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Z á p i s n i c a  č. 16/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 02. septembra 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Halašová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., 

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

     PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

 

 

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

         M. Kendra, podpredseda ŠČ AS JLF UK 

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu 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 08. júla 2013 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 odporučilo schváliť žiadosť doc. MUDr. I. Ondrejku, 

PhD. o zaradenie doktorandov do výučby predmetu Psychológia 1 a 2 v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie odvolania MUDr. V. Sadloňovej, 

PhD. a MUDr. M. Joškovej, PhD. voči rozhodnutiu o znížení pracovného úväzku na 

riešenie projektu spolufinancovaného zo ŠF EÚ – prijaté uznesenie č. 1/16/2013, 

c) informoval, že 7. - 8. 11. 2013 sa uskutoční 1 st AAHCI Central anad Eastern 

European Regional Meeting na Semmelweis University v Budapešti, 

d) predložil žiadosť o predkladanie nominácií do výberových komisií pre výber 

štipendistov v rámci Národného štipendijného programu SR do 15. 9. 2013 – prijaté 

uznesenie č. 2/16/2013, 

e) predložil žiadosť o predkladanie nominácií na cenu Mladý Európan do 30. 9. 2013, 

f) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pripomienky študentov študujúcich 

v jazyku anglickom k Študijnému poriadku UK – prijaté uznesenie č. 3/16/2013, 

g) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu z pracovného stretnutia 

k programom podpory všeobecných lekárov konaného dňa 23. 7. 2013 na MZ SR, 

h) predložil návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 

140/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení neskorších predpisov, 

i) predložil žiadosť o predkladanie nominácií do súťaže Top manažéri r. 2013 do 30. 9. 

2013, 

j) predložil a Vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosti B. Ježíkovej, Z. 

Kňazúrovej, A. Menzlovej, L. Letka, J. Határa a E. Maxinovej o preradenie zo 

študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom do študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom do 2. ročníka,  

k) podal informácie zo stretnutia ŠČ AS JLF UK, ktoré sa konalo 25. 4. 2013 – prijaté 

uznesenie č. 4/16/2013. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na Ceny dekana za 

práce publikované v časopise s impakt faktorom doc. Mgr. E. Babušíkovej, PhD., 

MVDr. S. Bálentovej, PhD., Ing. S. Gavliakovej, doc. MUDr. M. Šutovskej, PhD., 

doc. MUDr. J. Mokrému, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc., prof. MUDr. A. 

Čalkovskej, PhD., prof. MUDr. J. Buchancovej, CSc., doc. MUDr. D. Mokrej, PhD. 

(2x), doc. MUDr. J. Plevkovej, PhD., prof. MUDr. F. Novomeskému, PhD., doc. 

MUDr. T. Baškovi, PhD., RNDr. M. Šimerovi, PhD., Ing. M. Veterníkovi, doc. RNDr. 

P. Kubatkovi, PhD. (2x) a doc. RNDr. M. Brozmanovej, PhD.,  
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b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie titulu 

profesor emeritus prof. MUDr. Š. Strakovi, DrSc. - prijaté uznesenie č. 5/16/2013, 

c) informovala o rozhodnutí MŠVVaŠ SR vydanom dňa 29. 7. 2013 o priznaní práv 

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo bez časového obmedzenia, 

d)  predložila vyhodnotenie splnenia kritérií pre kvalifikačný postup učiteľov s H-

indexom ≥ 7, 

e) informovala o Príkaze rektora UK č. 5/2013 k zamestnaneckej príslušnosti oponentov 

a členov inauguračnej komisie vo vymenúvacom konaní za profesora na UK, 

f) informovala o predkladaní návrhov na vedecký kvalifikačný stupeň z pracovísk na 

Referát VVČ do 9. 9. 2013, 

g) informovala o vypracovaní podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu verejným VŠ na rok 2014 - grantová úspešnosť UK za rok 2012 do 

15. 9. 2013, 

h) informovala o vypracovaní ročného výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli JLF 

UK za rok 2012 do 30. 9. 2013, 

i) informovala, že zodpovedným riešiteľom JLF UK bol zaslaný oznam o podávaní 

ročných správ o riešení projektov KEGA na Referát VVČ do 12. 11. 2013, 

j) informovala o termínoch zasadnutia Vedeckej rady JLF UK - prijaté uznesenie č. 

