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Z á p i s n i c a  č. 12/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 20. júna 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc.,  doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., 

mim. prof., Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. O. Osina, PhD., 

Ospravedlnená: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc., 

  

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

 L. Briš, predseda ŠČ AS JLF UK  

 v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

Ospravedlnený: L.Briš 
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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 30. mája 2016 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) podal informácie zo stretnutia s predsedom Národnej rady SR týkajúce sa 

vybudovania nemocnice v lokalite Malá Hora – prijaté uznesenie č. 1/12/2016. 

 

K bodu 3) 

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

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: doc. MUDr. M. 

Čiljakovej, PhD., Dr. Ing. E. Baranovičovej, MUDr. E. Kúdelovi, PhD., RNDr. P. 

Mikolkovi, PhD. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. M. Vnučáka, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby (pred DS) 

pôvodný názov: „Infekčná endokarditída – aktuálny pohľad na závažné ochorenia 

na Slovensku“ 

navrhovaný názov: „Vplyv nových orálnych antikoagulácií na agregáciu 

trombocytov u pacientov s tromboembolickou chorobou“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. K. Kalmárovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore 7.1.11. neurológia (pred DS) 

pôvodný názov: „Vybrané genetické markery pri cerebrovaskulárnych 

ochoreniach“, 

navrhovaný názov: „Vybrané markery aktivity a agregability trombocytov pri 

ischemickej NCMP“, 

- žiadosť MUDr. K. Ladiverovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 2 rokov; t.j. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 z dôvodu nástupu na materskú 

a rodičovskú dovolenku, 

- žiadosť Mgr. I. Kašubovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo o prerušenie doktorandského štúdia 

na dobu 3 rokov; t.j. od 1.9.2016 do 31.8.2019 z dôvodu nástupu na materskú 

a rodičovskú dovolenku, 

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

odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo o pokračovanie prerušenia doktorandského 

štúdia na dobu 1 rokov; t.j. od 1.9.2016 do 31.8.2017 z dôvodu rodičovskej 

dovolenky, 

- žiadosť PharmDr. V. Sivovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia o povolenie zahraničného študijného pobytu na  
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Departmen of Pharmaceutical Chemistry, School of Pharmacy, University of Oslo 

(Nórsko) v termíne 1. september 2016 – 28. február 2017 (6 mesiacov), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Papireka, primára neurologického oddelenia, NsP Sv. 

Jakuba, n. o. Bardejov, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore neurológia, 

- menovanie MUDr. R. Kučerku, lekára interného oddelenia, VNsP, n. o. Veľký 

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

vnútorné lekárstvo (resp. spoločný internistický kmeň a internistickú časť prípravy 

v odbore všeobecné lekárstvo), 

- menovanie MUDr. Ľ. Teťáka, praktického lekára pre dospelých, POHOTOVOSŤ, 

s. r. o. Topoľčany, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore všeobecné lekárstvo, 

c) informoval, že v dňoch  21. 06. 2016 – 22. 06. 2016 sa uskutoční finančná kontrola na 

realizáciu Rezidentského programu MZ SR, 

d) informoval o termíne odovzdávania diplomov o špecializácii (21. 6. 2016). 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 1 miesto výskumného pracovníka v Divízii 

Neurovedy v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK, 1 miesto odborného 

asistenta na Ústave verejného zdravotníctva JLF UK, 1 miesto odborného asistenta na 

Ústave histológie a embryológie JLF UK, 2 miesta výskumných pracovníkov v Divízii 

Onkológia v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK, 1 miesto odborného 

asistenta na Ústave patologickej  fyziológie JLF UK, funkcia riaditeľa Divízie 

Respirológia v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK a funkcia riaditeľa 

Martinského centra pre biomedicínu – prijaté uznesenie č. 2/12/2016. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť L. Urbana, 

študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zrušenie výberového 

predmetu Cudzí jazyk pre špeciálne účely, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť I. Závadskej, 

študentky 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia na 

dobu 6 mesiacov, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť K. Grilusovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o mimoriadne 

štipendium za reprezentáciu na Univerziáde, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Svobodovej, 

študentky 5. ročníka  študijného programu zubné lekárstvo na 1. LF Karlovej 

Univezity v Prahe o prestup na JLF UK v Martine z kapacitných dôvodov, 

e) informovala o zložení senátov na promócie v dňoch 1. 7. a 8. 7. 2016, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na udelenie 

