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Z á p i s n i c a  č. 4/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 01. marca 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  



2 

 

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 13. februára 2017 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 odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o organizovanie 2-

dňového pracovného seminára pre pracovníkov zahraničných referátov fakúlt UK na 

pôde JLF UK v Martine - prijaté uznesenie č. 1/4/2017, 

b) predložil návrh listu na oficiálne oslovenie MŠ Ukrajiny s prosbou o distribúciu 

oznamu týkajúceho sa prijímania nových zamestnancov na Kliniku stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie. Vedenie JLF UK odporúča kontaktovať priamo LF na 

Ukrajine, 

c) informoval o žiadosti o. z. Očkolandia zorganizovať krátku prednášku pre študentov 

JLF UK,  

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh spôsobu prihlasovania sa do 

jednotlivých komisií pre štátne záverečné skúšky v odbore vnútorné choroby, 

e) informoval o poďakovaní sa zamestnancom Oddelenia ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov za ich prístup, ochotu, korektnú komunikáciu 

a systematickú prácu. Poďakovanie zaslal MUDr. Viktor Kováčik, absolvent 

špecializačného štúdia na Urologickej klinika JLF UK, 

f) predložil žiadosť prof. Mgr. Kataríny Žiakovej, PhD. o akreditovanie habilitačného 

a inauguračného konania v odbore ošetrovateľstvo, Vedenie JLF UK odporučilo 

preskúmať splnenie požadovaných podmienok a kritérií v uvedenom odbore, 

g) informoval o možnej spolupráci so spoločnosťou Ariana, s. r. o., 

h) podal informácie zo zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa konalo 27. 2. 2017. 

 

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: MUDr. Otília Petrovičová, RNDr. Eva Ježková, 

PhD., Mgr. Karin Jašek, PhD., prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc., doc. MUDr. Juraj 

Mokrý, PhD., Mgr. Henrieta Škovierová, PhD., 

b) informovala, že boli predložené žiadosti RNDr. Olivera Štrbáka, PhD. a RNDr. 

Martina Kolíseka, PhD. na udelenie VKS IIa, členovia Aprobačnej komisie odsúhlasili 

postúpenie návrhov na ich ďalšie posúdenie Atestačnej komisii UK, 

c) informovala, že riešiteľom ukončených projektov APVV v r. 2015 bola zaslaná 

informácia o povinnosti vypracovať v termíne do 31.3.2017 Monitorovaciu správu o 

ekonomických a spoločenských prínosoch po dobu troch po sebe nasledujúcich rokov, 

pričom prvýkrát je ju riešiteľ povinný predložiť rok po ukončení riešenia projektu. 

V prípade nepredloženia monitorovacej správy, je riešiteľ povinný zaplatiť sankciu vo 

výške 1000,- eur, 

d) informovala, že RVVČ spracováva výkaz o výskume a vývoji. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  
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- žiadosť MUDr. Zoltána Bástiho, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 

20.2.2017 do 19.2.2018 z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Veroniky Kučerovej, doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore normálna a patologická fyziológia o prerušenie doktorandského 

štúdia na dobu 1 roka; t.j. od 20.2.2017 do 19.2.2018 z osobných dôvodov, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Lenku Bubernákovú, 

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

 pôvodný názov: „Porovnanie kvality života a dĺžky prežívania pacientov 

s neuroendoktrinnými nádormi liečenými chirurgicky a rôznymi 

konzervatívnymi postupmi“ 

 navrhovaný názov: „Kvalita života a komplikácie pacientov 

s neuroendkrinnými nádormi tráviaceho traktu liečenými somatostatínovými 

analógmi“ 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Mgr. Barboru Váňovú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore patologická anatómia a súdne 

lekárstvo (pred DS) 

 pôvodný názov: „Molekulová biológia nádorovej heterogenity GISTov 

o kolorektálneho karcinómu“ 

 navrhovaný názov: „Molekulová biológia nádorovej heterogenity 

kolorektálneho karcinómu“, 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre MUDr. Radovana 

Zacharovského doktoranda externej formy v študijnom odbore chirurgia (pred DS) 

 pôvodný názov: „Vývoj rezistencie stafylococus aureus v operačnej rane“ 

 navrhovaný názov: „Implementácia nových postupov v chirurgickej liečbe 

disekcie aorty De Bakey I“ 

- žiadosť doc. MUDr. E. Minarikovej, PhD. o odstúpenie z funkcie školiteľky 

doktorandiek dennej formy štúdia: MUDr. I. Baltovej a MUDr. Z. Bukovinskej, 

- žiadosť prof. MUDr. J. Péča, CSc., garanta v študijnom odbore 

dermatovenerológia na menovanie nového školiteľa pre doktorandky: MUDr. I. 

