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Z á p i s n i c a  č. 14/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 4. septembra 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Čalkovská, DrSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., 

Ing. Ľ. Červeňová, doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. RNDr. E. 

Halašová, PhD. 

   

Prizvaní:  doc. MUDr. V. Švihrová, CSc., predsedníčka AS JLF UK   

 L. Briš, predseda ŠČ AS 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 

   

K bodu 1) 

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

dňa 21. augusta 2017 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o výzve Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít na 

predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné, umelecké a prednáškové 

pobyty v LS AR 2017/2018, 

b) informoval o možnosti absolvovať medzinárodný program MBA v Martine, Vedenie 

JLF UK odporučilo oznam zaslať zamestnancom JLF UK, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi podporiť žiadosť o odpustenie, resp. 

zníženie školného za doktorandské štúdium a zaslať ju na vyjadrenie rektorovi UK. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť postup pri zasielaní 

návrhov na odmenu za prácu publikovanú v časopise s impakt faktorom. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Gabiely Špánikovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore chirurgia o povolenie zahraničného študijného pobytu na Klinike plastickej 

chirurgie Univerzitnej nemocnice v Padove, Taliansko v období od 01.09.2017 do 

31.08.2018,  

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Františka Nehaja, 

doktoranda externej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (pred DS): 

pôvodný názov: „Adipokininy a kardiovaskulárne riziko“ 

navrhovaný názov: „Vplyv nových priamych perorálnych antikoagulancií na 

doštičkovú agregáciu u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení“ 

- žiadosť Mgr. Simony Rezákovej,, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 1 roka; t.j. 1.9.2017 do 31.8.2018 z osobných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. Gabriely Komačkovej, doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore ošetrovateľstvo o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 

roka; t.j. od 1.9.2017 do 31.8.2018 zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. o ukončenie doktorandského štúdia Ing. 

Lukáša Rovňáka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia pre nesplnenie povinností vyplývajúcich zo 

Študijného poriadku, 

- žiadosť MUDr. L. Galkovej Labanczovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore anestéziológia a resuscitácia o zanechaní doktorandského 

štúdia z rodinných dôvodov k 31.8.2017, 

- žiadosť Mgr. Kataríny Gerenyiovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o zanechaní doktorandského 

štúdia z rodinných dôvodov k 31.8.2017, 
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- žiadosť MUDr. L. Šamaja, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

histológia a embryológia o zanechanie doktorandského štúdia z osobných dôvodov 

k 31.8.2017, 

- žiadosť MUDr. J. Marčeka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

chirurgia o zanechaní doktorandského štúdia z osobných dôvodov k 31.8.2017, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie doc. MUDr. M. Brezinu, lekára, Pneumo - Alergo centrum Bratislava, 

za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých JLF UK do špecializačného 

štúdia v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Ľ. Straku, PhD., primára, Klinická patológia Prešov, s. r. o., za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. T. Jančoka z evidencie z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnom štúdiu v inom odbore na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie MUDr. T. Uhrina z evidencie z dôvodu záujmu pokračovať 

v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni (LF UPJŠ),  

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. J. Repáňa z dôvodu ukončenia výkonu 

zdravotníckeho povolania (pregraduálne štúdium Česká republika), 

- zrušenie zaradenia MUDr. E. Mindzákovej z dôvodu zmeny zamestnávateľa 

mimo územia SR a duplicitného zaradenia (Česká republika), 

- zrušenie zaradenia MUDr. B. Tobolovej z dôvodu ukončenia pracovného 

pomeru na území SR, 

- zrušenie zaradenia MUDr. K. Smataníkovej z dôvodu zmeny zamestnávateľa 

a ukončenia výkonu špecializovaných pracovných činností v príslušnom 

odbore. 

e) informoval o zmene legislatívy: 

- nové zásady pre akreditáciu študijných programov ďalšieho vzdelávania platné 

od 01. 08. 2017, 

- vo fáze 1. čítania je novelizácia zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov 

o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, 

- prebieha vyhodnotenie  pripomienkového konania k novelizácii zákon č . 

576/2004 o zdravotnej starostlivosti, 

- prebieha vyhodnotenie pripomienkového konania zákona o zlúčení Slovenskej 

zdravotníckej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave, 

f) informoval, že v súvislosti so zmenou legislatívy platnou od 01. 05. 2017 a 01. 08. 

