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Z á p i s n i c a  č. 16/2015 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 13. októbra 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 
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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 18. septembra 2015 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne 

plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) informoval, že je potrebné pri príležitosti Dňa študentstva predložiť návrhy 2 

študentov a 2 pedagógov za JLF UK na Akademickú pochvalu rektora UK – prijaté 

uznesenie č. 1/16/2015, 

b) predložil žiadosť JCI – Slovakia o nomináciu študentov do súťaže „Študentská 

osobnosť Slovenska“ pre AR 2014/2015“ - prijaté uznesenie č. 2/16/2015,  

c) predložil žiadosť MŠVVaŠ SR o zaslanie termínov praxí študentov študijného 

programu ZL na JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 3/16/2015, 

d) predložil ponuku zástupcu študentov z Wroclaw Medical University pripojiť sa do 

databázy malých európskych zdravotníckych škôl, 

e) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť o vytvorenie 

úväzkov na Rádiologickej klinike JLF UK a UNM, Výučbu študentov v jazyku 

anglickom je možné zabezpečiť formou uzavretia dohôd o mimopracovnej činnosti. 

 

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: prof. MUDr. M. 

Adamkovovi, CSc., Mgr. P. Košútovej, doc. MUDr. D. Mokrej, PhD. (2x),  

b) informovala o výjazdovom zasadnutí Komisie VEGA v dňoch 21. – 22. októbra 2015 

v Košiciach, 

c) informovala o zasadnutí Atestačnej komisie UK v Bratislave dňa 2. 10. 2015 

a predložení 1 návrhu na priznanie VKS IIa,  

d) informovala o nominácii doc. MUDr. P. Žúbora, DrSc. za člena odborovej rady APVV 

pre lekárske vedy, 

e) informovala o termíne 20. ročníka fakultnej vedeckej konferencie na JLF UK v 

Martine - prijaté uznesenie č. 4/16/2015, 

f) informovala o cykle celouniverzitných seminároch zameraných na vytvorenie a 

zavedenie univerzitného systému hodnotenia kvality vedecko-výskumnej a umeleckej 

činnosti (22.10.2015 o 15.30 h a 11.11.2015 o 15.00 v Aule UK). 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- ukončenie doktorandského štúdia MUDr. M. Froľu, doktoranda externej formy 

štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby  na základe Čl. 34 od 1 písm. c) 

Študijného poriadku 29/2014 JLF UK k 30. 9. 2015, 

- žiadosť MUDr. R. Kanioka, MBA, doktoranda 1. ročníka (AR 2015/2016) externej 

formy doktorandského štúdia  v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia 

a súdne lekárstvo o uznanie absolvovania skúšky z jazyka anglického. Skúška bola 

absolvovaná 1. 2. 2011 s výsledkom „prospel“ na LF v Hradci Králové UK 

v Prahe v rámci nedokončeného doktorandského štúdia, 
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- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. B. Váňovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo  

 pôvodný názov:  

„Molekulová patológia solídnych nádorov“ 

 navrhovaný názov:  

„Molekulová biológia nádorovej heterogenity GISTov a kolorektálneho 

karcinómu“, 

- žiadosť o zmenu školiteľa pre Mgr. Barboru Váňovú, doktorandku dennej formy   

štúdia v študijnom 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

 pôvodný školiteľ: prof. MUDr. L. Plank, CSc. 

 navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.  

- žiadosť Mgr. Lukáša Duraja, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.4. vnútorné choroby o odpustenie, resp. zníženie školného podľa Čl. 8 odst. 

2/písm. h) Smernice rektora UK č. 25/2014, ktorou sa určuje výška školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v AR 2015/2016, 

- žiadosť MUDr. Martina Jonáša, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o odpustenie, resp. zníženie školného podľa Čl. 8 odst. 

2/písm. a) Smernice rektora UK č. 25/2014, ktorou sa určuje výška školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na UK v Bratislave v AR 2015/2016, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nomináciu MUDr. Silvie 

Smolárovej,  doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna 

a patologická fyziológia na 12. ročník Medzinárodnej konferencie doktorandov 

v Hradci Králové v termíne 26. – 27. novembra 2015, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť menný zoznam 

kvalifikovaných stážistov ŠVOČ na JLF UK pre AR 2015/2016, 

d) informoval o termíne kurzu „Metodológie vedeckej práce“ v roku 2016 - prijaté 

uznesenie č. 5/16/2015, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. A. Rosenbergovej, primárky Oddelenia vnútorného lekárstva, 

všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, za školiteľku pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Ďurčanského, primára patologického oddelenia NsP 

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

patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Rozprávku, PhD., privátne gynekologické centrum – 

RoyalGYN, Košice, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. D. Pavlíkovej, vedúcej ošetrovateľského úseku, CSS Orava 

