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Z á p i s n i c a  č. 15/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 03. októbra 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

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 
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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 05. septembra 2016 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne 

plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) predložil žiadosť MUDr. Mariána Fedora, PhD. o prijatie do pracovného pomeru na 

JLF UK,  

b) informoval, že v dňoch 24. – 25. 11. 2016 sa v Žiline uskutoční 5. ročník 

medzinárodnej vedeckej konferencie MARVI 2016, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie odporúčanie MZ SR návrh správy 

z finančnej kontroly na mieste, ktorá bola zameraná na overenie použitia finančných 

prostriedkov poskytnutých z rozpočtu kapitoly MZ SR v roku 2015 na realizáciu 

rezidentského programu, 

d) podal informácie zo stretnutia na Úrade vlády SR, týkajúce sa zámerov národných 

projektov, ktoré sa konalo 29. 9. 2016, 

e) informoval o možnej spolupráci medzi BioMedom a firmou vyrábajúcou liečivá v 

Bielorusku, 

f) informoval o možnosti zakúpenia: 

- pozemku v katastrálnom území Martin, v lokalite Malá Hora, parcelné číslo 

7684/1 o výmere 4 717 m
2
 

- pozemku v katastrálnom území Martin, v lokalite Malá Hora, parcelné číslo 

7685/10 o výmere 5 016 m
2
 

- pozemku v katastrálnom území Martin, v lokalite Malá Hora, parcelné číslo 

7685/4 o výmere 9 709 m
2
 

prijaté uznesenie č. 1/15/2016 
 

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. RNDr. S. 

Fraňovej, PhD., doc. Ing. Z. Tatarkovej, PhD., doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD., doc. 

RNDr. I. Poliačkovi, PhD., PharmDr. V. Sivovej, MUDr. M. Samošovi, PhD., 

b) informovala, že bol podaný jeden návrh za JLF UK na identifikáciu špičkového 

vedeckého tímu v rámci 2. výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR, 

c) informovala, že Akreditačná komisia, poradný orgán vlády akceptoval návrh JLF UK 

na zmenu garančnej skupiny pre doktorandské štúdium a pre HaI konania v študijnom 

odbore chirurgia, 

d) informovala, že Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR priznal JLF UK právo 

na HaI konania v študijnom odbore 7.1.2 anatómia, histológia a embryológia bez 

časového obmedzenia s účinnosťou od 10.8.2016, 

e) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o vyhlásení výzvy APVV 

2016. Termín prekladania projektov je do 3. 11. 2016 – prijaté uznesenie č. 

2/15/2016, 
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f) informovala, že zodpovední riešitelia projektov KEGA predkladajú ročné správy 

o riešení projektov v termíne do 10. 11. 2016, 

g) informovala, že sa pripravuje program zasadnutia VR JLF UK, ktoré sa uskutoční 13. 

10. 2016, 

h) informovala, že Literárny fond udelil v kategórii biologické a lekárske vedy prémiu: 

- prof. MUDr. M. Drobnému, DrSc. a kol. za dielo „Neurology Textbook“, 

- doc. MUDr. Milošovi Jeseňákovi, PhD., MBA, MUDr. Zuzane Havličekovej, 

PhD., prof. MUDr. Petrovi Bánovčinovi, CSc. a kol. za dielo „Materské mlieko a 

dojčenie v kontexte modernej medicíny“, 

i) informovala, že publikácie v kategórii AEC a AED (Vedecké práce v zahraničných 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách a Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách) sa pri posudzovaní publikačnej 

aktivity v rámci kvalifikačných postupov zohľadňujú pre habilitačné konania, ale 

neakceptujú sa pre konania o vymenovanie za profesora. 

 

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. Martina Michalova, 

doktoranda externej formy v študijnom odbore anestéziológia a resuscitácia (po 

DS), 

pôvodný názov: „Analgetická účinnosť kombinácie paracetamolu  

s metabolizmom alebo diklofenakom v liečbe pooperačnej bolesti po menších 

ortopedických zákrokoch“ 

navrhovaný názov: „Ultrazvukom navigovaná kanylácia periférnych žíl 

u pacientov so sťaženým zabezpečením intravenózneho prístupu“ 

- žiadosť Mgr. Zuzany Novej, doktorandky 1. ročníka (AR 2016/2017) dennej 

formy doktorandského štúdia  v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická 

fyziológia o uznanie absolvovania skúšky z jazyka anglického, 

- žiadosť MUDr. Nadeždy Višňovcovej, doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore chirurgia o ukončenie doktorandského štúdia v štandardnej 

dĺžke štúdia a nepokračovanie na základe osobného rozhodnutia, 

- žiadosť Mgr. Ivany Medveďovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 

2016/2017 zo zdravotných dôvodov, 

- odvolanie MUDr. Ivety Fizikovej proti rozhodnutiu o ukončení doktorandského 

štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, 

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. 3/15/2016, 

c) informoval, že dňa 25. 10. 2016 sa bude konať 13. ročník vedeckej konferencie 

doktorandov 2016 - prijaté uznesenie č. 4/15/2016,  

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť 20 miest kvalifikovaných 

stážistov ŠVOČ na JLF UK pre AR 2016/2017 – prijaté uznesenie č. 5/15/2016, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nomináciu MUDr. M. 

