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Z á p i s n i c a  č. 3/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 10. februára 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

Ospravedlnení: doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

   

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 27. januára 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 na zriadenie stálej komisie pre výberové konania na obsadzovanie 

miest nepedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine - prijaté uznesenie č. 

1/3/2014, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na spoluprácu v oblasti 

pediatrie a neonatológie. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť na schválenie VR JLF 

UK zloženie garančných skupín študijných odborov v 3. stupni štúdia, pre habilitačné 

a vymenúvacie konania na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 2/3/2014, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Kritéria na vyhodnotenie 

splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritérií na 

vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ 

JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 3/3/2014. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. v zastúpení prof. MUDr. P. Galajdu, CSc. 

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

schváliť návrh školiteľov v študijných programoch pre 3. stupeň štúdia na JLF UK v 

Martine – prijaté uznesenie č. 4/3/2014, 

b) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložila a Vedenie 

JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- menovanie MUDr. Ľ. Turkota, PhD., Gynekologicko-pôrodnícka klinika UN 

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

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Feketeovej, primárky I. kliniky detí a dorastu LF UPJŠ 

a DFN Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. A. Kaliarikovej o vyradenie z evidencie účastníkov štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo, 

- žiadosť J. Klušákovej o prerušenie štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite zo závažných zdravotných dôvodov rodinného príslušníka  a možnosť 

pokračovať až v októbri 2014, 

- žiadosť S. Fusiovej o prerušenie štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite zo zdravotných dôvodov a možnosť pokračovať až v októbri 2014, 
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d) informovala, že JLF UK v Martine získala ako prvá vzdelávacia ustanovizeň v SR 

akreditáciu pre realizáciu certifikačného študijného programu pre zdravotnícke 

povolanie lekár – komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných 

poruchách hemostázy – odborný garant doc. MUDr. Ján Staško, PhD., mim. prof., 

e) informovala, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

pripravuje vnútorný predpis, ktorý bude upravovať zaraďovanie doktorandov dennej 

formy do špecializačného štúdia. 

 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie: 

- funkčné miesto docenta v študijnom odbore dermatovenerológia, 

- funkčné miesto docenta v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, 

- funkčné miesto profesora v študijnom odbore vnútorné choroby, 

- pracovného miesta odborného asistenta na Ústave anatómie JLF UK, 

- pracovného miesta odborného asistenta na Ústave fyziológie JLF UK, 

- funkcie prednostu Očnej kliniky JLF UK a UNM, 

- funkcie prednostu Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM. 

prijaté uznesenie č. 5/3/2014. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

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

- oznam Hanieh Shakeri, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

inú školu), 

- oznam Ruben N.R. Gillen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

o vrátenie školného za letný semester, 

- oznam Ingrid Nyberg, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Andreas Lillebo Guest, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Mathias Vinje, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

o vrátenie školného za letný semester, 

- oznam Habibullah Arabzada, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

o vrátenie školného za letný semester, 

- oznam Jens Sten Henriksson, študenta 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: 

- návrh na vylúčenie Dagur Fannar Magnússon, 1. ročník študijného programu 

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

- návrh na vylúčenie Guðrun Edda Thorðardottir, 1. ročník študijného programu 

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

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Vivi Nguyen,  študentky  1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- žiadosť Sara Yngve,  študentky  2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 
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- žiadosť Katrine Helgeland Sannaes,  študentky  1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu 1 

roka, 

- žiadosť Bartolomej Kazek,  študenta  2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenie štúdia do mája 

2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti študentov 

o vykonanie skúšok mimo aktuálneho skúškového obdobia: 

- 1. ročník VLa  Anatómia    9 študentov, 

Latinčina    7 študentov, 

Chémia   6 študentov, 

Biofyzika    5 študentov, 

Biológia   2 študenti, 

Slovak    5 študenti, 

- 2. ročník VLa  Anatómia (3)   40 študentov, 

Histológia a embryológia  41 študentov, 

Slovenčina (3)   7 študentov, 

Fyziológia (1)   1 študent, 

- 3. ročník VLa  Mikrobiológia   1 študent, 

Chirurgická propedeutika  3 študenti, 

Patologická fyziológia  1 študent, 

Lekárska etika   3 študenti, 

Patologická anatómia  3 študenti, 

- 4. ročník VLa  Zubné lekárstvo   3 študenti, 

Rádiológia a nukleárna med.  7 študentov, 

Dermatovenerológia   1 študent, 

Chirurgia(2)   2 študenti,   

Verejné zdravotníctvo  1 študent, 

Neurológia    1 študent, 

- 5. ročník VLa  ORL     1 študent, 

Urgentná medicína   1 študent, 

Oftalmológia    1 študent, 

Infektológia    1 študent, 

Vnútorné choroby (3)  1 študent, 

e) navrhla a Vedenie JLF UK súhlasilo so zrušením krúžkov  č. 3 a 6  v  4. ročníku 