Tvrdošín, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. Ľ. Šikyňová, sestry ADOS Caritas, Dolný Kubín, za školiteľku 

pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie Mgr. D. Jarabovej, staničnej sestry, Klinika ORL a CHHaK JLF UK 

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

ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. A. Uházyovej, vedúcej sestry, Psychiatrické oddelenie NsP 

Rožňava, za školiteľku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. J. Bútorovej, rod. Mičietovej z evidencie účastníkov 

špecializačného štúdia z dôvodu prekročenia maximálnej dĺžky prerušenia štúdia, 
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- vyradenie MUDr. P. Havrilovej z evidencie účastníkov špecializačného štúdia 

z dôvodu zmeny pracovného zaradenia, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. 

Ľ. Resutíkovej do špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Natálie 

Onderkovej, uchádzačky o štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prijatie na študijný program ošetrovateľstvo, 

b) predložila  a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Radky 

Mišákovej – študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo na 2. LF 

UK v Prahe, o prestup na JLF UK v Martine z dôvodu nesplnenia podmienok 

stanovených v Študijnom poriadku UK a JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi na základe vyjadrenia garantov 

predmetov schváliť žiadosti o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu 

v prvom roku štúdia: 

- Marek Trzuba – študent 1. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo 

uznanie predmetov medicínska terminológia a cudzí jazyk, ktoré vykonal 

v predchádzajúcom štúdiu na Univerzite veterinárneho lekárstva v farmácie 

v Košiciach, 

- Marianna Jamečná – študentka 1. roku štúdia študijného programu všeobecné 

lekárstvo uznanie predmetu medicínska terminológia, ktorú vykonala 

v predchádzajúcom štúdiu na Univerzite veterinárneho lekárstva v farmácie 

v Košiciach,   

d) informovala o počte zapísaných študentov na povinne voliteľné a výberové predmety, 

e) informovala, že imatrikulácia študentov 1. ročníka sa uskutoční 13. 11. 2015 – prijaté 

uznesenie č. 6/16/2015, 

f) informovala o termínoch konania retenčných testov ( 12. – 15. 10. 2015 a 19. – 22. 10. 

2015), 

g) informovala o konaní zlatej promócie, ktorá by sa mala uskutočniť 5. alebo 6. 11. 

2015 na JLF UK v Martine, 

h) informovala o ponuke The Slovak Spectator na inzerciu, 

i) informovala o realizácii spätnej väzby - Hodnotenie predmetov a vyučovacieho 

procesu študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

slovenskom a anglickom za letný semester v AR 2014/2015. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy o zanechaní štúdia na JLF 

UK v Martine, 

- Victoria Rødberg Daae, 2VLa,  

- Maria Ewa Czarnobilska, 2VLa,  

- Maximilian Vincent Hagelien, 2VL 

- Marzena Nadolska, 1Vla 

- Alex Skaar, 1Vla,  

- Ole Martin Lynglund, 1Vla, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

štúdia na 1 rok: 

- Weronika Henriczek, 2VLa,  

- Jakub Milecki, 1VLa,  

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o predĺženie 

prerušenia štúdia na 1 rok: 

- Sareh Fani, 1VLa zo zdravotných dôvodov, 
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d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi na základe vyjadrenia garantov 

predmetov schváliť žiadosti o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu: 

- Marta Szelag, 1VLa, uznanie predmetov 1.roč. z predchádzajúceho štúdia na JLF 

UK a 21 kreditov z 2.roč: Lekárska biofyzika, Základy lekárskej terminológie 1, 

Základy prvej pomoci, Lekárska biológia 1,  Lekárska chémia 1, Anatómia 1, 

Slovenský jazyk 1, Lekárska biológia 2, Lekárska chémia 2, Anatómia 2,  

Histológia a embryológia 1, Slovenský jazyk 2, Základy lekárskej terminológie 2, 

Histológia a embryológia 2, Slovenský jazyk 3, Imunológia, Základy 

ošetrovateľstva, Mikrobiológia 1  a Slovenský jazyk 4, 

- Joanna Paczek, 1VLa, uznanie predmetov 1.roč. z predchádzajúceho štúdia na 

Slezskej univerzite v Katowiciach: Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1, 

Lekárska chémia 2, a Lekárska biológia 1, 

- Michal Samulak, 1VLa, uznanie predmetov 1.roč. z predchádzajúceho štúdia na 

JLF UK: Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1, Lekárska chémia 2, Základy 

lekárskej terminológie 1  a Základy lekárskej terminológie 2, 

- Eirik Øygarden, 1VLa, uznanie predmetov 1.roč. z predchádzajúceho štúdia na 

JLF UK: Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1, Lekárska chémia 2, Základy 

lekárskej terminológie 1 a Základy lekárskej terminológie 2 

- Aghai Bic Lavasani, 1VLa, uznanie predmetov 1.roč. z predchádzajúceho štúdia 

na JLF UK: Základy prvej pomoci  a Slovenský jazyk 1  

- Piotr Czesław Krzystyniak, 1VLa, uznanie predmetov 1.roč. z predchádzajúceho 

štúdia na JLF UK: Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1,Lekárska chémia 2, 

