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Z á p i s n i c a  č. 3/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 8. februára 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, , doc. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. 

P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., 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 25. januára 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 a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na možnú spoluprácu 

s Baskent univerzity v Ankare, Turecko, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie ponuku na možnú spoluprácu so 

State University of Novi Pazar, Srbsko, 

c) informoval, že v dňoch 14. – 19. 7. 2016 sa uskutoční v Španielsku konferencia 

ESMO-ESO Course on Medical Oncology for Medical Students, 

d) predložil pozvánku na školiaci seminár organizovaný Strediskom na uznávanie 

dokladov o vzdelaní v súvislosti s prijatím nového zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní 

dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

e) predložil návrh na úpravu zmluvy o praktickej výučbe medzi JLF UK v Martine a 

Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Bratislave, ktorý predložil 

ÚDZS, Vedenie JLF UK s uvedeným návrhom nesúhlasí, 

f) predložil podnet prof. MUDr. M. Zibolena, CSc. člena Predsedníctva AS JLF UK na 

zváženie úpravy vnútorného predpisu JLF UK č. 1/2015 Smernica o odmeňovaní 

vedecko-pedagogických zamestnancov JLF UK spolu s jej aktualizáciami, Vedenie 

JLF UK odporúča pripomienky zapracovať do aktualizácie uvedenej smernice, 

g) predložil návrh na menovanie členov Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov – 

prijaté uznesenie č. 1/3/2016, 

h)  predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o navýšenie počtu 

odborných asistentov na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

2/3/2016, 

i) predložil žiadosť prof. MUDr. R. Hyrdela, CSc. na zakúpenie simulátorov na výučbu 

a nácvik diagnostických a terapeutických endoskopických výkonov. 

 

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. J. 

Plevkovej, PhD., doc. MUDr. T. Baškovi, PhD., Mgr. D. Branému, MUDr. T. 

Šimurdovi, prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc., 

b) podala informácie zo zasadnutia Grantovej komisie UK, ktoré sa uskutočnilo 22. 1. 

2016, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zloženie garančnej 

skupiny pre HaI v študijnom odbore 7.1.2 anatómia, histológia a embryológia – 

prijaté uznesenie č. 3/3/2016. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 
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- žiadosť MUDr. R. Michalovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o zmenu témy dizertačnej práce (pred dizertačnou 

skúškou) 

pôvodný názov: „Metabolický syndróm, zápalová reakcia a poruchy hemostázy“ 

navrhovaný názov: „Metabolický syndróm a aspirínová rezistencia“, 

- žiadosť Ing. V. Tupej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o zmenu témy dizertačnej 

práce (pred dizertačnou skúškou) 

pôvodný názov: „Karbonická anhydráza ako prognostický marker vybraných 

mozgových nádorov“ 

navrhovaný názov: „Význam karbonickej anhydrázy v kolorektálnych 

karcinómoch“ 

- žiadosť Mgr. B. Malicherovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo o zmenu témy dizertačnej 

práce (pred dizertačnou skúškou) 

pôvodný názov: „Molekulová patológia vybraných zhubných nádorov“ 

navrhovaný názov: „Molekulová patológia malígneho melanómu“ 

- žiadosť Mgr. Martina Kertysa doktoranda dennej formy v študijnom odbore 

7.3.2. farmakológia o zmenu témy dizertačnej práce (pred dizertačnou skúškou)  

pôvodný názov: „Ovplyvnenie imunologických parametrov inhibíciou 

fosfodiesterázy v podmienkach alergického zápalu“ 

navrhovaný názov: „Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie inhibítorov 

fosfodiesteráz v biologických matriciach pomocou hmotnostnej spektrometrie 

v modeli alergického zápalu dýchacích ciest“ 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť MUDr. S. Huľovej, 

doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia o zanechanie 

štúdia z dôvodu prestupu na LF UPJŠ v Košiciach, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie rozhodnutie o priznaní práv udeľovať 

akademický titul PhD. v študijnom programe ošetrovateľstvo v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo,  

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Šváča, PhD., primára II. internej kliniky FNsP FDR B. 

