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Z á p i s n i c a  č. 2/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 30. januára 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

A. Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. 

P. Galajda, CSc. 

   

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

 L. Briš, predseda ŠČ AS 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 16. januára 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, že dňa 6. 2. 2017, 8. – 9. 2. 2017 sa uskutočnia na MZ SR pracovné 

stretnutia garantov špecializačných študijných pracovníkov v spojitosti s Projektom 

vzdelávania MZ SR, 

b) predložil žiadosť o nomináciu uchádzačov na Kubu v AR 2017/2018. Vedenie JLF 

UK odporučilo žiadosť zaslať zamestnancom a študentom JLF UK. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

dekana za práce s impakt faktorom: doc. MUDr. I. Tonhajzerová, PhD., 
b) predložila návrh na zmenu garančnej skupiny v študijnom odbore 7.1.10 pediatria pre 

PhD. štúdium a HaI konania – doc. Čiljakovú (skrátený úväzok) nahradí doc. Jeseňák 

– prijaté uznesenie č. 1/2/2017, 
c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť program XXI. Fakultnej 

vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať dňa 17. 2. 2017. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť prof. MUDr. F. Novomeského, PhD., prednostu Ústavu súdneho lekárstva 

a medicínskych expertíz JLF UK so súhlasom prof. MUDr. L. Planka, CSc., 

garanta v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom 

odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo na menovanie doc. MUDr. Jozefa 

Krajčoviča, PhD.  za školiteľa v študijnom odbore patologická anatómia a súdne 

lekárstvo - prijaté uznesenie č. 2/2/2017, 

- žiadosť prof. MUDr. M. Tatára, CSc., vedúceho Ústavu patologickej fyziológie  

JLF UK na menovanie Mgr. Romana Holiča, PhD. za školiteľa v študijnom 

programe normálna a patologická fyziológia, v študijnom odbore normálna 

a patologická fyziológia – prijaté uznesenie č. 3/2/2017, 

- žiadosť prof. MUDr. M. Tatára, CSc., vedúceho Ústavu patologickej fyziológie  

JLF UK na menovanie Mgr. Alžbety Kráľovej Trančíkovej, PhD. za školiteľku 

v študijnom programe normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore 

normálna a patologická fyziológia – prijaté uznesenie č. 4/2/2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Zuzanu Štofkovú, 

doktorandku externej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (pred DS) 

pôvodný názov: „Mikroorganizmy a vybrané ochorenia internej medicíny“ 

navrhovaný názov: „Infekcie spôsobené Clostridium difficile u pacientov na 

internom oddelení“, 
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- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. Annu Beňovú, doktorandku 

externej formy v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

(pred DS) 

pôvodný názov: „Úloha molekulárnych a epigenetických zmien u porúch CNS“ 

navrhovaný názov: „Proteomické a epigenetické zmeny pri ischemicko-

reperfúznom poškodení mozgu“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Stanislava Křivánka, 

doktoranda externej formy v študijnom odbore chirurgia (pred DS) 

pôvodný názov: „Totálna endoprotéza kolenného kĺbu – ligament balancer a jeho 

využitie“ 

navrhovaný názov: „Totálna endoprotéza kolenného kĺbu: kolenný tenziometer a 

možnosti jeho využitia“, 

- žiadosť MUDr. René Gumuláka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore pediatria o súhlas so zahraničným študijno–vedeckým pobytom v rámci 

riešenia dizertačnej práce doktorandského štúdia v termíne od 1. 2. 2017 do 30. 4. 

2017 v University College London Hospital bez nároku od JLF UK na finančné 

pokrytie študijného pobytu, 

- žiadosť Mgr. Dominiky Ľuptákovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie 

SAV Bratislava (EVI) o predloženie dizertačnej práce podľa Smernice rektora UK 

č. 12/2013 ods. 1 v jazyku anglickom, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. K. Bergendiovej, PhD., lekárky ambulancie, IMUNOVITAL 

CENTRUM, Bratislava, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Prokopa, primára Interného oddelenia, Nemocnica Malacky, 

za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného internistického kmeňa 

a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo), 

- menovanie MUDr. Ľ. Bockaniča, primára Oddelenia detskej chirurgie, Detská 

fakultná nemocnica Košice, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore detská chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie doc. MUDr. M. Redecha, PhD., vedúceho lekára, I. gynekologicko-

pôrodnícká klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny, Bratislava, 

za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  vyradenie z evidencie MUDr. N. Chovanovej zo špecializačného štúdia 

v odbore pediatria z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na 

inej vzdelávacej ustanovizni, 

- vyradenie z evidencie MUDr. J. Majerovej zo špecializačného štúdia v odbore 

pediatria z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej 

vzdelávacej ustanovizni, 

e) informoval, že Dodatok č. 3 k Zmluve o vzájomnej spolupráci č. 237/2015, ktorý rieši 

financovanie Rezidentského programu na rok 2017 bol podpísaný dňa 25. 01. 2017 a 

účinný dňom 27. 01. 2017 . V riešení je momentálne podpisovanie zmlúv JLF UK  so 

spolupracujúcimi subjektmi – ústavnými a ambulantnými zdravotníckymi 

zariadeniami, v ktorých sú rezidenti zamestnaní a kde absolvujú povinnú prax, 

f) informoval, že dňa 30. 01. 2017 oddelenie pre ďalšie vzdelávanie podalo žiadosť o  

akreditáciu certifikačného študijného programu pre výkon certifikovanej pracovnej 

