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Z á p i s n i c a  č. 19/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 21. októbra 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

Ospravedlnení: prof. MUDr. A. Čalkovská, 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 

Ospravedlnení: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

       I.Majling 
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Program: 1. Kontrola uznesení  

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

K bodu 1) 

Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 30. 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) informoval o programe stretnutia LF ČR a SR, ktoré sa uskutoční 8. – 9. 11. 2013 

v Prahe, 

b) predložil ponuku profesora Hanssona, generálneho sekretára Nobelovej komisie 

o možnosti predkladania nominácií kandidátov na Nobelovu cenu vo fyziológii alebo 

v medicíne – prijaté uznesenie č. 1/19/2013, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť Stavebnej mechanizácie, s. r. 

o., Žilina o stanovisko k vyúčtovaniu naviac prác realizovaných pri stavbe „Stavebné 

úpravy centra experimentálnej a klinickej respirológie“, 

d) predložil dotazníky realizované na JLF UK v Martine v roku 2013 – prijaté uznesenie 

č. 2/19/2013: 

- Merania spokojnosti zamestnancov JLF UK, 

- Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi, 

- Spätná väzba absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo, 

e) informoval, že redakcia časopisu Naša univerzita pripravuje od decembra 2013 nový 

seriál, v ktorom môžu fakulty UK predstaviť svojich úspešných doktorandov a ich 

výskum – prijaté uznesenie č. 3/19/2013, 

f) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko prezidenta SLK k spôsobu 

udeľovania kreditov SACCME – prijaté uznesenie č. 4/19/2013, 

g) predložil ponuku Ministerstva obrany SR zapojiť sa do 9. ročníka literárnej súťaže na 

tému Pomoc vojakov doma – pri povodniach, požiaroch a iných krízových situáciách, 

h) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie stanovisko doc. RNDr. I. Poliačka, 

PhD. k vypisovaniu tém ŠVOČ na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK,  

i) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie rektora UK 

k prechodným ustanoveniam vnútorného predpisu č. 8/2013 schváleného AS UK 

v Bratislave Študijný poriadok UK v Bratislave, 

j) predložil žiadosť Ústavu informácií a prognóz školstva o poskytnutie informácií 

o absolventoch JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 5/19/2013. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. v zastúpení prof. MUDr. A. Čalkovskej, PhD.  

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom – prof. MUDr. G. 

Nosáľovej, DrSc. (2x), doc. MUDr. M. Jeseňákovi, PhD., MBA.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

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

7.1.13. dermatovenerológia o zanechaní a nepokračovaní štúdia po ukončení 

štandardnej dĺžky štúdia (školiteľ: doc. MUDr. Ž. Fetisovová, PhD.), 
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- žiadosť Ing. R. Melovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o predčasné ukončenie 

prerušenia doktorandského štúdia od 01.10.2013 (školiteľ: prof. MUDr. D. 

Dobrota, CSc.), 

- žiadosť Ing. I. Ondrejovičovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o odpustenie školného 

z dôvodu neukončenia štandardnej dĺžky štúdia obhajobou dizertačnej práce 

k 30.9.2013. Všetky náležitosti k obhajobe dizertačnej práce boli predložené 

načas, ale nakoľko bol zaslaný článok do karentovaného časopisu a stále sa čaká 

na vyjadrenie redakčnej rady, z tohto dôvodu nespĺňa kritéria Odborovej komisie 

v uvedenom študijnom odbore a prijatia k obhajobe (školiteľ: doc. RNDr. Jana 

Muchová, PhD.), 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť prerozdelenie 

kvalifikovaných stážistov na AR 2013/2014 podľa kritérií predsedníctva ŠVOČ JLF 

UK a návrh o aktualizáciu Štatútu ŠVOČ JLF UK – prijaté uznesenie č. 6/19/2013,  

c) informoval, že dňa 22. 10. 2013 sa uskutoční 10. Vedecká konferencia doktorandov 

JLF UK v Martine, 

d) informoval o stanovisku rektora UK k žiadosti o odpustenie školného pre MUDr. L. 

