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Z á p i s n i c a  č. 18/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 30. 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, doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

     PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

 

 

 

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 16. 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 schváliť žiadosť spoločnosti OČKOLANDIA 

o možnú spoluprácu so študentmi JLF UK počas organizovania detských táborov pre 

deti z detských domovov,  

b) predložil ponuku redakcie Naša univerzita na komentár týkajúcu sa zrušenia vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor, 

c) predložil žiadosť doc. MUDr. Y. Mellovej, CSc. týkajúci sa zabezpečenia výučby na 

Elektrotechnickej fakulte ŽU v Žiline – prijaté uznesenie č. 1/18/2013, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie poďakovanie Zuzana Zvolenskej, 

ministerky zdravotníctva SR za pozvanie na slávnostné otvorenie AR 2013/2014, 

e) informoval, že publikácia prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. a kolektív: Lekárska 

biochémia získala Cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2012 v kategórii 

biologické a lekárske vedy. 
 

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. Mgr. M. 

Kmeťovej Sivoňovej, PhD.,  

b) informovala o príprave zasadnutia Vedeckej rady JLF UK, ktoré sa uskutoční dňa 10. 

10. 2013, 

c) informovala o priebehu podujatia Noc výskumníkov, ktoré sa konalo 27. 9. 2013 v 

Žiline. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. J. Mikulu, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o zanechaní štúdia k 31. 8. 2013 z pracovných 

dôvodov, 

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

7.1.7. chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1. 9. 

2013 do 31. 8. 2014 z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. I. Daňovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia o odpustenie, resp. zníženie školného na akademický rok 

2013/2014 podľa Čl. 7 ods. 2 písm. a) 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 z dôvodu neukončenia obhajobou 
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dizertačnej práce v štandardnej dĺžke štúdia k 31. 8. 2013. Menovaná doktorandka 

je držiteľkou preukazu ZŤP, 

- žiadosť prof. MUDr. Ľ. Lacu, PhD., garanta študijného programu o doplnenie 

členov do komisie pre štátne skúšky pre doktorandské štúdium v študijnom obore 

7.1.7. chirurgia – prijaté uznesenie č. 2/18/2013,  

- predložil návrh na nomináciu Mgr. A. Farkašovej, doktorandky dennej formy 

v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo, ktorá bude 

reprezentovať JLF UK v Martine na 10. ročníku International Medical 

Postgraduate Conference v Hradci Králové v dňoch 21. – 23. 11. 2013, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh prof. MUDr. J. 

Hanáčka, CSc. na doplnenie o člena - doc. RNDr. P. Račaya, PhD. pre konanie 

brainstormingových stretnutí doktorandov, 

c) odporučil vzhľadom na zmenu Zákona NR SR o vysokých školách a doplnení 

niektorých zákonov a Študijného poriadku UK nepredkladať návrhy na menovanie 

školiteľov – špecialistov, ktoré boli schválené Vedením JLF UK na najbližšom 

zasadaní VR JLF UK, 

d) informoval o programe workshopu ORPHEUS 2013, ktorý sa uskutoční dňa 29. – 30. 

11. 2013 v Krakowe, Poľsko, kde má byť prezentovaná martinská deklarácia 

o doktorandskom štúdiu a riešený problém kombinovaného doktorandského 

a špecializačného štúdia, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie doc. MUDr. J. Korčeka, PhD., prednostky Chirurgickej kliniky FN 

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

chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Krausa, primára OAIM, FN Trenčín, za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna 

medicína  na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Marcovej, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, 