Mešťanika a MUDr. T. Šimurdu na 13. ročník Medzinárodnej konferencie 

doktorandov v Hradci Králové v termíne 24. – 25. 11. 2016 - prijaté uznesenie č. 

6/15/2016, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 
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- menovanie MUDr. T. Hybského, všeobecného lekára pre dospelých, 

NOVOZDRAV, s. r. o., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore všeobecné lekárstvo, 

- menovanie MUDr. P. Ballayho, lekára oddelenia vnútorného lekárstva, Fakultná 

nemocnica Žilina, za školiteľa pre lekárov zaradených JLF UK do  špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (resp. spoločný internistický kmeň a 

internistickú časť prípravy v odbore všeobecné lekárstvo),  

- menovanie MUDr. L. Valicu, primára oddelenia LDCH, Fakultná nemocnica 

Žilina, 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. K. Babjakovej, lekárka, Interná klinika, Nemocnica Košice 

Šaca, za školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, 

- menovanie MUDr. K. Broscha, lekára vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast, 

Brosch spol.,, s. r. o., Lipany, za školiteľa pre lekárov zaradených do certifikačnej 

prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo, 

- menovanie doc. MUDr. T. Kampeho, PhD., primár, Klinika dermatovenerológie 

UN L. Pasteura Košice, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore dermatovenerológia, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. T. Vasička z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

pracovné lekárstvo z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave 

v inom špecializačnom odbore na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. N. Petrášovej z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

detská chirurgia z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnej príprave na inej 

vzdelávacej ustanovizni a to z dôvodu  zmeny pracoviska, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. J. Vyšehradskej zo špecializačného štúdia v odbore 

zdravotnícky manažment a financovanie – na vlastnú žiadosť, 

i) informoval, že 30. 10. 2016 sa uskutočnili zápisy do špecializačného štúdia 

v špecializačných študijných programoch určených pre zdravotnícke povolanie sestra, 

spolu sa bude v roku 2016/2017 vzdelávať v niektorom z uvedených odborov 

určených 64 sestier 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite   27 

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii   7 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie  13 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii   17 

j) informoval, že končí platnosť akreditácie pre špecializačné študijné programy:  

pre zdravotnícke povolanie sestra – žiadosti o opätovnú akreditáciu musia byť podané 

do 16. októbra  2016 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  

ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

pre zdravotnícke povolanie lekár - žiadosti o opätovnú akreditáciu musia byť podané 

do 2. decembra 2016 

patologická anatómia 

otorinolaryngológia 

k) informoval, že 6. 9. 2016 sa konalo na MZ SR pracovné stretnutie ohľadom realizácie 

Rezidentského programu, z ktorého vyplynula nevyhnutnosť vytvorenia pracovnej 

skupiny, ktorá sa bude podieľať na úprave podmienok jeho realizácie.  
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doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: funkcia vedúceho Ústavu lekárskej biofyziky 

JLF UK, funkčné miesto docenta v študijnom odbore pediatria na Klinike detí a 

dorastu JLF UK  a UNM, pracovné miesto odborného asistenta na Chirurgickej 

klinike a TC  JLF UK  a UNM, pracovné miesto odborného asistenta na Ústave 

ošetrovateľstva  JLF UK, funkcia vedúcej Ústavu molekulovej biológie JLF UK  a 

UNM – prijaté uznesenie č. 7/15/2016. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD.  

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

- oznam V. Baluna, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo v AR 2015/2016 o zanechaní štúdia, 

- oznam S. Stanovského, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť predĺženie termínu štátnej 

skúšky z predmetu Vnútorné choroby, 

c) informovala, že imatrikulácia študentov 1. ročníka sa uskutoční 28. 10. 2016 – prijaté 

uznesenie č. 8/15/2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vnútorný predpis – 

Zriadenie komisie na vyhodnotenie potrieb študentov so špecifickými potrebami – 

prijaté uznesenie č. 9/15/2016, 
e) informovala o uskutočnení spätnej väzby – hodnotenie predmetov a pedagogického 

procesu študentmi za letný semester AR 2015/2016, 

f) informovala o realizácii retenčných testov na JLF UK v AR 2016/2017, 

g) informovala o oceňovaní študentov a pedagógov pri príležitosti Dňa študentstva. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť v rozsahu stanovenom 

garantmi predmetov: 

- žiadosť N. Andreanskej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o súhlas s vykonaním letnej praxe v zimnom semestri AR 

2016/2017 z dôvodu tehotenstva 

- žiadosť E. Šimurdovej, študentky 1. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo – mgr. štúdium o individuálny študijný plán z dôvodu 

starostlivosti o dieťa. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

štúdia: 