činnosti mamodiagnostika v gynekológii určenom pre zdravotnícke povolanie lekár. 
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doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o vypracovaní a zverejnení rozvrhov pre študijný program všeobecné 

lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom a študijný program zubné lekárstvo 

pre letný semester AR 2016/2017 po zohľadnení pripomienok z pracovísk, 

b) informovala o vypracovaní pedagogickej zaťaženosti pracovísk JLF UK za rok 2016 – 

odoslané na pripomienkovanie na pracoviská, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zaradenie počtu 

diplomových prác vedených na jednotlivých pracoviskách do pedagogickej zaťaženosti, 

d) informovala, že končiacim študentom JLF UK všetkých študijných programov bude 

zaslané upozornenie o termíne nahratia  záverečnej práce do systému AIS – najskôr 90 dní 

pred termínom obhajoby práce podľa smernice rektora č. 12/2013,  

e) informovala o o realizácii pracovnej stanice pre študentov so špecifickými potrebami 

v akademickej knižnici, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Šimovej, študentky 

5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zrušenie zapísania povinne 

voliteľného predmetu Klinická farmakológia, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť organizáciu letnej praxe pre 

AR 2016/2017, 

h) informovala, že študentom JLF UK bude zaslané upozornenie na vypísanie žiadosti 

o vykonanie skúšky mimo aktuálneho skúškového obdobia na tlačive č. F-48/F-48a 

najneskôr do konca skúškového obdobia, 

i) informovala, že boli zaslané žiadosti týkajúce sa rodinného lekárstva o podpísanie zmluvy 

o spolupráci v AR 2016/2017 a potvrdenie o praxi študentov JLF UK pre jednotlivé 

ambulancie, v ktorých bola praktická výučba rodinného lekárstva realizovaná. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o možnosti prezentácie fakulty v aplikácii Kam na Vysokú školu, 

b) informoval o vypracovaní a zverejnení rozvrhov pre nelekárske študijné programy pre 

letný semester AR 2016/2017 po zohľadnení pripomienok z pracovísk. 

  

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť F. S. Thorna, študenta 

1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o uznanie predmetov z prechádzajúceho neukončeného štúdia na JLF UK v Martine, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť E. S. Holte-Henriksen, 

študenta, ktorý nenastúpil do 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom, o vrátenie školného, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam T. E. Michaelsdóttir, študentky 

4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

o zanechaní štúdia na JLF UK. 

 

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

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

komisií pre vypísané výberové konania: funkčné miesto docenta v študijnom odbore 

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

odbore normálna a patologická fyziológia na Ústave patologickej fyziológie JLF UK 

a pracovné miesto odborného asistenta na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie – prijaté uznesenie č. 5/2/2017, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť mapu procesov, ktorá bola 

doplnená o hlavný proces H4 – ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov – prijaté 

uznesenie č. 6/2/2017, 
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c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Politiku kvality – prijaté 

uznesenie č. 7/2/2017, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Správu z preskúmania 

systému manažérstva kvality JLF UK za rok 2016 – prijaté uznesenie č. 8/2/2017, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh cieľov kvality JLF 

UK na rok 2017, program interných auditov na rok 2017 a plán vzdelávania na rok 

2017 – prijaté uznesenie č. 9/2/2017. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila návrh a Vedenie JLF UK po prerokovaní odporučilo dekanovi schváliť 

Kolektívnu zmluvu na rok 2017 – prijaté uznesenie č. 10/2/2017, 

b) predložila prehľad tvorby a použitia prostriedkov Sociálneho fondu JLF UK v Martine 

za rok 2016 a plán na rok 2017 – prijaté uznesenie č. 11/2/2017, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu o vykonaní inventarizácie 

majetku a záväzkov na JLF UK v Martine k 31. 12. 2016 – prijaté uznesenie č. 

12/2/2017, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť CVČ Kamarát 

o prenájom priestorov pre zorganizovanie 5. ročníka MLDU v termíne od 10. – 14. 7. 

2017, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu o použití finančných 

prostriedkov k 31. 12. 2016 za jednotlivé špičkové tímy JLF UK v Martine, 

f) informovala, že sa pripravuje návrh zmluvy o krátkodobom nájme nebytových 

priestorov na ul. Sklabinská 26, 

g) informovala, že 31. 1. 2017 sa na RÚVZ v Martine uskutoční rokovanie týkajúce sa 

uvedenia vybraných spoločných priestorov JLF UK na Malej Hore 4B a 4C do 

prevádzky, 

h) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi vypracovať Plán 

kontrolnej činnosti JLF UK v Martine na rok 2017 – prijaté uznesenie č. 13/2/2017, 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) informoval o zmene spôsobu ubytovávania študentov študujúcich v jazyku anglickom 

na JLF UK, 

b) upozornil na povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa 

zamestnanci dozvedia pri výkone práce vo verejnom záujme, osobitne pri výkone 

funkcie člena výberovej komisie. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi vykonávať 

poučenie o povinnosti zachovávať mlčanlivosť každého člena výberovej komisie 

v písomnej forme – prijaté uznesenie č. 14/2/2017. 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že bola vypracovaná správa pre spoločnosť Nativita Bielorusko v rámci 

spolupráce s JLF UK v Martine. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   8. 2. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


