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Z á p i s n i c a  č. 17/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 16. septembra 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ospravedlnená: doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

 

 

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

I. Majling, predseda 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 2. septembra 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 dekanovi schváliť žiadosť MUDr. P. Žiaka, 

PhD. o zaradenie externých učiteľov do výučby predmetu na Očnej klinike JLF UK a 

UNM, 

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

Sániovej, PhD. o zmenu počtu a štruktúry učiteľských zamestnancov na Klinike 

anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM a predložiť ju na najbližšie 

zasadnutie Akademického senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/17/2013, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť doc. MUDr. P. 

Žúbora, PhD., mim. prof. o neplatené voľno na obdobie 6 mesiacov od 20. 11. 2013, 

d) informoval o 2. ročníku grantového programu Slovenskej sporiteľne pre 

vysokoškolské projekty v roku 2013/2014, 

e) informoval o výzve na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj vysokých škôl, na 

základe ktorej sa vysoké školy môžu uchádzať o dotáciu MŠVVaŠ SR, 

f) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť o spoluprácu a určenie 

jedného zástupcu JLF UK, ktorý by bol členom projektového tímu rozvojového 

projektu UK „Bariéry v prístupe k vzdelávaniu“ - prijaté uznesenie č. 2/17/2013. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom - doc. MUDr. M. 

Adamkovi, CSc., mim. prof., doc. MUDr. I. Tonhajzerovej, PhD. (2x), Mgr. J. 

Jurečekovej, PhD., MUDr. R. Šimonovej, Ing. S. Kukovi, PhD., Mgr. Z. Škodovej, 

PhD., prof. MUDr. P. Kubiszovi, DrSc.,  

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh programu 

zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré sa uskutoční dňa 10. 10. 2013 – 

prijaté uznesenie č. 3/17/2013. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. I. Kinclovej, doktorandky externej formy študijného odboru 7.1.27. 

lekárska biofyzika o prerušenie štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2013 do 

31.8.2014 z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. M. Lisého, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2013 do 31.8.2014 z osobných a pracovných dôvodov, 
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- žiadosť o zmenu školiteľa v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia pre Mgr. M. 

Kocmálovú, doktorandku dennej formy štúdia. Návrh podaný školiteľom 

študijného odboru, doc. RNDr. S. Fraňovou, PhD.: 

 pôvodný školiteľ: doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., mim. prof. 

 navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. M. Šutovská, PhD. 

- žiadosti MUDr. L. Bukovej, MUDr. R. Kminiaka, MUDr. R. Adamova 

o odpustenie školného podľa Čl. 7 ods. 2 písm. h) Vnútorného predpisu 14/2012 

Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so 

štúdiom na UK v BA v akademickom roku 2013/2014, 

b) informoval o termíne konania 10. konferencie doktorandov JLF UK v Martine, ktorá 

sa uskutoční 22. 10. 2013 - prijaté uznesenie č. 4/17/2013, 

c) informoval o pracovnom seminári „Innovate Doctoral Training Principles“, ktorý sa 

konal 11. septembra 2013 na RUK v Bratislave, 

d) informoval o príprave prechodných ustanovení k Študijnému poriadku UK a zároveň 

predložil členom Vedenia JLF UK pripomienky k uvedenému vnútornému predpisu,   

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť návrhy na udelenie ceny dekana za 

najlepšieho doktoranda a školiteľa - prijaté uznesenie č. 5/17/2013: 

 najlepší doktorand: RNDr. L. Chládeková, PhD., MUDr. J. Sokol, Ing. S. 

Gavliaková, 

 najlepší školiteľ: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. M. Javorka, PhD., doc. 

MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., 

f) informoval, že v rámci zápisu novoprijatých sa nezúčastnili 3 prijatí uchádzači na DF 

pre AR 2013/2014. Boli ponúknuté miesta doktorandom z II. kola, ktorí neboli prijatí. 

Ponuku prijali: MUDr. Táňa Pappová - 7.1.13. dermatovenerológia – školiteľ: prof. 

MUDr. J. Péč, CSc. a MUDr. Tomasz Jaunky - 7.1.28. lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia – školiteľ prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. K. Novačekovej, lekárky dermatovenerologickej ambulancie, 

FN Trenčín, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore dermatovenerológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. I. Revákovej, primárky Neonatologického oddelenia FNsP 

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

neonatológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Šoltésa, primára Oddelenia patológie, Nemocnica sv. Jakuba, 

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

patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Hirjaka, primára I. interného oddelenia NsP Michalovce, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Letevaya, primára interného oddelenia DNsP Dolný Kubín, 

za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. S. Eglovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

neonatológia dňa 30. 8. 2012 o vyradenie z evidencie z dôvodu záujmu 

pokračovať v štúdiu na LF SZU v Bratislave, 

- žiadosť MUDr. M. Štefeka, zaradeného do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo dňa 22. 7. 2011 o vyradenie z evidencie z dôvodu pokračovania 

v štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni,  
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- žiadosť MUDr. K. Šuchovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore ultrazvuk 

v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu rodičovskej dovolenky od 5. 8. 2013 do 5. 

