUDr. M. Adamkovovi, CSc., prof. 

RNDr. J. Lehotskému, DrSc., prof. MUDr. J. Klimentovi, CSc., doc. RNDr. S. 

Fraňovej, PhD., mim. prof., prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc., prof. MUDr. J. 

Dankovi, CSc. a doc. MUDr. J. Višňovskému, CSc., mim. prof. za úspešné ukončenie 

vedenia doktorandov na základe Smernice dekana 2/2009 Sadzobník odmien na výkon 

vybraných prác a činností - prijaté uznesenie 3/17/2012, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. I. Skalinu, primára Interného oddelenia Nemocnica Košice – 

Šaca, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. A. Hybskej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore v odbore  

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu nástupu na rodičovskú 

dovolenku do  31. 08. 2013, 

h) informoval o stanovisku k ďalšiemu prijímaniu žiadostí o zaradenie do 

špecializačného študijného programu všeobecné lekárstvo - doplnkovou formou 

vzhľadom na informáciu o rušení tejto formy študijného programu. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania - prijaté uznesenie č. 4/17/2012: 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Gynekologicko-

pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, 

- na obsadenie 3 pracovných miest výskumných pracovníkov v projekte 

„Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 

onkologických ochorení“, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberového konania na obsadenie funkcie prednostu Ortopedickej kliniky JLF UK 

a UNM - prijaté uznesenie č. 5/17/2012. 



 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam o 

zanechaní štúdia: 

- M. Poualé, študentky 1. ročníka (TWIN) študijného programu všeobecné lekárstvo 

- výučba v jazyku anglickom, 

- A. Radpey, študenta 1. ročníka (TWIN) študijného programu všeobecné lekárstvo 

- výučba v jazyku anglickom, 

- Ch. Campbell, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - 

výučba v jazyku anglickom, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

štúdia: 

- N. J. Pettersen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- L. K. Shah, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- K. M. Nordhaug, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- I. Bjorvik, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba 

v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- O. A. Kristiansen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo - 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- T. A. Aas, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom na domu 1 semestra. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť K. Gorbárovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z dôvodu rizikového tehotenstva, 

- žiadosť M. Mozolíkovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť M. Palašthyovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu zimného semestra zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. J. Stykovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o uznanie skúšky z predmetu Lekárska etika, ktorú vykonala na LF 

SZU, a z predmetu Lekárska psychológia vzhľadom na to, že ukončila štúdium 

psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Garanti predmetov doc. 

Ondrejka a Mgr. Čáp navrhujú uznanie nimi garantovaných predmetov, 

b) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Kováča, 

uchádzača o štúdium, ktorý bol prijatý do 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo uznať skúšky z predchádzajúceho štúdia na JLF UK a zaradiť ho do 3. 

ročníka. Vedenie fakulty odporučilo dekanovi uznať skúšky,  schváliť jeho zaradenie 

do 2. ročníka a postúpiť žiadosť na vyjadrenie rektorovi UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť ďalšie žiadosti o zmenu 

študijného programu študentov z iných lekárskych fakúlt ČR na JLF UK v Martine 

z kapacitných dôvodov, žiadosti boli v súlade so Študijným poriadkom JLF UK 

zaslané na vyjadrenie rektorovi UK, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť opätovnú žiadosť o zmenu 

študijného programu študentky Barbory Kubicovej z 1. lekárskej fakulty KU v Prahe 

z vážnych zdravotných dôvodov, žiadosť bola v súlade so Študijným poriadkom 

postúpená rektori UK, 



 

e) informovala, že termín na vykonanie opakovane zapísaných predmetov je 22. 10. 

2012. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť K. Mihálikovej, študentky 1. 

ročníka študijného programu ošetrovateľstvo, o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť D. Hinčicovej, uchádzačky, ktorá bola prijatá do 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo, o zaradenie do 2. ročníka, 

- žiadosť M. Rumanovej, uchádzačky, ktorá bola prijatá do 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo, o zaradenie do 2. ročníka. 

