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Z á p i s n i c a  č. 14/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 24. augusta 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., Ing. Ľ. 

Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. 

RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof.  

 

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 

Ospravedlnená: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 
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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 29. júna 2015 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) predložil pozvánku a program stretnutia lekárskych fakúlt ČR a SR, ktoré sa uskutoční 

29. – 31. 10. 2014. Vedenie informáciu zobralo na vedomie, 

b) predložil žiadosť MUDr. V. Jordana o informáciu ohľadom špecializačného odboru 

sestra v pediatrii. Informácie o odbore boli poskytnuté prostredníctvom Oddelenia 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov,  

c) predložil ponuku Dr. Krishna na spoluprácu v oblasti stomatológie pre študentov 

študujúcich v jazyku anglickom. JLF UK v Martine neplánuje v najbližších rokoch 

otvoriť študijný program Zubné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

d) predložil ponuku agentúry Dievrinsis, ktorej predmetom podnikania je nábor 

zahraničných uchádzačov za účelom štúdia prevažne na slovenských a českých 

univerzitách – prijaté uznesenie č. 1/14/2015, 

e) informoval o súťaži Top manažéri kvality roka 2015 – prijaté uznesenie č. 2/14/2015, 

f) predložil návrh na zavedenie skladového hospodárstva – prijaté uznesenie č. 

3/14/2015, 

g) informoval o konaní 12. ročníka International Medical Postgraduate Conference, ktorá 

sa uskutoční v dňoch 26. – 27. 11. 2015, 

h) predložil žiadosť študentov o prestup na JLF UK v Martine z LF UPJŠ v Košiciach. 

Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť z kapacitných dôvodov, 

i) informoval o poďakovaní prorektora doc. Múcsku za úspešné predstavovanie fakúlt 

v univerzitnom časopise Naša univerzita (absolventi UK), 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o uzavretie dohody 

o pracovnej činnosť s prof. MUDr. J. Hanáčkom, CSc., 

k) predložil žiadosti o zamestnanie do Martinského centra pre biomedicínu – BioMed 

Martin, Vedenie JLF UK odporúča uvedené žiadosti evidovať - prijaté uznesenie č. 

4/14/2015, 

l) predložil podnet doc. MUDr. J. Plevkovej, PhD. týkajúci sa výučby v Simulačnom 

výučbovom centre – prijaté uznesenie č. 5/14/2015. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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. 

Jeseňákovi, PhD., MBA, MUDr. P. Žiakovi, PhD. (2x), MUDr. E. Kúdelovi, PhD., 

prof. MUDr. E. Rozborilovej, CSc., MUDr. M. Janíkovi, PhD., doc. Mgr. M. 

Tomagovej, PhD. a doc. MUDr. J. Višňovskému, CSc., Mgr. S. Meršakovej, 

b) informovala, že na pracoviská JLF UK bude zaslaný oznam o predkladaní návrhov 

VKS I a IIa, 

c) informovala o spracovaní výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2014, 

d) informovala o začatí vymenúvacích konaní na najbližšom zasadnutí VR JLF UK (doc. 

Plevková), 

e) informovala o konaní inauguračnej prednášky na najbližšom zasadnutí VR JLF UK 

(doc. Javorka), 
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f) informovala o obhajobe habilitačnej práce na najbližšom zasadnutí VR JLF UK 

(MUDr. Krajčovič).  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. H. Pištěkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia o zanechanie doktorandského 

štúdia, 

- žiadosť MUDr. M. Brunclíkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o zanechanie doktorandského štúdia, 

- žiadosť MUDr. Z. Cigánikovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. pediatria o  prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 

1.9.2015 do 31.8.2016 z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. T. Šrámkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo o  prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 

roka; t.j. od 1.9.2015 do 31.8.2016 z dôvodu nástupu na materskú a rodičovskú 

dovolenku, 

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

odbore 7.1.13. dermatovenerológia o pokračovanie prerušenia doktorandského 

štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2015 do 31.8.2016 z dôvodu rodičovskej 

dovolenky, 

- žiadosť N. Višňovcovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia o zmenu študijného programu doktorandského štúdia z dennej 

formy na externú, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu za 

úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce 

v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa Sadzobníka odmien – 

prijaté uznesenie č. 6/14/2015, 

c) informoval o súhlasnom stanovisku rektora UK k žiadosti o zmenu formy z dennej na 

externú pre MUDr. Veroniku Buzalkovú, doktorandku dennej formy v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo, 

d) informoval o výsledkoch II. kola prijímacieho konania na doktorandské štúdium v AR 

