
1 

 

 

 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 

Malá Hora 4A, 036 01  Martin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z á p i s n i c a  č. 9/2017 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 29. 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., 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 15. 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 žiadosť doc. MUDr. D. Statelovej, CSc., mim. prof., o súhlas s prípravou 

žiadosti o priznanie práv na uskutočňovanie habilitačného a vymenúvacieho konania 

pre odbor zubné lekárstvo na JLF UK v Martine. Vedenie JLF UK odporúča po 

splnení  všetkých podmienok začať pripravovať žiadosť. 

 

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: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc., doc. 

RNDr. Peter Kubatka, PhD. (2x), MUDr. Iveta Bujňáková, MUDr. Juraj Sokol, PhD., 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD., Mgr. Zuzana Škodová, PhD., 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť termíny zasadnutí 

Vedeckej rady JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 1/9/2017. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť žiadosť o zmenu školiteľa pre MUDr. Jozefa Marona, doktoranda externej 

formy štúdia v študijnom odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo 

Pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.   

Navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. František Novomeský, PhD., 

b) informoval o rozhodnutí priznania práva udeľovať akademický titul PhD. absolventom 

študijného programu urológia v dennej (do 31. 08. 2021) a externej forme (do 31. 08. 

2022), 

c) predložil pozvánku na 14. ročník Medzinárnej lekárskej postgraduálnej konferencie 

v Hradci Králové, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prehľad uchádzačov podľa študijných 

programov v rámci prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v AR 2017/2018 

(50 DF – z toho 4 SAV Bratislava a 17 EF), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Tereka, primára dermatovenerologického oddelenia, ÚVN 

SNP Ružomberok - FN, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. K. Melníkovej, MBA, primárky kožného oddelenia, FNsP J. A. 

Reimana Prešov, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Ľ. Oravcovej, lekárky dermatovenerologickej ambulancie 

MEDERMA, s. r. o. Žiar nad Hronom, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia na JLF UK 

v Martine, 
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- menovanie MUDr. T. Gumana, PhD., primára Kliniky hematológie 

a onkohematológie UNLP Košice, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore hematológia a transfúziológia na JLF 

UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Thonhausera, primára oddelenia anestéziológie a intenzívnej 

medicíny, nemocnica Zvolen, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Tomečka, lekára pľúcnej ambulancie, FNsP J. A. Reimana 

Prešov, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

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

- menovanie MUDr. D. Žuffu, všeobecného lekára pre dospelých, MEDPRAKTIK, 

s. .r o. Ružomberok, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. K. Kolesárovej, lekárky urologického oddelenia, VNsP 

Levoča, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore urológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. I. Neuschlovej, lekárky oddelenia pediatrie, FNsP Žilina, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia  

- MUDr. L. Marušiakovej zo špecializačného štúdia v odbore pediatria z dôvodu 

zmeny zamestnávateľa mimo územia SR, 

- MUDr. N, Hoppana zo špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk 

v gynekológii a pôrodníctve z dôvodu vykonávania praxe mimo územia SR, 

- MUDr. R. Balandu zo špecializačného štúdia v odbore urológia z dôvodu 

ukončenia platnosti povolenia na pobyt na území SR, 

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

- MUDr. I. Majlinga zo špecializačného štúdia v odbore anestéziológia 

a intenzívna medicína z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu 

v inom odbore na inej vzdelávacej ustanovizni, 

- MUDr. B. Gibláka zo špecializačného štúdia v odbore pediatria z dôvodu 

záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

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

záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

c) informoval, že dňa 30. 5. 2017 o 10.00 hod. sa uskutoční výberové konanie na 

zaradenie do rezidentského programu (15 prihlásených – 9 v odbore VL a 6 v odbore 

pediatria). 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť študentiek 5. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o dodatočný zápis výberového 

predmetu Intenzívna medicína v pediatrii (Andrea Šuleková, Kristína Bariaková, 

Zuzana Čanádyová, Lenka Škuláňová), 

b) informovala, že je potrebné nahlásiť na Rektorát UK počet ročeniek v jazyku 

slovenskom a anglickom na akademický rok 2017/2018 (300 ks v slovenskom jazyku, 

200 ks v anglickom jazyku). 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť výberové komisie pre 

vypísané výberové konania: na obsadenie funkcie riaditeľa BioMedu, na obsadenie 

funkcie riaditeľa Divízie respirológia, na obsadenie 1 pracovného miesta odborného 

asistenta na KPLaT, na obsadenie funkčného miesta profesora v študijnom odbore 

chirurgia, na obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore vnútorné 

choroby, na obsadenie funkčného miesta docenta v študijnom odbore zubné lekárstvo 
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na kratší pracovný čas, na obsadenie 4 pracovných miest odborných asistentov na 

KSaMCH na kratší pracovný čas – prijaté uznesenie č. /9/2017. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam E. H. Alfreðsdóttir, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam C. E. Taraldsen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

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

oznam H. R. A. Saleha, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechanie štúdia na JLF UK. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bolo zaregistrovaných sedem návrhov na pomenovanie budovy 

teoretických disciplín na Malej Hore č. 4 menom p. prof. MUDr. Viliama Mézeša, 

DrSc. a zároveň spustené celofakultné hlasovanie, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie správu z auditu, 

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

športového podujatia „O putovný pohár dekana JLF UK“  – prijaté uznesenie č. 

3/9/2017, 

d) informovala, že sa pripravujú pre RUK podklady k platovej inventúre zamestnancov 

k 1. 5. 2017, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o vykonaní vnútornej 

kontroly na JLF UK v Martine v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na rok 2017 

(drobný nákup, preddavky na zahraničné pracovné cesty, vyúčtovanie zahraničných 

pracovných ciest), 

f) predložila návrh parkovacieho systému v lokalite Malá Hora. Vedenie JLF UK 

odporučilo urobiť monitoring názorov zamestnancov dekanátu a Kompetenčného 

centra, 

g) informovala, že v dňoch 16. – 17. 6. 2017 sa uskutoční výjazdové zasadnutie vedení 

LF Martin a Olomouc, 

h) informovala, že Okresná prokuratúra Bratislava I zamietla sťažnosť UK v Bratislave 

pre podozrenie zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného, 

i) informovala o doplnkovom dôchodkovom sporení pre zamestnancov JLF UK 

zaradených do 3. kategórie rizika, 

j) predložila dotaz týkajúci sa preplácania vstupeniek na kultúrne podujatia 

u zamestnancov pracujúcich na skrátený pracovný úväzok, Vedenie JLF UK aj ZO OZ 

PŠVVaŠ pri JLF UK odporúčajú preplácanie vstupeniek od úväzku 0,5 a vyššie. 

 

K bodu 5) 

Lukáš Briš 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť a zverejniť správu 

o študentských aktivitách na webovej stránke fakulty. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   02. 06. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