Bukovú, MUDr. R. Adamova, MUDr. R. Kminiaka (doktorandi externej formy štúdia) 

a MUDr. I. Ďanovej (doktorandka dennej formy štúdia), 

e) informoval o predložení akreditačného spisu 7.1.28. lekárska, klinická farmaceutická 

biochémia Akreditačnej komisii Vlády SR z dôvodu časového obmedzenia v DF/EF 

štúdia, 

f) informoval o získaní grantu kardiologickej spoločnosti a uverejnení článku MUDr. 

Matej Samoša,  doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné 

choroby cenu vo významnom kardiologickom časopise „Circulation“ (American Heart 

Association) - (školiteľ: prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin), 

g) informoval o udelení prémie Literárneho fondu 2013 M. Šteruskému a M. Hudáčkovi 

v Sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy za najlepšiu prácu 

ŠVK – sekcia klinická, 

h) informoval, že v dňoch 29. – 30. 11. 2013 sa workshopu ORPHEUS v Krakove 

zúčastnia: prof. MUDr. P. Galajda, CSc. a doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., 

i) informoval o zaslaní materiálov ku komplexnej akreditácii od prorektora UK doc. 

Pekára, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Šveca, primára Oddelenie ORL, FNsP F. D. Roosevelta, 

Banská Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore otorinolaryngológia JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Medovarského, prednostu Pediatrickej kliniky FNsP Nové 

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

pediatria  na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. G. Kucharíkovej, Ambulancia všeobecného lekára pre 

dospelých, Námestovo, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Čiernej, ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, 

Zvolen, za školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy pre 

certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo  na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Andelovej, ambulancia všeobecného lekára pre deti a 

dorast, Banská Bystrica, za školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej 

prípravy pre certifikovanú pracovnú činnosť dorastové lekárstvo  na JLF UK 

v Martine, 
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- menovanie Bc. A. Holotíkovej, sestry, Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK 

a UNM, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- menovanie A. Šimkovej, dipl. s., sestry, Ortopedická klinika JLF UK a UNM, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- menovanie Mgr. Z. Zacharidesovej, sestry, Neurochirurgická klinika JLF UK 

a UNM, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- menovanie Mgr. H. Ibosovej, sestry, garantky ošetrovateľskej staroslivosti Súcit, 

n. o., Veľké Kapušany, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia 

v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite, 

- menovanie Bc. J. Václavovej, sestry, ADOS Charitas, Liptovský Mikuláš, za 

školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite, 

- menovanie M. Pikoru, dipl. s., sestry, ADOS Zdravie, s. r. o. Poprad, za školiteľa 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite, 

- menovanie E. Belajovej, dipl. psych. s., vedúcej sestry, psychiatrické oddelenie 

NsP Považská Bystrica, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného 

štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

k) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Bc. H. Koňovej o prerušenie štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite z dôvodu dlhodobej PN od 01. 10. 2013 do 30. 9. 2014, 

- žiadosť MUDr. J. Haškovej o prerušenie štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívnej medicíny z dôvodu MD a následne RD od 01. 10. 2013 do 1. 11. 

2015, 

l) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia v mesiaci november 

2013: 

- 04. 11. 2013 – 21. 11. 2013 Školiaci kurz v odbore neonatológia, 

- 04. 11. 2013 – 15. 11. 2013  Školiaci kurz v odbore všeobecné lekárstvo, 

- 19. 11. 2013    Špecializačná skúška v odbore všeobecné 

lekárstvo, 

- 19. 11. 2013 – 22. 11. 2013   Certifikačný kurz – dorastové lekárstvo, 

- 22. 11. 2013     Špecializačná skúška v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína, 

- 26. 11. 2013    Špecializačná skúška v odbore gynekológia 

a pôrodníctvo, 

- 28. 10. 2013 – 2. 12. 2013  Školiaci kurz v odbore pediatrická pneumológia 

a ftizeológia, 

m) predložil návrh na určenie termínu odovzdávania diplomov o špecializácii pre 26 

sestier – úspešných absolventiek špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite (špecializačná skúška sa konala v termíne 04. 09. 2013 – 06. 