6/16/2013. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Froľu, doktoranda externej formy študijného odboru 7.1.4. 

vnútorné choroby o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 9. 2013 do 31. 8. 

2014 z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. M. Brunclíkovej, doktorandky externej formy študijného odboru 

7.1.4. vnútorné choroby o predĺženie prerušenia štúdia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 9. 

2013 do 31. 8. 2014 z dôvodu nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku, 

- žiadosť MUDr. I. Fizikovej, doktorandky externej formy študijného odboru 7.1.28. 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, t. 

j. od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 z dôvodu  potreby rozšírenia súboru vzoriek 

potrebných pre ďalší výskum a ukončenia poslednej etapy dizertačnej práce za 

predpokladu, že po prerušení bude pokračovať v prekročení štandardnej dĺžky 

štúdia po zaplatení školného pre príslušný akademický rok, 

- žiadosť MUDr. R. Šimonovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 7.1.4. 

vnútorné choroby o predĺženie prerušenia štúdia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 9. 2013 

do 31. 8. 2014 z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku, 

- žiadosť Ing. M. Krtukákovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 7.1.28. 

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

t. j. od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015 z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku, 

- žiadosť MUDr. B. Franekovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 

7.1.13. dermatovenerológia o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 9. 2013 

do 31. 8. 2014 z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. M. Sedlákovej, doktorandky dennej formy študijného odboru 

7.1.13. dermatovenerológia o ukončenie štúdia k 31. júla 2013, 

- žiadosť PharmDr. V. Ponechalovej, doktorandky externej formy študijného odboru 

7.3.2. farmakológia o ukončenie doktorandského štúdia k 31. augustu 2013 

z rodinných dôvodov, 
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- žiadosť školiteľky prof. MUDr. E. Rozborilovej, CSc. o ukončenie 

doktorandského štúdia MUDr. S. Bližniakovej, doktorandky externej formy 

študijného odboru 7.1.4. vnútorné choroby na základe ročného hodnotenia 

a predloženia potrebného počtu pridelených kreditov za hodnotené obdobie, 

- ukončenie doktorandského štúdia MUDr. M. Galasa, doktoranda externej formy 

študijného odboru 7.1.7 chirurgia. Menovaný neukončil štúdium obhajobou 

dizertačnej práce ani po prekročení štandardnej dĺžky štúdia v trvaní dvoch rokov, 

- žiadosť školiteľa prof. MUDr. J. Danku, CSc. o ukončenie doktorandského štúdia 

MUDr. Žúborovej, doktorandky externej formy študijného odboru 7.1.9. 

gynekológia a pôrodníctvo k 31.8.2013 na základe nepredloženia ročného 

hodnotenia a neinformovania o zmene pracoviska ani o ďalších pracovných 

zaradeniach, 

- žiadosť prof. MUDr. J. Klimenta, CSc. na menovanie doc. MUDr. J. Krhuta, CSc. 

za školiteľa v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia - prijaté uznesenie č. 7/16/2013, 

- návrh na menovanie prof. MUDr. J. Hanáčka, CSc. za koordinátora 

brainstormingových stretnutí doktorandov na JLF UK v AR 2013/2014, 

b) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. R. Bána, doktoranda dennej formy študijného odboru 7.1.7. 

chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka, t. j. od 1. 9. 2013 do 

31. 8. 2014 z osobných dôvodov. Školiteľ prof. MUDr. Ľ. Laca, PhD. so 

žiadosťou nesúhlasí. Vedenie JLF UK navrhuje ukončenie štúdia, 

c) informoval o potvrdení rozhodnutia rektorom UK na odvolania Mgr. M. Vavákovej 

a MVDr. L. Majkovej proti rozhodnutiu dekana JLF UK o neprijatí na doktorandské 

štúdium v  AR 2013/2014 v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia, 

d) informoval o prijatých uchádzačoch v rámci II. kola na doktorandské štúdium  na AR 

2013/2014 (viď. Príloha č. 1), 

e) informoval o príprave nového Študijného poriadku JLF UK,   

f) informoval o návrhu oceňovať doktorandov a školiteľov v rámci zahájenia AR 

2013/2014, 

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

školiteľom: doc. MUDr. M. Javorkovi, PhD., prof. MUDr. J. Dankovi, CSc., doc. 