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

vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine (vrátane spoločného internistického 

kmeňa a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo), 

- menovanie MUDr. J. Bendovej, praktickej lekárky pre dospelých, Veľký Biel, za 

školiteľku pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie Bc. Ľ. Regulyovej, sestry CSS Orava – Tvrdošín, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

- menovanie O. Pačutovej, detskej sestry, Detský domov Košice, za školiteľku pre 

sestry zaradené do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v komunite na JLF UK v Martine, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  žiadosť MUDr. F. Shabani o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore chirurgia z dôvodu porušenia zmluvy o zabezpečení štúdia 

v špecializačnom odbore, 

- žiadosť MUDr. H. M. Husni Al Khalili o zrušenie zaradenia do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria z dôvodu porušenia zmluvy 

o zabezpečení štúdia v špecializačnom odbore, 
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- žiadosť MUDr. K. Brányika, PhD. o zrušenie zaradenia do špecializačného 

štúdia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie z dôvodu zaradenia 

do certifikačnej prípravy v ČR a to v čase zaradenia do špecializačného 

študijného programu, 

- žiadosť MUDr. D. Margušovej o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu porušenia zmluvy 

o zabezpečení štúdia v špecializačnom odbore, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. A. Al Hakima z evidencie zaradených účastníkov v odbore 

vnútorné lekárstvo z dôvodu zmeny zamestnávateľa záujmu špecializovať sa 

v inom odbore, 

g) informoval o získaní rozhodnutí o opätovnej akreditácii pre špecializačné študijné 

programy: gynekológia a pôrodníctvo, hematológia a transfuziológia, 

dermatovenerológia, pediatria, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na možnú spoluprácu 

formou uzavretia dohôd o zabezpečení materiálno-technického a personálneho 

zabezpečenia v súvislosti s realizáciou študijných programov ďalšieho vzdelávania 

JLF UK zdravotnícke zariadenia z regiónu. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

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

študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia zo 

zdravotných dôvodov, 

b) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Tormu 

o prijatie na štúdium formou prestupu z inej vysokej školy z kapacitných dôvodov, 

c) informovala o vyhodnotení dotazníkového prieskumu - hodnotenie predmetov 

študentom za letný semester AR 2014/2015, 

d) informovala o návrhu spätnej väzby absolventov JLF UK, 

e) informovala o priebežnom počte prihlášok pre AR 2016/2017, 

f) informovala, že boli oslovení garanti predmetov štátnych skúšok v študijnom 

programe zubné lekárstvo vo veci koordinácie prípravy obsahu teoretickej a praktickej 

časti ŠS a otázok ŠS, 

g) informovala o príprave pedagogickej zaťaženosti pracovísk JLF UK za rok 2015. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Márerovej 

o náhradu výučby pri 20 % neúčasti, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Z. Fajtovej 

o predĺženie doby prerušenia štúdia na dobu pol roka z osobných dôvodov, 

c) informoval o rozhodnutí o priznaní práv v študijnom programe ošetrovateľstvo – 

magisterské štúdium a príprava podmienok pre prijímacie konanie. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam E. R. Gunnarsdóttir, študentky 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: 

- žiadosť U. Abida, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť P. Kumara, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 
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c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zaplatenie ročného 

poplatku za členstvo v organizácii AMEE – prijaté uznesenie č. 4/3/2016, 

d) predložila pozvanie do programu Medical Students Beyond Frontiers od prof. 

Ehringera. 