Akademickej pochvaly rektora za vynikajúcu diplomovú prácu (Karolína Kapitánová, 

Katarína Ivanišová a Anna Bobčáková) – prijaté uznesenie č. 3/12/2016, 

g) informovala o fotografickej súťaži TVT 2016. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť dodatok č. 1 k Vnútornému 

predpisu č. 21/2016 – Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2017/2018; 
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konkrétne znížiť počet prijímaných študentov na nelekárske študijné programy (OŠE 

z 50 na 10, VZ a PA z 15 na 7) – prijaté uznesenie č. 4/12/2016, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť aktualizáciu členov 

pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy – prijaté uznesenie č. 

5/12/2016. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Hafsunda, 

študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Silje Eikerol 

Sande, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia do 4. 6. 2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť na základe rozhodnutia 

dekana č. 14/2007 žiadosť Arash Lavasani, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o umožnenie náhrady výučby 

predmetov Medical Biology, Medical Terminology a Histology and Embryology I., 
d)  predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam M. P. Syvertsen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam J. K. Holm-Olsen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam I. Torfadóttir, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam T. M. Sudmann, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

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

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o povolenie 

zahraničných služobných ciest: 

- prof. MUDr. D. Meška, PhD. v termíne 28. 8. - 2. 9. 2016, Dubrovník, 

Chorvátsko v rámci programu PRIDE training course and 7th UNICA Master 

Class, 

- prof. MUDr. D. Meška, PhD. a PhDr. K. Murčekovej v termíne 07.9. - 

9.9.2016, Berlín v rámci projektu PRIDE – Professionals in Doctoral 

Education. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že MŠVVaŠ SR upravilo dotáciu Dodatkom č. 7 k zmluve č. 1071/2015. 

Finančné príspevky sú určené pre špičkové vedecké tímy (AK identifikovala na JLF 

UK 2 špičkové vedecké tímy), 

b) informovala, že JLF UK bola pridelená dotácia na mesiac jún 2016, 

c) informovala, že bol vytvorený nový formulár Návrh na priznanie mimoriadneho 

štipendia v súlade s čl. 10 ods. 1 a čl. 11 vnútorného predpisu JLF UK č. 32/2013 

Štipendijný poriadok JLF UK v znení neskorších zmien – prijaté uznesenie č. 

6/12/2016, 

d) informovala, že JLF UK bola pridelená účelová dotácia na podporu štúdia študentov 

so špecifickými potrebami, Vedenie JLF UK odporučilo, aby sa o použití účelovej 

dotácie rokovalo až po obdržaní doplňujúcej informácie z RUK o úprave (navýšení) 

pridelenej účelovej dotácie, 

e) informovala, že na pracoviská JLF UK bola zaslaná výzva týkajúca sa spracovania 

prehľadu uskutočnených a plánovaných zahraničných ciest  v roku 2016. JLF UK 

eviduje objem finančných prostriedkov, ktoré je možné prideliť pracoviskám na 
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úhradu nákladov súvisiacich s aktívnou účasťou zamestnancov/doktorandov na 

zahraničných pracovných cestách, 

f) informovala, že bola spoločnosti DVZ, s. r. o. zaslaná na podpis Kúpna zmluva na 

prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vo Vrútkach, 

g) informovala, že 21. – 22. 6. 2016 vykonajú zamestnanci MZ SR finančnú kontrolu na 

mieste zameranú na overenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých 

z rozpočtu kapitoly MZ SR v roku 2015 na realizáciu rezidentského programu, 

h) informovala, že 23. 6. 2016 navštívi JLF UK v Martine prezident SR Andrej Kiska, 

i) predložila počty fakultných tričiek k 1. 6. 2016 podľa farieb a veľkosti. Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi rozdeliť trička medzi študentov, doktorandov a laborantov, 

j) informovala, že bola podpísaná rámcova zmluva o dielo medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou DevelopNet, s. r. o. pre predmet zákazky „Budovanie kabelážných 

systémov“, 

k) informovala, že JLF UK v Martine sa v súťaži Do práce na bicykli 2016 umiestnila na 

2. mieste v kategórii – počet prihlásených tímov. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   21. 06. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


