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Z á p i s n i c a  č. 5/2016 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 7. marca 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová,  

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

Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. D. Mištuna, 

PhD., mim. prof. 

  

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 

  

K bodu 1) 

Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 23. februára 2016 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 profesor Juiry W. Wladimiroff sa v utorok 22. marca 2016 o 11.00 hod. 

stane v poradí 120. držiteľom čestného titulu Doctor honoris causa Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

 

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: MUDr. Michalovi 

Hennelovi, Mgr. Veronike Timkovej, Mgr. Martine Antošovej, PhD., doc. Mgr. 

Martine Baškovej, PhD., MUDr. Jurajovi Sokolovi, PhD., MUDr. Michalovi 

Meštaníkovi, prof. Mgr. Kataríne Žiakovej, PhD., prof. MUDr. Andrei Čalkovskej, 

DrSc., RNDr. Márii Kovalskej, PhD., 

b) informovala o príprave zasadnutia Vedeckej rady JLF UK, ktoré sa uskutoční 17. 3. 

2016, 

c) informovala o nekalých praktikách niektorých vydavateľov časopisov, ktoré využívajú 

na získanie článkov pre vydanie svojho časopisu – prijaté uznesenie č. 1/5/2016,  

d) informovala o plánovanom stretnutí prodekanov pre VVČ a DŠ  na tému „Možnosti 

realizácie systémovej prípravy doktorandov na písanie článkov do prestížnych 

vedeckých časopisov dňa 9. 3. 2016 na RUK v Bratislave, 

e) informovala o príprave článku o úspešných absolventoch JLF UK do časopisu Naša 

univerzita. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., dekana Lekárskej fakulta UPJŠ 

v Košiciach o umožnenie obhajoby dizertačnej práce Mgr. P. Nechvátalovi, študentovi 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo z dôvodu 

pozastavenia práva udeľovať akademický titul PhD. v uvedenom odbore, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na doplnenie komisií 

pre štátne skúšky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných 

študijných programoch – prijaté uznesenie č. 2/5/2016, 

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

Odborových komisií v doktorandskom štúdiu – prijaté uznesenie č. 3/5/2016,  

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť doplnenie vnútorného 

predpisu č. 8/2015 Rozhodnutie dekana JLF UK o organizačnom zabezpečení 

a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický rok 

2016/2017 o študijný program ošetrovateľstvo – prijaté uznesenie č. 4/5/2016, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zmenu témy 

dizertačnej práce pre MUDr. A. Petrovičovú, doktorandku externej formy štúdia v  

študijnom odbore 7.1.11. neurológia (pred dizertačnou skúškou): 
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- pôvodný názov: „MRI selekcia pacientov so symptomatickým vulnerabilným 

aterosklerotickým plakom so stredne závažnou karotickou stenózou pre karotickú 

endarterektómiu“ 

- navrhovaný názov: „Detekcia okultnej paroxyzmálnej fibrilácie predsiení 

dlhodobým EKG monitoringom a korelácia s kandidátnymi génmi u pacientov 

s kryptogénym mozgovým infarktom a TIA“ 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. K. Kroupu, PhD., primára chirurgického odd. s JIS, Nemocnica 

Poprad, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v 

odbore chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. S. Majlingovej, pediatričky – detskej gastroenterologičky, DFN 

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

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa na JLF UK v Martine,  

g) informoval, že na zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR dňa 24. 02. 2016 boli 

schválené žiadosti JLF UK o opätovnú akreditáciu uvedených špecializačných 

študijných odborov: neurológia, infektológia, chirurgia, pneumológia a ftizeológia 

a urológia. 

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konanie: vedúci oddelenia neurovied vo fyziológii 

výskumného pracoviska Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK, odborný 

asistent na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 5/5/2016. 

 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

a) informovala o požiadavke na aktualizáciu komisií štátnych skúšok, ktorá bude zaslaná 

garantom jednotlivých predmetov štátnych skúšok pre AR 2016/2017, 

b) informovala o požiadavke na určenie zástupcov AS JLF UK na dozor nad skartáciou 

testov z prijímacích skúšok pre AR 2015/2016, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť uchádzača A. 

Birčáka o štúdium na JLF UK o možnosti vykonania prijímacej skúšky bez 

maturitného vysvedčenia, 

d) informovala o počte prihlášok na jednotlivé študijné programy pre AR 2016/2017. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

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

podmienok prijímacieho konania pre novoakreditovaný študijný program 

ošetrovateľstvo – mgr. štúdium – prijaté uznesenie č. 6/5/2016.  

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

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

- oznam A. Handeland, 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 F. Tavakolifar, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom – študujúca na základe zmluvy s Oslo 

University a Bjorknes University College o prerušenie štúdia, 

- žiadosť S. Margrethe, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom – študujúca na základe zmluvy s Oslo 

University a Bjorknes University College o prerušenie štúdia. 
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K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie metodické usmernenie Úradu pre 

dohľad nad ochranou osobných údajov č. 1/2014 o monitorovaní priestoru prístupného 

verejnosti kamerovým systémom,  

b) informovala, že na základe dotazu o možnosti využívať techniku v SVC na súkromné 

účely bol vypracovaný cenník za ich prenájom, 

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

a spoločnosťou Prvá Bratislavská, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Chemické pranie 

a čistenie“, 

d) informovala, že na pracoviská JLF UK v Martine boli zaslané podklady k rozpisu 

dotácií štátneho rozpočtu na overenie ich správnosti, 

e) informovala o príprave podkladov na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných 

výnosov, 

f) informovala, že sa pripravujú podklady na nákup spotrebného materiálu na prijímacie 

pohovory pre AR 2016/2017. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   09. 03. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