2015/2016 – prijaté uznesenie č. 7/14/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. E. Havránka, lekára ambulancie AFW, s. r. o. – gynekologická 

ambulancia, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore mamológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. doc. MUDr. R. Novotného, PhD., primára Oddelenia 

vnútorného lekárstva a geriatrie, Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov, za 

školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore vnútorné 

lekárstvo (prípadne pre spoločný internistický kmeň) na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie MUDr. Ľ. 

Gašparovej z evidencie účastníkov špecializačného štúdia z dôvodu záujmu realizovať 

špecializačné štúdium v odbore plastická chirurgia na inej vzdelávacej ustanovizni, 

g) predložil plán vzdelávacích akcií na september 2015: 

 31. 08. - 11. 09. 2015       Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore gynekológia 

a pôrodníctvo - Modul molekulová biológia v gynekológii a pôrodníctve 

 03. 09. - 04. 09. 2015       Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – kurz 

sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva 

 07. 09. - 10. 09. 2015       Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore 

zdravotnícky manažment a financovanie ( lekári zaradení 01. 02. 2015) 



4 

 

 07. 09. - 09. 10. 2015       Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

gynekológia a pôrodníctvo 

 21. 09. - 02. 10. 2015       Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk 

v gynekológii a pôrodníctve 

 28. 09. - 09. 10. 2015       Školiaci kurz v piatom roku špecializačného štúdia 

v odbore pediatria 

 28. 09. - 09. 10. 2015       Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore gynekológia 

a pôrodníctvo - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve 

 28. 09. - 20. 11. 2015       Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

anestéziológia a intenzívna medicína, 

h) informoval, že JLF UK v Martine opäť získala akreditáciu pre realizáciu: 

 študijného programu sústavného vzdelávania určeného pre zdravotnícke povolanie 

sestra – ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany – rozhodnutie MZ SR zo dňa 

1. 7. 2015, právoplatnosť rozhodnutia od 14. 7. 2015 

 špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie sestra – 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie – rozhodnutie MZ SR zo dňa 20. 

7. 2015, právoplatnosť rozhodnutia od 29. 7. 2015 

 špecializačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie lekár – pracovné 

lekárstvo – rozhodnutie MZ SR zo dňa 20. 7. 2015, právoplatnosť rozhodnutia od 

29. 7. 2015, 

i) informoval, že JLF UK v Martine získala akreditáciu pre realizáciu špecializačného 

študijného programu určeného pre zdravotnícke povolanie sestra - ošetrovateľská 

starostlivosť v pediatrii – rozhodnutie MZ SR zo dňa 20. 7. 2015, právoplatnosť 

rozhodnutia od 29. 7. 2015, 

j) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP ku dňu 3. augusta 2015 podalo 

nasledujúce žiadosti o akreditáciu špecializačných študijných programov určených pre 

zdravotnícke povolanie lekár z dôvodu končiaceho obdobia 5-ročnej platnosti 

akreditácie: 

- vnútorné lekárstvo – odborný garant: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

- diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy -  odborný garant prof. MUDr. 

Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 

- prednosta Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v D. Smokovci, 

- odborný asistent na Urologickej klinike JLF UK a UNM, 

- odborný asistent na Ústave fyziológie JLF UK, 

- odborný asistent na Ústave molekulovej biológie JLF UK – zastupovanie počas 

MD, 

- 2 asistenti na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM, 

prijaté uznesenie č. 8/14/2015, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad výberových konaní do konca 

kalendárneho roka 2015. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o konaní zápisov a úvodného sústredenia študentov 1. ročníka v AR 

2015/2016,  

b) informovala, že boli vedúcim pracovísk JLF UK zaslané rozvrhy a obsadenosť 

miestností na pripomienkovanie do 27. augusta 2015, 

c) predložila  a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť I. Markechovej, 