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

všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. T. Michnovej, primárky Detského oddelenia Ľubovnianskej 

nemocnice Stará Ľubovňa, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. A. Bojovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

neonatológia dňa 24. 7. 2012 o vyradenie z evidencie z dôvodu záujmu 

pokračovať v štúdiu na LF SZU v Bratislave, 

- žiadosť MUDr. L. Balážovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo dňa 28. 2. 2011 o vyradenie z evidencie z dôvodu pokračovania 

v štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni,  

- žiadosť MUDr. T. Adamusovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo dňa 24. 11. 2011 o zrušenie zaradenia z dôvodu zmeny 

zamestnávateľa a odboru, 

- žiadosť MUDr. D. Pastorkovej, zaradenej do špecializačného štúdia v odbore 

vnútorné lekárstvo dňa 24. 11. 2011 o zrušenie zaradenia z dôvodu odchodu do 

zahraničia, 

- žiadosť MUDr. D. Banasovej o predĺženie prerušenia štúdia v odbore pediatria 

z dôvodu RD do 13. 1. 2014, 

g) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci október 

2013: 
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- 01. 10. 2013 Zápis sestier do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite, 

- 02. 10. 2013 Zápis sestier do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie a v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii, 

- 02. 10. 2013 Špecializačná skúška v odbore patologická anatómia 

- 09. – 11. 10. 2013 Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- 28. 10. 2013  Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia, 

- 28. 10. 2013 – 6. 12. 2013 Školiaci kurz v špecializačnom odbore chirurgia, 

h) informoval, že boli spresnené podmienky zaraďovania lekárov do špecializačného 

štúdia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (špecializačný študijný odbor 

určený na riadenie a organizáciu zdravotníctva ) a to nasledovne: 

- ku dňu 01. 10. 2013 budú do uvedeného štúdia zaradení len prednostovia kliník 

JLF UK a UNM, 

- ku dňu 01. 02. 2014 budú do uvedeného štúdia zaradení na základe svojej žiadosti 

zástupcovia prednostov  a primári kliník JLF UK a UNM, 

- uvedená špecializácia nie je určená pre zamestnancov teoretických pracovísk JLF 

UK, nakoľko nie je možné splniť podmienku zabezpečenia odbornej praxe- 

riadiaca prax v zdravotníckom zariadení na poskytovanie  zdravotnej starostlivosti. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o stanovení hranice počtu študentov pre povinne voliteľné a výberové 

predmety, 

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

zaradení v programe Erasmus, o presunutie výučby predmetu Rodinné lekárstvo do 

zimného semestra, 

c) informovala o podujatí „Akadémia vzdelávania“, ktoré sa uskutoční 8. – 10. 10. 2013 

v Bratislave, 

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

informácií o možnostiach štúdia na JLF UK pre INFOPRESS, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na menovanie Mgr. 

Ľ. Bánovčinovej, PhD. za koordinátorku práce pre študentov so špecifickými 

potrebami - prijaté uznesenie č. 3/18/2013, 

f) informovala o doplnení Študijného poriadku JLF UK o pripomienky, 

g) informovala o platnosti vnútorného predpisu rektora UK č. 12/2013, 

h) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh časového 

harmonogramu imatrikulácií študentov 1. ročníka JLF UK v Martine - prijaté 

uznesenie č. 4/18/2013. 
 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť B. Delinčákovej, študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o individuálnu formu štúdia z dôvodu narodenia dieťaťa (súhlas garantov 

jednotlivých predmetov s určením podmienok pre ich absolvovanie), 

- žiadosť A. Brišovej, študentky 3. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo o individuálnu formu štúdia z dôvodu gravidity a predpokladaného 

termínu pôrodu 4. 11, 2013, 

- žiadosť D. Záňovej, študentky 2. ročníka študijného programu pôrodná asistencia 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 
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b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov na konanie 

štátnicových skúšok v nelekárskych študijných programoch. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam Eline Skilhagen Thormodsen, študentky 3. ročníka študijného programu 

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

- oznam Filipy Da Conceicao Martins Bento Gomes, študentky  2. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na 

JLF UK, 

- oznam Trine Brovoll, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- žiadosť Jorna Mariusa Prüfera,  študenta  1. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- žiadosť Mortena Winberga,  študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné     

lekárstvo výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- návrh na vylúčenie Anny Barbary Czyzewskej, študentky 1. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie Hamza Bin Abdul Razaqua, študenta 1. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie Davida Romaoa Antunesa, študenta 1. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie Linne Kristine Myklebust, študentky 2. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie Ole A. Kristiansena, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie Evena Thorstensen Andersena, študenta 1. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie Hiny Qadir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- žiadosti F. D. C. M. B. Gomes a T. Brovoll o vrátenie školného, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Jorna Marius 

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

anglickom o presun platby školného do akademického roka 2014/2015 kvôli 

prerušeniu štúdia, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Karola Brányika, 

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné  lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o prestup na študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného predpisu 

– Rozhodnutie dekana o podmienkach a kritériách pre výber študentov na zahraničné 

študijné pobyty na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 5/18/2013. 