K bodu 3) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o stave vyhlásenia centrálneho verejného obstarávania na servery 

a aktívne prvky, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov 

študujúcich v jazyku anglickom na zapožičanie prednáškovej miestnosti na Malej 

Hore 4 dňa 25. 8. 2012 od 11.00 hod. do 13.00 hod., 

c) informovala, že 05. 11. 2012 sa na Dekanáte JLF UK na Malej Hore 4A organizuje 

Kvapka krvi na JLF UK v Martine v spolupráci s NTS v Martine, 

d) informovala, že 7. 9. 2012 organizuje HOSPICE o. z. v Martine 4. bienale hospicovej 

starostlivosti, 

e) informovala, že bola na účet JLF UK v Martine poukázaná dotácia za výučbu 

študentov v zdravotníckych zariadeniach vypočítaná v závislosti od skutočného počtu 

denných a externých študentov, ktorí sa zúčastňovali na praktickej výučbe na 

špecializovanom výučbovom pracovisku, 

f) informovala o úprave sadzby stravného vyplácaného pri pracovných cestách, ktorá je 

platná od 1 septembra 2012, 

g) informovala, že od 1. 8. 2012 je poverená vedením Oddelenia prevádzky Judita 

Simonidesová, 

h) predložila informáciu o vymenovaní nového profesora na Urologickej klinike JLF UK 

a UNM – prijaté uznesenie č. 6/17/2012, 

i) predložila žiadosť na zmenu funkčnej štruktúry Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie JLF UK a UNM s ohľadom na zabezpečenie kvalifikačného rastu 

zamestnancov pracoviska, ktoré v súčasnosti zabezpečuje výučbu novoakreditovaného 

študijného programu „zubné lekárstvo“ – prijaté uznesenie č. 7/17/2012, 

j) predložila návrh na vyslovenie súhlasu, aby sa JLF UK v Martine v oblasti upravenia 

práv a povinností vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov riadila Vnútorným 

predpisom UK č. 9/2012 – Smernicou rektora UK v Bratislave, ktorým sa vydáva 

Úplné znenie Pracovného poriadku UK v Bratislave – prijaté uznesenie č. 8/17/2012, 

k) informovala, že sa realizuje kontrola nahratých údajov za garantov študijných 

programov v centrálnom registri zamestnancov vysokých škôl SR.  

 

K bodu 4) 

Ladislav Stodola 

a) informoval o personálnych zmenách v študentskej časti Akademického senátu JLF UK 

v Martine.  

 

 

 



 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila pozvánku na sv. omšu, ktorú bude celebrovať Jeho eminencia Mons. Doc. 

ThDr. Tomáš Galis, PhD. a to dňa 19. septembra 2012 o 20.00 hod. na Novomeského 

ul. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa 14. 9. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 

P r e h ľ a d 

prijatých uchádzačov na doktorandské štúdium na JLF UK v akademickom roku 

2012/2013 - II. kolo 
 

7.1.3. NORMÁLNA A PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA 

externá  forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Sojak Ján, MUDr.  doc. Péčová 1. prijať 
 

7.1.4. VNÚTORNÉ CHOROBY 

denná forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Fedor Marián, MUDr.  prof. Kubisz 1. prijať 

Vašičko Tomáš, MUDr.  doc. Osina 2. prijať 

Drugdová Andrea, MUDr.  doc. Osina - neprijať 
 

7.1.10. PEDIATRIA 

denná forma  

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Ďžundová Eva, MUDr.  prof. Bánovčin 1. prijať 

    

externá forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Gécz Jakub, MUDr.  prof. Buchanec 1. prijať 

Kružliaková Darina, MUDr.  doc. Jakušová 2. prijať 
 

7.1.20. ANESTEZIOLÓGIA RESUSCITÁCIA 

denná forma  

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Labanczová Leóna, MUDr.  prof. Sániová 1. prijať 
 

7.1.21. PATOLOGICKÁ  ANATÓMIA A SÚDNE LEKÁRSTVO 

denná forma  

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Vážan Martin, Mgr.  prof. Plank 1. prijať 
 

7.1.28. LEKÁRSKA, KLINICKÁ A FARMACEUTICKÁ BIOCHÉMIA 

denná forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Pavelčíková Darina, Mgr. prof. Dobrota - nedostavila sa 
 

externá  forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Jesenská Ľubica, Mgr.  doc. Babušíková 2. prijať 

Škereňová Mária, RNDr.  doc. Halašová 4. prijať 

Slašťan Michal. MUDr.  prof. Dobrota 1. prijať 

Sanchez Diego, MUDr.  doc. Babušíková 3. prijať 

 

7.1.27. LEKÁRSKA BIOFYZIKA 

denná forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Čekovská Mária, Ing.  prof. Jakuš - neprijať 

 