 

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

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

výberových konaní:  

- 4 funkčných miest profesorov v študijnom odbore vnútorné choroby; 

ošetrovateľstvo; lekárska, klinická a farmaceutická biochémia; biológia, 

- 2 funkčných miest docentov v študijnom odbore ošetrovateľstvo; biológia, 

prijaté uznesenie č. 5/3/2016.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

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

Smernicu dekana na zabezpečenie vykonávania základnej finančnej kontroly na JLF 

UK v Martine – prijaté uznesenie č. 6/3/2016, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi akceptovať návrh na úpravu 

vnútorného predpisu č. 1/2015 – Smernicu o odmeňovaní vysokoškolských učiteľov 

a vedecko-výskumných zamestnancov JLF UK v Martine v platnom znení, ktoré sa 

týkajú: 

- vylúčenia retroaktivity, 

- výnimky pre ženy na materskej resp. rodičovskej dovolenke, 

- časového zosúladenia obdobia na výpočet priemerného počtu publikácií, 

- a ďalších formálnych úprav 

prijaté uznesenie č. 7/3/2016, 

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

za krátkodobý prenájom nebytových priestorov Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 8/3/2016, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka č. 1/2016 

o oprávnených osobách k podpisovaniu cestovných príkazov na upravenom tlačive 

cestovného príkazu, 

e) predložila návrh na úpravu cien za ubytovanie študentov a zamestnancov od 1. 9. 

2016, Vedenie JLF UK odporučilo zvýšiť ceny ubytovania za neobsadené lôžko – 

prijaté uznesenie č. 9/3/2016, 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu o vykonaní mimoriadnej 

inventarizácie hmotného a nehmotného majetku na pracovisku SVC JLF UK 

v Martine, 

g) predložila návrh na menovanie vyraďovacej komisie JLF UK na zabezpečenie prác 

súvisiacich s vyraďovaním nepotrebných hnuteľných vecí na pracoviskách JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 10/3/2016, 

h) predložila návrh na menovanie likvidačnej komisie JLF UK na zabezpečenie prác 

súvisiacich s likvidáciou nepotrebných hnuteľných vecí na pracoviskách JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 11/3/2016, 

i) predložila žiadosť o sprístupnenie informácie o pláne VO na rok 2016 na základe 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi požiadavku postúpiť na UK v Bratislave, 

j) informovala, že 5. 2. 2016 sa uskutočnila kontrola v Centrálnom zverinci, ktorú 

vykonali zamestnanci Regionálnej veterinárnej správy, 
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k) informovala členov Vedenia JLF UK, že v roku 2016 bola Univerzita Komenského 

v Bratislave zaradená do štatistického zisťovania Štatistického úradu SR o činnosti 

ubytovacích zariadení, 

l) informovala, že došlo k úprave nastavenia vstupu zamestnancov do BioMedu, vstup 

na zamestnanecké karty sa aktivoval na čas 5:45 hod., 

m) informovala, že na základe údajov z daňových priznaní DPH za obdobie január – 

december 2015 bol prepočítaný koeficient na rok 2016 vo výške 0,14 % (rovnaké 

percento ako v r. 2015), 

n) informovala, že bola podpísaná Kúpna zmluva medzi UK v Bratislave a spoločnosťou 

IMPENSA s. r. o. pre predmet zákazky „Ochranné osobné pracovné pomôcky pre UK 

v Bratislave“, 

o) informovala o organizácii stretnutia zástupcov súťaže Medik roka 2016 so študentami 

JLF UK v Martine, ktoré sa uskutoční 25. 2. 2016. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval o súčasnom stave súdneho jednania vo veci zaplatenia indexov medzi UK 

v Bratislave a spoločnosťou Metrostav SK, a. s.; návrhy na riešenie situácie: 

1. zaslať podnet na daňový úrad, 

2. pokúsiť sa o zmier formou mimosúdneho finančného vysporiadania, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Komisiu pre prijímacie 

konanie v študijnom programe všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom – 

prijaté uznesenie č. 12/3/2016, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na zmenu evidovania prihlášok 

a organizácie prijímacieho konania študentov študujúcich v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

d) informoval o možnosti vstúpiť do spoločného projektu JLF UK a Slovenskou 

akadémiou vied, 

e) informoval o možnosti vstúpiť do spoločného projektu JLF UK s Univerzitou 

veterinárneho lekárstva v Košiciach.  

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o finančnom vyúčtovaní  

spoločenského podujatia Lekársky ples 2016, ktorý sa uskutočnil 5. 2. 2016 a ktorého 

spoluorganizátormi sú Subregionálna lekárska komora a Regionálna asociácia 

súkromných lekárov. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   15. 2. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