MUDr. P. Žúborovi, PhD., prof. MUDr. H. Hudečkovej, PhD., MPH, prof. MUDr. J. 

Buchancovej, PhD., doc. RNDr. P. Račayovi, PhD., prof. RNDr. P. Kaplánovi, CSc. 

a doc. MUDr. J. Staškovi, PhD., mim. prof. za úspešné ukončenie vedenia 

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

vybraných prác a činností - prijaté uznesenie č. 8/16/2013, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Solanka, primára Interného oddelenia, NsP Bardejov, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore interné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Bielika, PhD., primára gynekologicko-pôrodníckého 

oddelenia, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, za školiteľa pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF 

UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Z. Seligovej, primárky Detského oddelenia Nemocnica 

v Kežmarku, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 
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- menovanie MUDr. J. Mrázovej, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 

Žiar nad Hronom, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Ľ. Garajovej, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 

Halíč, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Gasperovej, ambulancia všeobecného lekára pre deti 

a dorast, Poltár, za školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy 

v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. B. Šoltýsovej, primárky detského oddelenia, Nemocnica 

Poprad, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Tkáča, primára detského oddelenia, Všeobecná nemocnica 

Levoča, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Drobného, PhD., lekára I. gynekologicko-pôrodníckej 

kliniky LF UK a UNB, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve na JLF UK, 

- menovanie MUDr. J. Popovca, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 

Bežovce, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. K. Jackuliakovej, primárky neonatologického oddelenia FNsP 

Žilina, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

neonatológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Galčíkovej, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 

Slovenské Pravno, za školiteľov pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

i) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. P. Rakovanovej, zaradenej MO SR do odboru neurológia dňa 6. 3. 

2009 a na JLF UK prijatá do 1. 4. 2013, o vyradenie z evidencie, 

- žiadosť MUDr. D. Chudej, PhD. o prerušenie štúdia v odbore hematológia 

a transfuziológia z dôvodu rodičovskej a následne materskej dovolenky od 21. 08. 

2013 do 21. 08. 2014, 

- žiadosť MUDr. L. Šutajovej o predĺženie prerušenia v odbore pediatria z dôvodu 

pokračovania rodičovskej dovolenky do 25. 7. 2013, 

- žiadosť MUDr. A. Nimcovej o prerušenie štúdia v odbore diabetológia, poruchy 

látkovej premeny a výživy z dôvodu rodičovskej a následne materskej dovolenky 

od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014, 

- žiadosť MUDr. D. Černochovej o prerušenie štúdia v odbore pediatria z dôvodu 

rodičovskej a následne materskej dovolenky od 7. 7. 2013 do 7. 1. 2014, 

- žiadosť MUDr. D. Reichovej o prerušenie štúdia v odbore hematológia 

a transfuziológia z dôvodu rodičovskej a následne materskej dovolenky od 11. 6. 

2013 do 11. 6. 2014, 

- žiadosť MUDr. S. Kamoďovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore ultrazvuk 

v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky do 7. 

7. 2014, 

- žiadosť MUDr. V. Balogovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky do 31. 12. 2013, 

- žiadosť MUDr. M. Raškovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore pediatria z 

dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky do 1. 8. 2014, 
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- žiadosť MUDr. J. Zápotockej o prerušenie štúdia v odbore gastroenterológia z 

dôvodu rodičovskej a následne materskej dovolenky od 20. 4. 2011 do 31. 8. 2013, 

- žiadosť MUDr. B. Tobolovej o prerušenie štúdia v odbore neurológia z dôvodu 

rodičovskej a následne materskej dovolenky od 1. 3. 2013 do 1. 3. 2014, 

- žiadosť MUDr. S. Migrovej o prerušenie štúdia v odbore neurológia z dôvodu 

rodičovskej a následne materskej dovolenky od 16. 11. 2012 do 16. 11. 2014, 

j) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci september 

2014: 