  

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila správu o uzatvorení záznamu pri evidencii príjmov a výdajov osobitne 

denaturovaného liehu na JLF UK v Martine. Kontrolu vykonali zamestnanci Colného 

úradu v Martine, 

b) informovala o zmenách zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov – prijaté uznesenie č. 6/18/2013, 
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c) informovala, že bol vydaný vnútorný predpis č. 14/2013 Smernica rektora UK 

v Bratislave, ktorou sa upravujú zásady a postup pri uzatváraní dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru na UK v Bratislave, 

d) predložila zápisnicu z previerky, vykonanej v rámci mimoriadnej cielenej kontroly, 

zameranej na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek na priestory ubytovacích 

zariadení s časovo neobmedzeným ubytovaním internátneho typu – vysokoškolské 

a stredoškolské internáty. Počas kontroly neboli zistené žiadne nedostatky, 

e) predložila odpoveď Daňového úradu Bratislava na podaný podnet na vykonanie 

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

f) predložila žiadosť doc. RNDr. J. Pekára, PhD. o stanovisko k skutočnostiam 

uvádzaným v liste Ing. Ľ. Kočišovej vo veci predávania miest na internátoch UK 

v Bratislave, 

g) informovala, že na JLF UK v Martine sa 29. 10. 2013 uskutoční predcertifikačný audit 

a 27. 11. 2013 certifikačný audit, 

h) predložila rozhodnutie APVV o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt „Nové 

názory na farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy, zodpovedná riešiteľka doc. 

RNDr. S. Fraňová, PhD., mim. prof., 

i) predložila rozpis odvodov agentúram za zahraničných študentov – samoplatcov 

zapísaných do 1. ročníka v AR 2013/2014 – prijaté uznesenie č. 7/18/2013, 

j) informovala, že 17. 9. 2013 bola na fakultný účet zaslaná finančná čistka z predaja 

pozemkov okolo budovy bývalého Dekanátu JLF UK na Záborského ul. č. 2, pričom 

UK si ponechala 7 % na účte fondu reprodukcie RUK, 

k) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Štipendijného 

poriadku JLF UK v Martine a predložiť ho na najbližšie zasadnutie AS JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 8/18/2013, 

l) predložila návrhy materiálov, ktoré budú predmetom rokovania AS JLF UK v Martine 

dňa 7. 10. 2013 – prijaté uznesenie č. 9/18/2013: 

a. zriadenie 

- Kompetenčného centra pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 

onkologických ochorení, 

- Centra excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii, 

- Centra experimentálnej a klinickej respirológie, 

- Centra excelentnosti pre perinatologický výskum, 

b. úpravu organizačnej štruktúry zamestnancov 

- Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, 

- Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, 

- Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM, 

- Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM, 

- Interná klinika – gastroenterologická JLF UK a UNM, 

c. informáciu o počte zamestnancov JLF UK v rámci projektov ŠF EÚ 

d. návrh príspevku pre HK Slávia Medik vo výške 1000 €. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

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

nemocnicami, 

b) informoval o súčasnom stave výstavy Martinského centra pre biomedicínu (II. etapa), 

c) informoval o zriadení Komisie na prestavbu štúdia na JLF UK v Martine – prijaté 

uznesenie č. 10/18/2013. 
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Ivan Majling 

a) informoval, že Veronika Sokolíková, študentka 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo sa vzdáva funkcie členky študentskej časti AS JLF UK.  

 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) poďakovala všetkým zamestnancom JLF UK, ktorí sa podieľali na príprave 

slávnostného otvorenia AR 2013/2014.  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 

 

V Martine dňa   8. 10. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