Baltovú a MUDr. Z. Bukovinskú 

pôvodný školiteľ: doc. MUDr. E. Minariková, PhD.  

navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. Martin Péč, PhD., 

- žiadosť o zmena témy dizertačnej práce pre MUDr. Zuzanu Bukovinskú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore dermatovenerológia (pred DS) 

 pôvodný názov: „Fotodynamická liečba aktinických keratóz a bazaliomov“ 

 navrhovaný názov: „Mastocytosis“ 

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

pre štátne skúšky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe 

chirurgia:doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D.; MUDr. Marcel Mitták, Ph.D., 

F.E.T.C.S. - prijaté uznesenie č. 2/4/2017 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

školiteľom za úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou 

dizertačnej práce v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa 

Vnútorného predpisu č. 37/2016 Sadzobníka odmien za vybrané práce a činnosti 

zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru – prijaté uznesenie č. 3/4/2017, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vypísaných tém pre 

doktorandské štúdium pre AR 2017/2018, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. D. Hasičovej, lekárky ambulancie, DANIMED, s. r. o., Levice, 

za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 
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- menovanie MUDr. K. Drojákovej, primárky Interného oddelenia II., NsP Považská 

Bystrica, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore pneumológia a ftizeológia (vrátane spoločného internistického 

kmeňa ) na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Bodnárovej, diabetologičky, NsP Trebišov, za školiteľku 

pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Juhása, primára Oddelenia vnútorného lekárstva, Regionálna 

nemocnica Sobrance, n. o., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo a spoločný internistický kmeň 

na JLF UK v Martine, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  vyradenie z evidencie MUDr. D. Gazdagovej zo špecializačného štúdia 

v odbore pediatria z dôvodu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej 

vzdelávacej ustanovizni z dôvodu zmeny zamestnávateľa, 

- vyradenie z evidencie MUDr. I. Stekaver Piptovej zo špecializačného štúdia 

v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy z dôvodu 

ukončenia jej pracovného pomeru, 

g) informoval, že Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie vypracovalo a zaslalo podklady pre 

vyhodnotenie Rezidentského programu v roku 2016, 

h) informoval, že JLF UK získala opätovnú akreditáciu pre realizácie špecializačného 

študijného programu všeobecné lekárstvo na nasledujúcich päť rokov -  33 

akreditovaných pracovísk. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o záveroch pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné 

lekárstvo a zubné lekárstvo, ktorá zasadala dňa 20. 2. 2017, 

b) informovala o pripravovanej zmene prílohy k smernici o školnom, 

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

rigoróznych prác do pedagogickej zaťaženosti, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť príspevok za promócie pre 

všetkých študentov vo výške 15 € - prijaté uznesenie č. 4/4/2017, 

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

skúšok zo zimného semestra v letnom semestri v AR 2016/2017, 

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

testov z prijímacích skúšok pre AR 2017/2018, 

g) informovala o počte skontrolovaných prihlášok pre AR 2017/2018. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval o záveroch pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy ktorá 

zasadala dňa 22. 2. 2017, 

b) podal informácie z porady študijných prodekanov fakúlt UK s prorektorkou pre 

študijné veci UK (používanie indexu na UK ako povinného dokladu). 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť výberovú komisiu pre 

vypísané výberové konanie: na obsadenie 1 pracovného miesta odborného asistenta na 

Ústave lekárskej biochémie JLF UK – prijaté uznesenie č. 5/4/2017. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  žiadosť Leszek Marcin Trzepaczynski, študenta 2. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie 

štúdia na JLF UK na 1 semester, 
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- žiadosť M. Samulaka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

semester, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie:  

- oznam Martina Rajnica, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Zeeshan Akhar, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

c) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Martina Rajnica, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vrátenie školného za LS, 

- žiadosť Zeeshan Akhar, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vrátenie školného za LS, 

d) predložila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vylúčenie S. Fani, 

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

anglickom zo štúdia na JLF UK, 

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

skúšok zo zimného semestra v letnom semestri v AR 2016/2017, 

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

smernica o platobných podmienkach študentov študujúcich v jazyku anglickom – 

prijaté uznesenie č. 6/4/2017. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o zmenách v metodike delenia štátnej dotácie oproti roku 2016. Vedenie 

JLF UK informácie zobralo na vedomie, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie o počiatočných stavoch 

k 1. 1. 2017 a prevode obliga do roku 2017 v IS SAP, 

c) informovala, že riešiteľom projektov VEGA, KEGA a APVV sa zaslalo upozornenie 

na dočerpanie finančných prostriedkov z týchto grantov, 

d) informovala, že bolo podané trestné oznámenie týkajúce sa podozrenia zo spáchania 

trestného činu marenia spravodlivosti smerujúce proti doposiaľ neznámemu 

páchateľovi konajúcemu v mene spoločnosti Metrostav SK a. s. a Metrostav Slovakia 

a. s., 

e) informovala, že dňa 1. 3. 2017 bol podpísaný preberací protokol medzi JLF UK 

v Martine a Okresným súdom Martin na prenájom nehnuteľností na Sklabinskej ul., 

f) informovala o príprave podkladov pre vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj 

nehnuteľností vo vlastníctve UK nachádzajúce sa na ul. Kalinčiaka vo Vrútkach – 

prijaté uznesenie č. 7/4/2017, 

g) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi  schváliť vyhodnotenie 

kontrolnej činnosti na JLF UK v Martine za rok 2016 – prijaté uznesenie č. 8/4/2017. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 13. 3. 2017 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK, 

a) informovala, že 20. 3. 2017 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   07. 03. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