- 2. 9. 2013 - 4. 10. 2013 - Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo, 

- 4. 9. 2013 - 6. 9. 2013 - Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosř 

v komunite, 

- 30. 9. 2013 - 11. 10. 2013 - Školiaci kurz v pediatrii v piatom roku, 

- 30. 9. 2013 - 22. 11. 2013 - Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína, 

- 30. 9. 2013 - 26. 10. 2013 - Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

pneumológia a ftizeológia, 

k) informoval, že JLF UK v Martine získala s platnosťou od 31. 7. 2013 akreditáciu pre 

dva nové špecializačné študijné programy: klinická biochémia - pre zdravotnícke 

povolanie lekár (dĺžka 5 rokov), zdravotnícky manažment a financovanie - pre 

zdravotnícke povolanie lekár a zubný lekár (dĺžka 1 rok, táto špecializácia je povinná 

pre riadenie a organizáciu poskytovania ústavnej starostlivosti, výnimka do 31. 12. 

2015), 

l) informoval o nových pripravovaných študijných programoch: klinická imunológia 

a alergológia (odborný garant doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA), onkológia 

v urológii (odborný garant prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.), dentoalveolárna chirurgia 

- certifikovaná pracovná činnosť (odborný garant doc. MUDr. Dagmar Statelová, 

PhD., mim. prof.), maxilofaciálna chirurgia (odborný garant doc. MUDr. Dagmar 

Statelová, PhD., mim. prof.), mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve - program 

sústavného vzdelávania pre sestry (opätovné podávanie žiadosti), paliatívna 

ošetrovateľská starostlivosť (odborný garant PhDr. Jana Nemcová, PhD.), 

m) informoval o príprave nového vnútorného predpisu Študijný poriadok ďalšieho 

vzdelávania na JLF UK v Martine (vyplýva z novej legislatívy, ktorá je platná od 1. 4. 

2013 a 1. 7. 2013.  

 

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

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

komisií pre výberové konania - prijaté uznesenie č. 9/16/2013: 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Gynekologicko-

pôrodníckej klinike JLF UK a UNM,  

- na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka v projekte „Centrum 

excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii“ na Ústave lekárskej 

biochémie JLF UK, 

- na obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Chirurgickej klinike JLF 

UK a UNM. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť P. Pohánku, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 semestra z osobných dôvodov, 
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- žiadosť M. Pčolku, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 semestra zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť T. Bečára, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť I. Závadskej, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- žiadosť H. Darnadiovej, študentky 5. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- žiadosť L. Lugošovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu zimného semestra AR 2013/2014 z osobných 

dôvodov, 

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

lekárstvo o predĺženie prerušenia štúdia do 31. 8. 2014 z dôvodu starostlivosti 

o dieťa, 

- návrh na vylúčenie X. Harhajovej  zo štúdia z dôvodu nevykonania opakovane 

zapísaného predmetu Anatómia 3, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam K. Droppovej o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam M. Palaštyhovej o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam M. Mozolíkovej o zanechaní štúdia na JLF UK, 

c) predložila  a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosti A. Vahančíkovej, S. Košturiakovej, L. Banašovej, T.  Rončákovej, K. 

Guštafikovej a J. Pallovejo prestup na JLF UK, 

d) informovala, že 4. 9. 2013 sa uskutoční úvodné sústredenie študentov 1. ročníka, 

e) informovala, že boli zverejnené rozvrhy pre zimný semester AR 2013/2014, 

f) informovala o presune výučby psychológie zo zimného do letného semestra AR 

2013/2014 v 3. ročníku  všeobecného lekárstva, 

g) informovala o stanovení termínu na vykonanie opakovane zapísaných predmetov 

v AR 2013/2014 na 21.október 2013 vrátane, 

h) informovala o príprave Študijného poriadku JLF UK, 

i) informovala o pripomienkach prof. MUDr. L. Planka, CSc., týkajúcich sa výučby 

patologickej anatómie v AR 2013/2014. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť až po odsúhlasení garantmi 

predmetov žiadosť M. Manovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo v AR 2013/2014, ktorá žiada o uznanie skúšok vykonaných 

v predchádzajúcom štúdiu na JLF UK a zaradenie do 3. ročníka, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Žuffovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 

1 roka, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie žiadosť P. 

