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Z á p i s n i c a  č. 10/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 28. mája 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. P. 

Galajda, CSc., prof. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. R. Péčová, PhD.,  

Ospravedlnení: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., Ing. Ľ. Červeňová, 

      prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

 

   

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

 M. Ružinský, podpredseda ŠČ AS JLF UK  

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu 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. Rôzne   

K bodu 1) 

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

dňa 14. mája 2018 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 z RUK na predloženie nominácií na udelenie ocenenia za 

mimoriadne výsledky v oblasti vedy a techniky za rok 2018, 

b) predložil žiadosť prof. MUDr. R. Hyrdela, CSc. o pridelenie osobného príplatku za 

organizácia pedagogického procesu na Internej klinike – gastroenterologickej, 

Vedenie JLF UK odporúča uvedenú situáciu riešiť z prostriedkov kliniky, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prípis A. Muftaha, študenta 5. 

ročníka študujúceho všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom, 

d) predložil žiadosť doc. RNDr. K. Kozlíkovej, CSc. o začatie vymenúvacieho konania 

na JLF UK po splnení všetkých kritérií JLF UK, 

e) predložil návrhy v zastúpení tajomníčky JLF UK týkajúce sa Reklamačného poriadku, 

Cenníku marketingových predmetov a Smernice o zrážke príspevku na režijné 

výdavky z tuzemských projektov – prijaté uznesenie č. 1/10/2018. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. Kataríny Fiolkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore gynekológia a pôrodníctvo o zanechanie doktorandského štúdia zo 

zdravotných a rodinných  dôvodov, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Tomáša Boleka, doktoranda 

externej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (pred DS) 

pôvodný názov: „Vplyv inhibítorov protónovej pumpy na účinnosť 

antiagregačnej liečby u pacientov s AKS“ 

navrhovaný názov: „Vplyv inhibície protónovej pumpy na účinnosť 

antitrombotickej liečby u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami“ 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť MUDr. E. Vargovej 

o vrátenie poplatku za prijímací pohovor, 

c) informoval o úspechu študentov JLF UK na VIII. ŠVK LF OU v Ostrave: 

- Sekcia - postgraduální – Mgr. Mária Tatarková (doktorandka št. odboru verejné 

zdravotníctvo - 2. miesto  

- Sekcia – ošetřovatelství a porodní asistence – Jaroslav Madleňák (študent 3. roč. št. 

odboru ošetrovateľstvo) – 3. miesto, 

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

pohovory na doktorandské štúdium na JLF UK v AR 2018/2019 (DF 46 z toho 1 SAV 

a EF 29), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 

- menovanie MUDr. J. Okapcovej, CSc., odbornej lekárky, II. Interná klinika FNsP 

F. D. R. Banská Bystrica, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 
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špecializačného štúdia v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Fedorovej, odbornej lekárky, DONsP MUDr. L. N. Jégeho 

Dolný Kubín, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore hematológia a transfúziológia na JLF UK 

v Martine. 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

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

študijných programov, 

b) informovala, že sa pripravujú pripomienky JLF UK k novému študijnému poriadku 

UK.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval členov Vedenia JLF UK o možnostiach sprístupnenia wifi pripojenia na 

pôde JLF UK pre účastníkov kongresov a širokú verejnosť. 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, že sa pripravujú ďalšie národné projekty, 

b) informoval, že sa pripravuje interný prístrojový audit na JLF UK, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie prípis MUDr. H. Poláčka, PhD., ml. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval, že v súvislosti s nadobudnutím účinnosti  zákona č. 87/2018 Z.z.  o 

radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.4.2018, je potrebné 

vypracovať komplexnú smernicu dekana JLF UK na zabezpečenie výučby radiačnej 

ochrany vo všetkých študijných programoch  v slovenskom i anglickom jazyku.  Na 

vypracovaní smernice budú participovať  všetky ústavy a kliniky zaoberajúce sa 

problematikou používania zdrojov ionizujúceho žiarenia a ochrany pred účinkami 

ionizujúceho žiarenia, predovšetkým Ústav lekárskej biofyziky, Ústav lekárskej 

biológie, Ústav patologickej fyziológie, Ústav verejného zdravotníctva, Ústav 

ošetrovateľstva, Rádiologická klinika, Klinika nukleárnej medicíny, Klinika 

pracovného lekárstva a toxikológie. Cieľom smernice bude komplexná úprava 

náplne, rozsahu a nadväznosti výučby radiačnej ochrany v jednotlivých predmetoch – 

prijaté uznesenie č. 2/10/2018. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   30. 5. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