študijného programu všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom z dôvodu  

nižšieho počtu študentov. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

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

o predĺženie prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov do 26. 5. 2014, 

- žiadosť M. Debnárovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o uznanie skúšky z predmetu Základy ošetrovateľstva, 

- žiadosť D. Školníkovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o individuálny študijný plán z dôvodu tehotenstva a následnej 

starostlivosti o dieťa, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti študentov 

o vykonanie skúšok mimo aktuálneho skúškového obdobia: 

- 1. ročník VL Cudzí jazyk     1 študentka, 

- 2. ročník VL Anatómia 3    10 študentov, 

Histológia a embryológia 34 študentov, 
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- 3. ročník VL Patologická anatómia 1   4 študenti, 

- 4. ročník VL Rádiológia a NM    1 študent, 

Zubné lekárstvo    3 študenti, 

 

- 1. ročník NŠP Anatómia a fyziológia   4 študenti, 

Cudzí jazyk 1     1 študentka, 

Medicínska terminológia   1 študentka, 

- 2. ročník NŠP Cudzí jazyk 3     4 študenti, 

Ošetrovateľstvo I-2    2 študenti, 

Farmakológia     1 študentka, 

- 3. ročník NŠP Prax v pôrodnej asistencii 3   1 študentka, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh termínov promócií 

(VL, magisterské štúdium VZ – 4. 7. 2014, NŠP – 18. 7. 2014) a poplatku za promócie 

pre všetkých študentov študujúcich študijné programy v jazyku slovenskom vo výške 

15 € - prijaté uznesenie č. 6/3/2014, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh študijných plánov 

k žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti fakulty uskutočňovať študijný program 

všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom, študijný program všeobecné lekárstvo 

v jazyku anglickom, študijný program zubné lekárstvo a nelekárske študijné programy 

– prijaté uznesenie č. 7/3/2014, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh garantov študijných 

programov pre akreditované študijné programy JLF UK pre 1., 2. a spojený 1. a 2. 

stupeň štúdia – prijaté uznesenie č. 8/3/2014, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov 5. 

ročníka VL (krúžky 15 a 16) o presun výučby v rámci blokovej výučby do týždňov 

určených pre krúžky 1, 2, 3 z dôvodu veľkého počtu študentov, ktorí sú na pobytoch 

Erasmus, 

g) informovala, že v dňoch 7. – 11. júla 2014 sa uskutoční 2. ročník Martinskej letnej 

detskej univerzity, 

h) predložila informáciu z riaditeľstva UNM týkajúcej sa obsadenosti posluchárni 

v UNM, 

i) informovala o ponuke brigádnickej činnosti študentov JLF UK, ktorí by pomáhali pri 

kompletizácii materiálov pre komplexnú akreditáciu. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh 

vnútorného predpisu Smernica dekana JLF UK v Martine na ochranu nefajčiarov - 

prijaté uznesenie č. 9/3/2014, 

b) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť návrh 

vnútorného predpisu Smernica dekana JLF UK v Martine – Odmeňovanie vedecko-

pedagogických zamestnancov JLF UK v Martine podľa Hirschovho indexu, - prijaté 

uznesenie č. 10/3/2014, 

c) informovala, že v dňoch 19. – 21. 2. 2014 prebehne na JLF UK v Martine kontrola na 

mieste k projektu „Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného 

výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine“  

d) predložila prehľad o členení zostatkov z roku 2013, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu z inventarizácie pohľadávok 

a záväzkov k 31. 12. 2013 na JLF UK v Martine, 

f) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť objednávku 

Centra voľného času KAMARÁT na prenájom priestorov JLF UK v Martine pre 
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organizovanie 2. ročníka Martinskej letnej detskej univerzity v termíne od 7. 7. 2014 

do 11. 7. 2014, 

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

Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Potreby pre osobnú a prevádzkovú 

hygienu pre UK v Bratislave“, 

h) informovala, že boli poukázané nevyčerpané finančné prostriedky na zostatkový účet 

RUK riešiteľov APVV projektov za rok 2013, 

i) predložila informáciu, že Úrad VO SR vydal kladné rozhodnutie k VO časti projektu 

5.1.-03. „Redundantné dátové úložisko s integrovaným digitálnym archívom“. 

 

K bodu 5) 

Ivan Majling 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentov JLF UK  

o predĺženie skúškové obdobie o 1 týždeň. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   14. 02. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