Mundiera, študenta 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní štúdia 

na JLF UK, 

d) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Pavlíka, 

študenta Katolíckej univerzity v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktorý žiada 

o prestup na JLF UK. 
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doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam Benedicte Seterlund, študentka 3. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Tina Malene Lie, študentka  3. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Ane Folstad Zakariasen, študentka  2. ročníka študijného programu 

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

- oznam Ine Tangedal,  študentka 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi súhlasiť so žiadosťou o prerušenie  

štúdia: 

- Veronica H. Ommundsen,  študentka  1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- Lisa Merethe Knudsen,  študentka  1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- Karoline D.H. Dahl,  študentka  1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- Jan W. Borzymowski,  študent  2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- Carina Gustavsen,  študentka  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- Bartolomej Kazek,  študent  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- Lene C.G.Johansen,  študent  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- Vegard Berg,  študent  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba 

v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- André G. Simplício De Sousa,  študent  2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra 

- Ane A. Kielland,  študentka  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- Adriana Alnashi,  študentka  2. ročníka študijného programu všeobecné  lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- Ranica Rochel C. Nimuan,  študentka  2. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- Rasmus J. Berge,  študent  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- Alexander Schubert,  študent  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- Stian Liodden,  študent 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 roka, 

- Helene C. Fjelstad,  študentka 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- Dag Andreas Lein,  študent 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- Ines Carvalho,  študentka  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 

- Ingrid Hauge,  študentka  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom na dobu 1 semestra, 



9 

 

c) preložila a Vedenie neodporučilo schváliť žiadosť o odklad zaplatenia školného 

študentov 3. ročníka študujúcich v jazyku anglickom. 

  

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že 15. 7. 2013 bol vykonaný na JLF UK vládny audit na projekt ESF II. - 

Podpora rozvoja ľudských zdrojov, 

b) predložila záznam z kontroly, ktorú vykonal Obvodný úrad Martin, odbor 

živnostenského podnikania na Vysokoškolskom internáte JLF UK, 

c) predložila žiadosť o finančnú podporu HK Slávia Medik Martin – prijaté uznesenie č. 

10/16/2013, 

d) informovala o objednávke zahraničných periodík na rok 2014 pre potreby pracovísk 

JLF UK a AKASu, 

e) informovala, že bola podpísaná kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

IPOS - kancelárske potreby, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Biela technika“, 

f) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Cestovná kancelária Millennium Travel, s. r. o. pre predmet zákazky 

„Zabezpečenie leteniek a iných cestovných dokladov“, 

g) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou TECHTEAM, s. r. o. pre predmet zákazky „Pozáručný servis 

klimatizačných zariadení“, 

h) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Spotrebný materiál do 

kancelárie pre UK v Bratislave, jej fakulty a súčasti“, 

i) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou AB Facility, s. r. o. pre predmet zákazky „Upratovacie služby pre UK 

v Bratislave“, 

j) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou NEXION, s. r. o. pre predmet zákazky „Chemické pranie a čistenie“, 

k) informovala, že bola podpísaná zmluva o poskytovaní služieb medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou KO&KA spol. s r. o. pre predmet zákazky „Naša univerzita a iná tlač“, 

l) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Trend Hygiena, s. r. o. pre predmet zákazky „Hygienické potreby pre 