- Maryam Khawari, 1VLa, na 1 rok 

- Maciej Ryszard Gąsior, 1VLa, na 1 rok 

- Klaudia Maria Michalik, 1VLa, na 1 rok 

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

prerušenia štúdia: 

- Fatemeh Tavakoli Far, 1VLa, 

- Simone Margrethe Engstrom-Hjort, 1VLa, 

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

UK v Martine: 

- Martin Grandalen, 3VLa,  

- Frans Joel Simon Andersson, 3VLa,  

- Erlend Lundby, 3VLa,  
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- Ida-Chrisitn Haugerud, 3VLa,  

- Bjornar Carlsen, 2VLa, 

- Piotr Czesław Krzystyniak, 1VLa,  

- Magdalena Barbara Kaziuk, 1VLa,  

- Arash Aghai Bic Lavasani, 1VLa,   

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vylúčenie zo štúdia: 

- Bhishak Bremanand, 1VLa, 

e) informovala, že J. Marcinovi, študentovi 1VLa bola zaslaná výzva na zápis, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o povolenie 

zahraničnej služobnej cesty prof. MUDr. D. Meška, PhD. v dňoch 7. – 9. 11. 2016 

Brusel, Projekt TEMPUS-UZDOC, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť/neschváliť žiadosti 

o uznanie predmetov na základe vyjadrení garantov: 

- Johanne Kristiansen Holm-Olsen, 1VLa,  

- Jennifer Holt, 1VLa,  

- Joanna Paczek, 2 VLa,  

- Mia Øyjordet, 1VLa,  

- Peter Kašša, 1VLa,  

- Leszek Trzepaczynski, 1VLa. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh na zmenu vnútorného predpisu č. 31/2016 – - Sadzobník odmien za 

vybrané práce a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – prijaté uznesenie č. 

10/15/2016, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozdelenie dotácie na špecializované 

výučbové zariadenia na rok 2016, 

c) informovala o úprave rozpočtu dotácií na valorizáciu platov pre vysokoškolských 

učiteľov vo výške 6 % od 1. 9. – 31. 12. 2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu o uzatvorení záznamu 

o evidencii príjmov a výdajov osobitne denaturovaného liehu v súlade s vyhláškou MF 

SR č. 537/2011, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie metodický pokyn tajomníka č. 

7/2016 týkajúci sa priznávania mimoriadneho štipendia alebo odmeny študentov JLF 

UK v Martine, 

f) informovala, že dňa 28. 9. 2016 bola vykonaná kontrola projektu: „Zvýšenie možností 

kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“, 

g) informovala, že Úrad vládneho auditu v súvislosti s vedením správneho konania voči 

UK v Bratislave vo veci porušenia finančnej disciplíny pri realizácii projektu „Zubné 

lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine“ zaslal znalecký posudok 

vypracovaný firmou ZNALEX, spol. s r. o., Zvolen. JLF UK v Martine 

k predloženému posudku nemá žiadne pripomienky, 

h) informovala, že 4. 10. 2016 sa uskutoční stretnutie k integrácii systému SOFIA so 

systémom AIS2 za účelom prenosu predpisov poplatkov, štipendií a spracovania 

platieb v systéme SOFIA, 

i) informovala, že riešiteľom projektov VEGA sa zaslalo upozornenie na vysporiadanie 

prečerpania, resp. dočerpanie finančných prostriedkov s týchto grantov, 

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

a spoločnosťou KO & KA, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Tlačiarenské a grafické 

služby pre UK v Bratislave“, 
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k) informovala, že firme STRABAG bola zaslaná výzva na nápravu - odstránenie porúch 

v záručnej dobe na budove BioMed Martin, 

l) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh sprístupnenia študovne AIC 

pre študentov a zamestnancov počas semestra a počas skúškového obdobia: každý deň 

od 7.00 hod. – 22.00 hod., 

m) informovala o termíne konania Lekárskeho plesu 2017, ktorý bude 3. februára 2017 

v hoteli Turiec, 

n) informovala, že s účinnosťou od 3. 10. 2017 je do funkcie vedúceho Oddelenia 

prevádzky Dekanátu JLF UK v Martine vymenovaný Ing. B. Hvizdák, 

o) informovala, že 4. – 5. 11. 2016 sa uskutoční Stretnutie LF ČR a SR, ktoré tento rok 

organizuje LF OU v Ostrave. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 
a) informovala, že v dňoch 11. – 12. 10. 2016 sa uskutoční Research forum, 

b) informovala, že BioMed organizuje intenzívny poldňový kurz štatistických analýz  pre 

doktorandov a zamestnancov JLF UK, 

c) informovala, že 17. 10. 2016 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK v 

Martine, 

d) informovala, že 24. 10. 2016 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine. 

 

L. Briš 

a) informoval, že 28. 10. 2016 sa uskutočnil 1. ročník Martinského behu medikov. 

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že potrebné zverejniť na anglickej stránke fakulty Film o JLF UK 

v Martine. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   14. 10. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