študentky 2. ročníka LF UK v Bratislave o zmenu študijneho programu  na JLF UK 

z dôvodu nesplnenia podmienok stanovených Študijným poriadkom UK a JLF UK, 



5 

 

d) predložila poďakovanie p. Z. Melicherčíkovej študentke D. Pikovej 3. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo za pomoc pri zranení jej dcéry na športovom 

podujatí. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o priebehu a výsledkoch prijímacieho konania pre magisterský študijný 

program verejné zdravotníctvo pre akademický rok 2015/2016 na JLF UK v Martine, 

Členovia Vedenia JLF UK odporúčajú dekanovi schváliť hranicu prijatých 

uchádzačov pre verejné zdravotníctvo (Mgr.) v poradí podľa počtu získaných bodov 

(min. 69 b) na 15. mieste, 

b) informoval o počte návratiek týkajúcich sa prestupu z Fakulty zdravotníctva KU na 

JLF UK v Martine. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Lars Haland Puntervoll (3VLa) o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam Malena Valand Strandin (3VLa) o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam Nicholas Vincent Aakre Vrtis (2VLa) o zanechaní štúdia na JLF UK v 

Martine, 

- oznam Alexander Einarsson (1VLa) o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam Emud Afzal (1VLa) o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam Martine Adler Nilsen (3VLa) o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Trnovca (1. 

ročník) o prestup zo študijného programu Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom na študijný program Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh aktualizácie smernice o úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov – prijaté uznesenie č. 9/14/2015, 

b) predložila návrh aktualizácie smernice o výške školného a poplatkov spojených so 

štúdiom na JLF UK v akademickom roku 2016/2017 – prijaté uznesenie č. 

10/14/2015, 

c) predložila žiadosť o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

týkajúcu sa zamestnancov s vedecko-pedagogickým titulom „docent“ 

a doktorandského štúdia (školiteľstvo) a o odpovedi za JLF UK v Martine, 

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

a spoločnosťou Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Kancelárske potreby 

pre UK v Bratislave“, 

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

a spoločnosťou EBA, s. r. o. pre predmet zákazky „Odvoz stavebného a objemného 

odpadu“, 

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

a spoločnosťou DREVONA GROUP s. r. o. pre predmet zákazky „Nábytok do 

kancelárií a do učební pre UK“, 

f) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine boli distribuované dotazníky na 

meranie spokojnosti zamestnancov na JLF UK v Martine v roku 2015, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad počtu zamestnancov (FO, 

dôchodcovia, dohodári) k 30. 6. 2015, 

h) informovala o aktualizácií počtu licencií produktov ESET 2015/2016 na JLF UK v 

Martine, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam z vykonania vnútornej 

kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2015, 
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j) predložila prehľad adries pracovísk JLF UK v Martine v lokalite Malá Hora, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie odpoveď na výzvu na ukončenie 

preberacieho konania a k prevzatiu diela „dodávka a montáž výťahov“, 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam z kontroly, ktorú vykonali 

pracovníci SIŽP – Inšpektorátu životného prostredia Bratislava na JLF UK v Martine, 

Neboli zistené žiadne nedostatky, 

m) informovala, že sa spracúvajú poklady pre účtovnú závierku k 30. 6. 2015, 

n) informovala, že od 1. 7. 2015 sa mení názov ASFEU MŠVVaŠ SR na Výskumnú 

agentúru, 

o) informovala, že boli predložené dve žiadosti o zámenu finančných prostriedkov medzi 

dotačnými a nedotačnými zdrojmi zo strany FMFI UK v Bratislave a PriF UK 

v Bratislave – prijaté uznesenie č. 11/14/2015, 

p) informovala o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo 

vlastníctve UK nachádzajúce sa na ul. Sklabinská 26, 

q) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznámenie o začatí kolaudačného 

konania a pozvanie na ústne pojednávanie pre stavbu „Nadstavba a oprava účelového 

zdravotnícko-výchovného zariadenia JLF UK Martin“, 

r) predložila 1. informáciu stretnutia LF ČR a SR, ktoré sa uskutoční v dňoch 29. – 31. 

10. 2015 v Plzni. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o návrhu oddelenia výučby RTG od nukleárnej medicíny – prijaté 

uznesenie č. 12/14/2015, 

b) informoval, že Slávnostné otvorenie AR 2015/2016 na UK v Bratislave sa uskutoční 

21. 9. 2015 a Slávnostné otvorenie AR 2015/2016 na JLF UK v Martine sa uskutoční 

22. 9. 2015, 

c) informoval o možnom spôsobe financovania výstavby univerzitného pracoviska 

klinickej biomedicíny – nemocnice budúcnosti. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   31. 8. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


