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Z á p i s n i c a  č. 15/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 25. augusta 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, 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 

Ospravedlnený: I. Majling 



2 

 

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 7. júla 2014 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) predložil návrh vedúceho Ústavu telesnej výchovy JLF UK na úpravu priestorov 

(vybudovanie relaxačného centra) na Malej Hore 4 – prijaté uznesenie č. 1/15/2014, 

b) informoval, že Slávnostné otvorenie AR 2014/2015 sa uskutoční 23. 9. 2014 o 10.00 

hod., 

c) podal a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informácie z pracovného stretnutia 

s predstaviteľmi AKOMu v Soule, Južná Kórea, 

d) predložil žiadosť SČK o zaslanie správy o plnení zmluvných záväzkov vyplývajúcich 

z Nájomnej zmluvy a predložení zámerov zo strany JLF UK pre ďalšie obdobia – 

prijaté uznesenie č. 2/15/2014. 

 

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. A. 

Čalkovskej, PhD., Ing. Z. Višňovcovej a Ing. A. Štefánikovej, PhD.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. B. Franekovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.13. dermatovenerológia o ukončenie doktorandského štúdia, 

- žiadosť MUDr. R. Šimonovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o predĺženie prerušenia doktorandského štúdia 

z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť Mgr. H. Píštěkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského štúdia 

z rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Z. Bukovinskej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.13. dermatovenerológia o prerušenie doktorandského štúdia 

z rodinných dôvodov, 

- žiadosť Ing. Z. Laubertovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o súhlasné stanovisko so 

šesťmesačným pobytom na Cardiff School of Biosciences, United Kingdom 

v termíne od 1. 9. 2014 – 28. 2. 2015,  

- žiadosť MUDr. A. Škutchanovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o zmenu názvu dizertačnej práce: 

 pôvodný názov: „Včasný  a neskorší osud pacientov následkom 

komatózneho stavu v resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti – 

restrospektívna štúdia“ 
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 navrhovaný názov: „Prežívanie a osud postkomatóznych pacientov s 

ťažkým poranením mozgu“, 

b) informoval o rozhodnutí rektora UK o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na 

doktorandské štúdium  Ing. Martina Mikulu v AR 2014/2015. Vedenie JLF UK 

zobralo informáciu na vedomie, 
c) informoval o počte návratiek prijatých uchádzačov na doktorandské štúdium v AR 

2014/2015, 

d) informoval o poradí uchádzačov o štúdium v II. kole prijímacieho konania na 

doktorandské štúdium v AR 2014/2015 (viď príloha č. 1), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie doc. MUDr. P. Kleskeňa, PhD., MPH, Gynekologicko-pôrodnícka 

klinika SZU a UNB, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. L. Studený, Gynekologicko-porodnické oddelení, Sdružené 

zdravotnícke zařízení Krnov, ČR, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Skokňovej o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore neonatológia na JLF UK z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnej príprave v odbore neonatológia na SZU v Bratislave, 

- žiadosť MUDr. M. Rosoľankovej o vyradenie z evidencie účastníkov 

špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK z dôvodu záujmu 

pokračovať v špecializačnej príprave v odbore neonatológia na SZU v Bratislave, 

- žiadosť MUDr. B. Hudeca o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnej príprave v odbore gynekológia a pôrodníctvo na SZU 

v Bratislave, 

- žiadosť MUDr. R. Kendera o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore pediatria na JLF UK z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej 

príprave v odbore rádiológia na SZU v Bratislave, 

g) informoval o počte prihlásených záujemcov na Rezidentský program pre lekárov 

prvého kontaktu na JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Šepeľu, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o 

prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 
- žiadoť M. Hatráka, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o 

prerušenie štúdia na dobu 1 roka zo zdravotných dôvodov, 
- žiadosť P. Vyšehradského, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

na JLF UK o prestup na LF UK v Bratislave, 
b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam M. Gecoviča, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o 

zanechaní štúdia na JLF UK, 
c) predložila  a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosti D. Šuhajdovej, 

D. Štupákovej a A. Hanuliakovej o prestup na JLF UK z kapacitných dôvodov. 

Žiadosti boli zaslané v súlade s čl. 13 a čl. 29 Študijného poriadku JLF UK zaslané na 

vyjadrenie rektorovi UK, 

d) informovala, že dňa 9. 9. 2014 o 8.00 hod.  v Aule B sa budú konať úvodné 

sústredenia študentov 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo a v Aule na 

Malej Hore 5 pre študentov 1. ročníka nelekárskych študijných programov, 
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e) informovala, že boli vedúcim pracovísk JLF UK zaslané rozvrhy a obsadenosť 

miestností na pripomienkovanie, 

f) informovala, že dňa 20. 8. 2014 sa konali prijímacie skúšky pre magisterský študijný 

program verejné zdravotníctvo na JLF UK v Martine, 

g) informovala o počte návratiek uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, 

h) informovala o liste garantov predmetov štátnej skúšky na dôsledné dodržiavanie  čl. 