UK v Bratislave“, 

m) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o. pre predmet zákazky „Čistiace 

prostriedky pre UK v Bratislave“, 

n) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou S&T Slovakia, s. r. o. pre predmet zákazky „Dodávka aktívnych 

prvkov“, 

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

a spoločnosťou EUROPEA group, spol. s r. o. pre predmet zákazky „IKT - pozáručný 

servis zariadení“, 

p) informovala, že bol vydaný Pokyn tajomníka č. 6/2013 Zverejňovanie zadávania 

zákaziek v profile UK, 

q) informovala, že v súvislosti so zavádzaním Systému manažérstva kvality na JLF UK 

v Martine podľa normy ISO 9001 budú na fakulte realizované interné audity zamerané 

na kontrolu zariadení na monitorovanie a meranie, 

r) predložila rozúčtovanie nákladov na energie podľa ústavov JLF UK v Martine - 

prijaté uznesenie č. 11/16/2013, 
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s) predložila informáciu o výške finančných prostriedkov vynaložených na realizáciu 

sociálnej politiky na JLF UK, 

t) predložila prehľad odvodov zo školného za súbežné štúdium, resp. prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia do Fondov UK za JLF UK v Martine od AR 2007/2008 – 

prijaté uznesenie č. 12/16/2013, 

u) informovala o zúčtovaní príspevku na výučbu študentov na klinických pracoviskách 

k 30. 6. 2013, 

v) informovala o výsledkoch prehodnotenia sporných vedeckých publikácií evidovaných 

v CREPC vo vykazovacom období 2011 (publikácia doc. MUDr. M. Čiljaková, PhD., 

Managment approach to hypoglycemia). 

 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval, že 24. 9. 2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie AR 2013/2014 na JLF 

UK v Martine, 

b) informoval o súčasnom stave zmluvy o praktickej výučbe s univerzitnými 

nemocnicami, 

c) informoval o súčasnom stave výstavby Martinského centra pre biomedicínu (II. etapy), 

d) informoval o návrhu kandidátov do Komisie  pre akreditáciu UK za JLF UK v Martine 

(doc. RNDr. E. Halašová, PhD., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, 

PhD., prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.), 

e) informoval o návrhu realizovať prednášky v jazyku anglickom pre všetkých študentov 

1. ročníku študijného programu všeobecného lekárstva, (vrátane výučby v jazyku 

slovenskom). 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 27. 9. 2013 sa uskutoční zasadnutie predsedníctva AS JLF UK, 

b) informovala, že 7. 10. 2013 sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu JLF UK. 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zasadnutie 

komisie VEGA na JLF UK v Martine.  

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala o stretnutí vedení LF ČR a SR, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 9. 11. 

2013 v Prahe.  

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala o možnej spolupráci a výmene študentov s Lekárskou fakultou  

Univerzity v Maribore v Slovinsku. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 

V Martine dňa   09. 09. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 
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Príloha č. 1 

P r e h ľ a d  
poradia uchádzačov a návrh komisií na doktorandské štúdium na JLF UK  

v akademickom roku 2013/2014 
 

II.KOLO 
 

 
7.1.3. NORMÁLNA A PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA 
denná forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Košútová Petra, Mgr. doc. Mokrá 1 prijať 

 
7.1.9. GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO 
denná forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Ňachajová Marcela, MUDr. doc. Višňovský 1. prijať 

Vallová Silvia, Mgr. doc. Višňovský 2. prijať 

Kudlová Kristína, Mgr. prof. Danko 2. prijať 

 
7.1.10. PEDIATRIA    
denná forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Kohútová Miroslava, MUDr. doc. Čiljaková 1. prijať 

 
7.1.13. DERMATOVENEROLÓGIA       
NEPRIJAŤ – rozhodnutie dekana JLF UK 
denná forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Pappová Táňa, MUDr.  prof. Péč 1. prijať 

Mikulovská Miroslava, MUDr. doc. Minariková vrátené po termíne 

 
7.1.21. PATOLOGICKÁ  ANATÓMIA A SÚDNE LEKÁRSTVO 
denná forma  

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Pejchalová Romana, MUDr. prof. Adamicová 1. prijať 

 
7.3.2. FARMAKOLÓGIA 
denná  forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Fulmeková Anna, Ing. doc. Mokrý 1. prijať 

 
7.1.28. LEKÁRSKA, KLINICKÁ A FARMACEUTICKÁ BIOCHÉMIA 
NEPRIJAŤ – rozhodnutie dekana JLF UK  
denná  forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Tomasz Jaunky, Mgr. prof. Dobrota 1. prijať 

 
 
 
V Martine, dňa 27. 8. 2013            prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
         dekan JLF UK 

 


