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Z á p i s n i c a  č. 8/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 15. mája 2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, 

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

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

Ospravedlnený: doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

   

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 2. mája 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 návrh prof. MUDr. R. Hyrdela, CSc. na zriadenie nového výučbového 

pracoviska JLF UK - prijaté uznesenie č. 1/8/2017, 

b) predložil žiadosť Ľ. Belavého o štúdium na JLF UK v Martine. 

 

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. Katarína Šimeková, PhD., Mgr. 

Michaela Kocmálová, PhD., RNDr. Zuzana Danková, PhD., RNDr. Martin Kolísek, 

Dr.rer.nat., PhDr. Jana Nemcová, PhD., 

b) informovala, že boli schválené 4 projekty APVV s dobou riešenia od r. 2018. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť prof. MUDr. M. Mokáňa, DrSc., FRCP Edin, garanta v študijnom 

programe vnútorné choroby v študijnom odbore vnútorné choroby na menovanie doc. 

MUDr. Ivany Dedinskej, PhD. za školiteľku v študijnom odbore vnútorné choroby – 

prijaté uznesenie č. 2/8/2017, 

b) informoval o umiestnení našich študentov na VII. ŠVK v Ostrave dňa 11.5.2017: 

Medicínsky výskum - Teoretická a predklinická sekcia - 3. miesto K. Maťašová, 

Medicínsky výskum – Klinická sekcia – 3. miesto M. Hanko, Ošetrovateľsvo 

a pôrodná asistencia – B. Ďuríčeková, 

c) informoval o vydaní článku v Turčianskych novinách MY o konaní a priebehu ŠVK 

na JLF UK v Martine, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. D. Albertyovej, primárky, Centrálny laboratórny komplex, 

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, za školiteľku pre lekárov zaradených 

alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore klinická biochémia na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Vasilovej, primárky novorodeneckého oddelenia  

Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o., za školiteľku pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Džuponovej, lekárky diabetologickej ambulancie, NsP 

Prievidza so sídlom v Bolnicicach, 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. Š. Zambu, primára Oddelenia infektológie, NsP Š. Kukuru, 

Michalovce, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo a spoločný internistický kmeň 

na JLF UK v Martine, 
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e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia  

- MUDr. M. Fedora, PhD. zo špecializačného štúdia v odbore hematológia 

z dôvodu zmeny zamestnávateľa mimo územia SR, 

- MUDr. M. Haličkovej zo špecializačného štúdia v odbore pediatria z dôvodu 

zmeny zamestnávateľa mimo územia SR, 

- MUDr. P. Očku zo špecializačného štúdia v odbore mamológia, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie z evidencie 

MUDr. A. Gurkovej zo špecializačného štúdia v odbore súdne lekárstvo z dôvodu 

záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu v inom odbore na inej vzdelávacej 

ustanovizni, 

g) podal informácie z pracovného  stretnutí dňa 05. 05. 2017 na Ministerstve 

zdravotníctva SR, 

h) informoval o termínoch výberového konania pre zaradenie do rezidentského programu 

MZ SR do špecializačných  študijných programov všeobecné lekárstvo a pediatria (30. 

5. 2017 a 5. 9. 2017). 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o príprave a podpise zmlúv na letnú prax pre študentov všetkých 

študijných programov. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vypísanie výberového 

konania na obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore vnútorné 

choroby, na obsadenie funkčného miesta profesora v študijnom odbore chirurgia na 

Chirurgickej klinike a transplantačnom centre JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 

3/8/2017. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam D. Martinsena, študenta 2. 

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 o súhlas 

s vykonaním štátnej skúšky z Gynekológie a pôrodníctva 6VLa mimo schváleného 

harmonogramu na AR 2016/2017 dňa 29. 5. 2017. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie pokyn tajomníka – Pravidlá 

financovania nákladov súvisiacich so zahraničnými pracovnými cestami 

zamestnancov a doktorandov v roku 2017, 

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

Smernica dekana JLF UK o stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie 

a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet - prijaté uznesenie č. 

4/8/2017, 

c) informovala, že dňa 18. 5. 2017 sa bude konať výročná členská schôdza ZO OZ 

PŠVVaŠ pri JLF UK, 

d) informovala, že sa pripravuje dotazník na meranie spokojnosti zamestnancov na JLF 

UK v Martine za AR 2016/2017, 

e) informovala o požiadavke RUK o informáciu ohľadom využívania logov (sieť, AiS, 

Proxy, Eduroam a podobne). JLF UK nevyužíva logy na postihy voči študentom ani 

voči zamestnancom, 

f) informovala o námetoch na spoločné fakultné kultúrne podujatia (premietanie filmov, 

predstavenia zamestnancov, študentov a hostí ...). Vedenie JLF UK odporúča pripraviť 

podrobnejší návrh v spolupráci s AKAS. 
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K bodu 5) 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, že 16. 5. 2017 sa uskutočnia riadne voľby do zamestnaneckej časti AS 

JLF UK. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   19. 05. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