27 ods. 3 Študijného poriadku JLF v Martine („Garanti predmetov štátnej skúšky majú 

povinnosť na začiatku príslušného akademického roka zverejniť podmienky účasti na 

štátnej skúške v súlade s akreditáciou študijného programu, otázky štátnej skúšky, jej 

organizáciu a obsah praktickej časti štátnej skúšky.“), 

i) informovala o inovácii materiálov k zápisom študentov, 

j) informovala o veľtrhu vzdelávania Akadémia 2014, ktorý sa bude konať v dňoch 6. – 

8. 10. 2014 v Bratislave.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

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

- oznam B. Turoňovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam S. Simončínová, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

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

o opravný termín štátnej skúšky zo zdravotných dôvodov. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam I. Hauge, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam J. M. Midtgarden, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

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

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť F. Moradi, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť L. K. Shah, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť L. A. Martinius, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť C. W. Kingstam, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť L. S. Engena, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi  schváliť: 

- žiadosť C. Andreoli, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zmenu študijného programu 

z všeobecného lekárstva – výučba v jazyku anglickom na všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku slovenskom, 

- žiadosť V. Gašperákovej, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zmenu študijného programu 

z všeobecného lekárstva – výučba v jazyku anglickom na všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku slovenskom, 
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d) informovala o počte prihlásených a prijatých občanov SR na štúdium všeobecného 

lekárstva – výučba v jazyku anglickom. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.  

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

- docent v študijnom odbore lekárska biofyzika na Ústave lekárskej biofyziky JLF 

UK, 

- odborný asistent na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK, 

- docent v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo na Gynekologicko-

pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, 

prijaté uznesenie č. 3/15/2014. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh doplnenia 

Kolektívnej zmluvy JLF UK v Martine na rok 2014 – prijaté uznesenie č. 4/15/2014, 

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

k 30. 6. 2013, 

c) informovala, že bola podpísaná Zmluva o praktickej výučbe na špecializovanom 

výučbovom pracovisku s RÚVZ Martin, 

d) informovala, že RÚVZ v Martine bolo zaslané vyjadrenie k výzve na 

doplnenie/predloženie materiálov, potrebné ku kontrole plnenia jednotlivých bodov 

z pokynu č. PPL 2009/01007 zo dňa 29. 6.2009, 

e) informovala, že na fakultný účet bola poukázaná dotácia na sociálne štipendiá 

a príspevok na hlavné jedlá, 

f) informovala o pridelení bežnej dotácie na mesiac august 2014, 

g) informovala, že cez Štátnu pokladnicu bola JLF UK v Martine poukázaná dotácia na 

APVV projekty, 

h) informovala o úprave dotácie na doktorandov v súlade s Dodatkom č. 3 k dotačnej 

zmluve na rok 2014, 

i) informovala, že od 1. 7. 2014 zriadilo MV SR Centrálne elektronické trhovisko 

a zákon o VO ukladá najneskôr do 1 mesiaca od zriadenia CET povinnosť nakupovať 

bežne dostupné tovary cez CET, usmernenie na fakulty má vypracovať RUK 

v Bratislave po získaní stanoviska ohľadom registrácie klienta od ÚVO, 

j) predložila žiadosť o analýzu a odstránenie chýb v IS SAP /duplicitné zápisy 

v počiatočných stavoch a v čerpaní rozpočtu/, 

k) informovala, že bola podpísaná rámcová zmluva medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou Ing. Ľ. Knopp pre predmet zákazky „Dodanie elektroinštalačného 

materiálu“, 

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

a spoločnosťou RECORD TK spol. s r. o. pre predmet zákazky „Drobné práce 

súvisiace s údržbou a opravou“, 

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

SF-agus spol. s r. o. pre predmet zákazky „Maliarsky materiál pre UK v Bratislave“, 

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

a spoločnosťou TECHTEAM, s. r. o. pre predmet zákazky „Dodávka a montáž 

klimatizačných jednotiek“, 

o) 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“, 

p) informovala, že na základe nových zákonných povinností vyplývajúcich pre UK 

v Bratislave zo zákona č. 25/2006 Z. z. o VO fakulta vyhotovuje referencie, t.j. 
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elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení 

stavebných prác alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy alebo rámcovej dohody, 

q) informovala, že boli schválené zmeny Zákonníka práce, ktoré od 1. 7. 2014 ustanovujú 

zmeny pre dohody o vykonávaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov 

a dohody o pracovnej činnosti. Dohody je možné uzatvárať len na dobu určitú a to 

najdlhšie na dobu 12 mesiacov. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) predložil pripomienkovaný návrh vnútorného predpisu Štatút Emeritného 

vysokoškolského učiteľa JLF UK. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi uvedený 

štatút schváliť so všetkými pripomienkami – prijaté uznesenie č. 5/15/2014. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   3. 9. 2014 

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 na doktorandské štúdium na JLF UK v akademickom roku 2014/2015 

2. kolo 
 

7.1.4. VNÚTORNÉ CHOROBY     

externá forma 

Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 
Mišániková Michaela, MUDr. doc. MUDr. E. Martinka, PhD. 1. prijať 

 

7.1.11. NEUROLÓGIA      

denná forma  
Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Kalmárová Klaudia, MUDr. prof. MUDr. E. Kurča, PhD.  1. prijať 

 

7.1.28. LEKÁRSKA, KLINICKÁ A FARMACEUTICKÁ BIOCHÉMIA  

denná forma 
Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Dibdiaková Katarína, Mgr.  doc. RNDr. P. Račay, PhD.  1. prijať 

 

7.3.2. FARMAKOLÓGIA      

denná   forma 
Meno uchádzača Školiteľ Poradie Návrh komisie 

Kertys Martin, Mgr.  doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 1. prijať 

 

V Martine dňa 3. 9. 2014 

            prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

             dekan JLF UK  

 