09. 2013) – prijaté uznesenie č. 7/19/2013, 

n) informoval, že 30. 09. 2013 prebehlo stretnutie so zástupcami MZ SR ohľadom 

prípravy výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov (všeobecné lekárstvo a pediatria – príprava pediatrov prvého kontaktu). JLF 

UK doplnila na základe požiadavky zo strany MZ SR, informáciu o spôsobe realizácii 

a priebehu  programov ďalšieho vzdelávania. Boli spresnené informácie ohľadom 

plánovanej výzvy, 

o) predložil a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh 

zverejnenia ponuky na webstránke JLF UK pre lekárov, ktorí by mali záujem o 



5 

 

zaradenie do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria a 

zapojili by sa tak do plánovaného projektu v rámci štrukturálnych fondov EU na 

podporu vzdelávania lekárov prvého kontaktu – prijaté uznesenie č. 8/19/2013, 

p) informoval o počte prijatých žiadostí v odbore zdravotnícky manažment 

a financovanie (33 žiadostí). 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť  

- žiadosť P. Kozákovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o uznanie skúšok vykonaných na LF UK v Bratislave, 

- žiadosť M. Roštára, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o uznanie skúšok vykonaných na LF UK v Bratislave, 

- žiadosť M. Bukovana, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu jedného roka, 

b) predložila materiály vyplývajúce z riešenia projektu „Systém komplexného hodnotenia 

kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine“ – 

hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi študijného programu 

všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a anglickom za zimný semester 

v AR 2012/2013 a spätná väzba absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku slovenskom a anglickom v AR 2011/2012 a 2012/2013. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Denkovej, študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná asistencia 

o individuálnu formu štúdia z dôvodu starostlivosti o dieťa, 

- žiadosť Z. Kanianskej, študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť M. Janeka, študenta 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o prerušenie štúdia z osobných dôvodov, 

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

asistencia o prerušenie štúdia z osobných dôvodov, 

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

- oznam L. Debnárikovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam A. Kašperovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

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

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť P. Ilavskej, 

študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o mimoriadny termín na 

vykonanie skúšky z cudzieho jazyka.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam A. H. Larssen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam M. Szczerbu, študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam S. Fani, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam E. Soleymanpour, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 
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b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- žiadosť S. Zimmerman Hana,  študentky  2. ročníka študijného programu všeobecné     

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

- žiadosť D. B. Olafsdóttir,  študenta  2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- žiadosť E. Oygardena,  študenta  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť M. Butt,  študentky  2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť A. Walid,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť V. Singha,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť K. Bach,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť J. Hustweita,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť E. Ulven Hatteruda,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné     

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

- žiadosť S. C. Hoigaard,  študentky  3. ročníka študijného programu všeobecné     

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

- žiadosť T. M. Ali Hassan,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné     

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

- žiadosť K. Azeem,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť M. K. Abdelbagiho,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné     

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

- žiadosť A. Kive,  študenta  3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť I. Adwent,  študentky  3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť M. Stelmach,  študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné     

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

- žiadosť L. P. Blichfeld,  študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné     

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

- žiadosť H. Grimstad,  študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť B.W. Khan,  študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť D. Larsson,  študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

- žiadosť W. Zeidan,  študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

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

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť I. Ch. Tangedal, študentky 1. ročníka o uznanie predmetov absolvovaných 

v predchádzajúcom štúdiu, 

- žiadosť N. Ivanovej, študentky 1. ročníka o uznanie predmetov absolvovaných 

v predchádzajúcom štúdiu, 

- žiadosť N. Pettersena, študenta 1. ročníka o uznanie predmetov absolvovaných 

v predchádzajúcom štúdiu, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- návrh na vylúčenie S. Khana, študenta 1. ročníka TW študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie H. Anwar, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie M. Sapoch, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie Ch. Ruben Gundersen, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- žiadosti A. H. Larsen (1. ročník), M. Szczerbu (3. ročník) a K. Brányika (2. ročník) 

o vrátenie školného, 

e) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosti K. Bach, E. U. 

Hatteruda, T. M. Ali Hassana, študentov 3. ročníka, M. Butt, študentky 2. ročníka a D. 

Larssona, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba 

v jazyku anglickom o vrátenie školného, 

f) informovala o výzve z OMV RUK na predkladanie prihlášok BURZA 2014 na 

krátkodobé pracovné pobyty na partnerských univerzitách UK, 

g) informovala o seminári SAIA o ponuke štipendií a grantov, ktorý sa uskutoční na JLF 

UK dňa 28. 10. 2013. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   31. 10. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