Základy lekárskej terminológie 1 a Základy lekárskej terminológie 2, 

- Magdalena Głuc, 1VLa, uznanie predmetu 1. roč. z predchádzajúceho štúdia na 

Jagolovskej Univerzite v Krakove: Lekárska biofyzika 

 

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

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

výberových konaní na obsadenie funkcie riaditeľa Simulačného výučbové centra JLF 

UK a na obsadenie funkcie prednostu Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM - 

prijaté uznesenie č. 7/16/2015. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o ukončení platnosti zmluvy na dopravné služby so spoločnosťou 

Millennium travel, z dôvodu prečerpania finančného limitu. Nákup leteniek je do doby 

podpísanie novej zmluvy možné realizovať len cez EKS, 

b) predložila záznam o vykonaní vnútornej kontroly na JLF UK v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti na r. 2015 (kontrola čerpania dovoleniek ku 30. 9. 2015) – prijaté 

uznesenie č. 8/16/2015, 

c) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam týkajúci sa interných 

auditov v rámci systému manažérstva kvality na JLF UK. V roku 2015 sa budú 

auditovať 2 oblasti: výchovno-vzdelávacia a vedecko-výskumná (chemikálie), 

d) predložila prehľady čerpania finančných prostriedkov a zostatkov na účtoch 

jednotlivých projektov riešených na JLF UK v Martine - prijaté uznesenie č. 

9/16/2015, 

e) informovala o postupnej aktivácii prístupového systému v BioMede a Edukačnom 

centre, 

f) predložila návrh na označenie vchodov do budov JLF UK značkami: zákaz vstupu so 

psom, na bicykli a kolieskových korčuliach - prijaté uznesenie č. 10/16/2015, 

g) predložila návrh aktualizácie smernice dekana JLF UK na ochranu nefajčiarov – 

prijaté uznesenie č. 11/16/2015, 
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h) informovala, že 20. 10. 2015 sa uskutoční pracovné stretnutie pre všetkých záujemcov 

– zamestnancov JLF UK, ktorí budú využívať služby EKS, 

i) informovala, že 19. 10. 2015 je naplánovaná kontrola projektu č. APVV-0315-11, 

j) informovala, že na RUK bolo zaslané vyjadrenie JLF UK k predbežnej čiastkovej 

správe z vládneho auditu č. A704, 

k) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie predbežnú čiastkovú správu 

z vládneho auditu č. A695, ktorý vykonala KPMG, 

l) informovala o odvodoch agentúram za zahraničných študentov – samoplatcov 

zapísaných do 1. ročníka v AR 2015/2016 - prijaté uznesenie č. 12/16/2015, 

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

Tibor Varga TSV Papier pre predmet zákazky „Hygienické a čistiace prostriedky pre 

UK v Bratislave“, 

n) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozdelenie finančných prostriedkov 

z účelovej dotácie na špecifické potreby pre fakulty a CPŠ, 

o) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad  rozdelenia neúčelových 

finančných prostriedkov podprogramu 077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry 

pre výskum a vývoj, 

p) informovala, že na r. 2015 boli v sociálnom fonde vyčlenené finančné prostriedky na 

nákup pracovných odevov pre zamestnancov JLF UK. Pracoviskám JLF UK bol 

zaslaný oznam týkajúci sa predkladania konkrétnych požiadaviek, 

q) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie Správu o uzatvorení záznamu 

týkajúcu sa príjmov a výdajov osobitne denaturovaného liehu. K 30. 9. 2014 je 

zostatok osobitne denaturovaného liehu nulový, 

r) informovala, že Ústav telesnej výchovy JLF UK v Martine pripravuje 8. ročník 

streleckej súťaže „Vianočná muška“ pre študentov a zamestnancov JLF UK v Martine, 

ktorý by sa mal uskutočniť v termíne 15. – 16. 12. 2015 - prijaté uznesenie č. 

13/16/2015, 

s) informovala, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa v r. 2015 nebude organizovať 

Športový deň dekana JLF UK, 

t) informovala, že Lekársky ples 2016 sa bude konať 5. 2. 2016, 

u) informovala o spôsobe vybavenia reklamácie krátkodobých prerušení dodávky 

elektrických energií na odbernom mieste ČOM 9633232. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 28. 10. 2015 sa uskutoční exkurzia študentov bilingválneho gymnázia 

v BioMede Martin. Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   20. 10. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