2017 pripravuje ODVZP úpravu študijného poriadku ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK, 

g) informoval, že oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP dostalo od MZ SR na 

pripomienkovanie návrh Metodického usmernenia MZ SR k uskutočňovaniu 

špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a pediatria 

financovaného zo štátneho rozpočtu – pripomienky do 7. septembra 2017. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad výberových konaní na JLF 

UK do 31. 12. 2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť výberové komisie na 

vypísané výberové konania – prijaté uznesenie č. 1/14/2017, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť výberové konania na 

obsadenie funkčného miesta profesora v študijnom odbore zubné lekárstvo, na 

obsadenie funkcie prednostu Ortopedickej kliniky JLF UK a UNM a na obsadenie 

miesta odborného asistenta na Ortopedickej klinike JLF UK a UNM – prijaté 

uznesenie č. 2/14/2016. 
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doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Zajaca, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť A. Naba, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť M. Graňáka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

- žiadosť M. Turiaka, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka z osobných dôvodov, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam D. Čiernej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam D. Pavloviča, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam J. Kudlačáka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam D. Tichej, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK z dôvodu prijatia na študijný program 

zubné lekárstvo, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť S. Štrbáka o prestup z LF UK v Bratislave na JLF UK v Martine, 

- žiadosť M. Jurčákovej, rod. Lendackej o prestup z LF UK v Bratislave na JLF 

UK v Martine, 

- žiadosť S. Štubňovej o prestup z LF UK v Bratislave na JLF UK v Martine, 

- žiadosť P. Horana o prestup z LF UK v Bratislave na JLF UK v Martine, 

- žiadosť E. Kalinajovej o prestup z LF OU v Ostrave na JLF UK v Martine, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť P. Džundovej o prestup z LF OU v Ostrave na JLF UK v Martine, 

- žiadosť J. Mišenkovej o prestup z LF OU v Ostrave na JLF UK v Martine, 

- žiadosť K. Talafovej o prestup z LF UK v Bratislave na JLF UK v Martine, 

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

vykonaných skúšok v predchádzajúcom neukončenom štúdiu: 

- M. Brányik, 

- V. Balun, 

- M. Puška, 

- K. Filipová, 

- D. Hylová, 

- V. Maláriková, 

f) predložila oficiálne rozvrhy pre AR 2017/2018 na JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť M. Mikušovej, študentky 2. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o prerušenie štúia na 2 roky z dôvodu materskej dovolenky, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam L. Ostroluckej, študentky študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam M. Máťaša, študenta študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam L. Novákovej, študentky študijného programu ošetrovateľstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

- oznam L. Sňahničanovej, študentky študijného programu pôrodná asistencia 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine. 
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prof. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Tarik Tashakori, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Emad Afzal, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Marius Hafsund, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Roman Nobis, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Miloslawa Stryszawska, študentky 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF 

UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Rosandry A.M. Leirgulen, študentky 3. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF 

UK na 1 rok, 

- žiadosť Alexandra Rola, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK na 1 

rok, 

- žiadosť Anny Roman, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na JLF UK na 1 

rok. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

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

Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine o vymenovaní Etickej komisie JLF UK 

v Martine pre posudzovanie experimentálnej činnosti – prijaté uznesenie č. 

3/14/2017, 

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

Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine o vymenovaní Etickej komisie JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 4/14/2017,  

c) informovala a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie informáciu o odstránení 

informačnej tabule projektu s názvom „Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných 

služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT“, 

ktorá je umiestnená pred VI na ul. L. Novomeského 7, ako aj ostatné tabule, kde 

podpora zo strany ŠF EÚ bola ukončená, 

d) informovala, že bola podpísaná Mandátna zmluva o poskytnutí právnej pomoci 

s JUDr. V. Kašubom, PhD., ktorý bude pre JLF UK zabezpečovať právne 

poradenstvo, 

e) informovala, že s účinnosťou od 1. 9. 2017 sa mení cena validačnej známky pre ITIC 

preukazy, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť refundáciu výdavkov za 

august 2017 na letné tábory pre deti zamestnancov JLF UK zo sociálneho fondu 

fakulty – prijaté uznesenie č. 5/14/2017. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   12. 09. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