8. 2014, 

- žiadosť MUDr. E. Melicherčíkovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore 

pediatria z dôvodu rodičovskej dovolenky do 30. 8. 2013, 

- návrh na termín odovzdávania diplomov o špecializácii (zasadnutie VR JLF UK 

10. 10. 2013), 

i) informoval, že MZ SR oslovilo JLF UK v Martine so žiadosťou o vypracovanie 

informácie, ktorá by slúžila ako podklad pre spracovanie výzvy na podávanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v rámci OP vzdelávanie 

(podpora všeobecných lekárov a pediatrov prvého kontaktu, výzva plánovaná na 

október - november 2013).  

 

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

a) informoval o získaní akreditácie nového špecializačného študijného programu 

Zdravotnícky manažment a financovanie. Podmienky absolvovania programu boli 

zverejnené na webovej stránke JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Ľ. Maňákovej, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu jedného roka zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť A. Žilíka, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o možnosť pracovať s testami a zadaniami v predĺženom čase a používať 

kompenzačné prostriedky, 

- žiadosť T. Mikloša, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o uznanie skúšky z predmetu Histológia a embryológia z predchádzajúceho 

neukončeného štúdia, 

- žiadosť P. Kozákovej, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu na LF UK 

v Bratislave a zaradenie do 2. ročníka, 

b) predložila žiadosť V. Gogolákovej, uchádzačky o štúdium na JLF UK o prehodnotenie 

rozhodnutia o neprijatí, 

c) informovala, že imatrikulácia študentov 1. ročníka sa uskutoční 25. 10. 2013 - prijaté 

uznesenie č. 6/17/2013, 

d) predložila návrh zmluvy o odbornej pomoci formou zabezpečenia odbornej výučby 

študentov JLF UK v študijnom programe všeobecné lekárstvo medzi JLF UK 

v Martine a NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 

e) informovala o počte študentov v jednotlivých študijných programoch realizovaných na 

JLF UK v Martine, 

f) informovala o zapracovaní pripomienok do nového vnútorného predpisu Študijný 

poriadok JLF UK v Martine - prijaté uznesenie č. 7/17/2013. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

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

- oznam J. Grolmusovej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam M. Podolákovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam J. Dupejovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 
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- oznam N. Volcerovej, študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam G. Zedníkevej, študentky 2. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- návrh na vylúčenie S. Chudíkovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

verejné zdravotníctvo v AR 2012/2013 z dôvodu nezískania potrebných 40 kreditov 

na postup do ďalšieho ročníka, 

- žiadosť D. Dobiaša, študenta, ktorý mal prerušené štúdium, o predĺženie prerušenia 

štúdia zo zdravotných dôvodov do konca AR 2013/2014, 

c) informoval, že JLF UK v Martine bolo priznané právo  udeľovať akademický titul 

magister  v študijno programe pôrodná asistencia v dennej a externej forme štúdia. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. v zastúpení doc. RNDr. E. Halašovej, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie oznam Patryka 

Hanarza, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo  výučba 

v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Khaled Sheika, 

študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia. Vedenie odporúča dekanovi schváliť návrh na 

vylúčenie, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vylúčenie Zeshan 

Arshad, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom. 

  

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila prehľady čerpania finančných prostriedkov grantov KEGA, VEGA, MZ SR, 

APVV a GUK, 

b) predložila dodatok k záznamu z kontroly, ktorú vykonali zamestnanci odboru 

živnostenského podnikania Obvodného úradu Martin na Vysokoškolskom internáte 

JLF UK v Martine dňa 19. 6. 2013, 

c) predložila oznámenie o vykonanie protipožiarnej kontroly na Vysokoškolskom 

internáte JLF UK v Martine, ktorú zabezpečia zamestnanci OR HaZZ v Martine dňa 

23. 9. 2013, 

d) informovala, že JLF UK podala na Daňový úrad v Bratislave podnet na vykonanie 

daňovej kontroly v spoločnosti Metrostav SK, a. s., 

e) informovala, že na pracoviská JLF UK bola zaslaná informácia týkajúca sa nákupu 

pracovnej obuvi, 

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

a spoločnosťou BECOM, s. r. o. pre predmet zákazky „Dodávka klimatizácií“, 

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

a spoločnosťou Asanačná s. r. o. pre predmet zákazky „Deratizačné, dezinsekčné 

a dezinfekčné služby“. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval o súčasnom stave výstavby Martinského centra pre biomedicínu (II. etapa). 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 30. 9. 2013 sa uskutoční zasadnutie predsedníctva AS JLF UK. 
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Ivan Majling 

a) informoval, že 15. 11. 2013 sa uskutočnia Beánie 2013.  

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala, že je potrebné spracovať Dlhodobý zámer JLF UK v Martine na obdobie 

rokov 2014 - 2018.  

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala, že 18. 9. 2013 sa uskutoční sv. omša, ktorú bude celebrovať Jeho 

eminencia Mons. doc. ThDr. T. Galis, PhD. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 

V Martine dňa   26. 09. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


