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Z á p i s n i c a  č. 12/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 2. júla 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., 

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  

 V. Slobodniková, predsedníčka 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. Informácia a agenda tajomníčky JLF UK 

K bodu 1) 

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

dňa 18. júna 2018 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie výsledky dotazníka "Meranie 

spokojnosti zamestnancov JLF UK za AR 2016/2017“ – prijaté uznesenie č. 

1/12/2018, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

zahraničných pracovných ciest, 

c) informoval o možnej spolupráci JLF UK a Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Dolnom 

Kubíne, 

d) informoval o možnej spolupráci JLF UK a Matice slovenskej v rámci prípravy stručnej 

popularizačnej obrazovej monografie o 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: RNDr. Mária Škereňová, PhD., MUDr. Matej 

Samoš, PhD. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre Mgr. Anny Tomašcovú, 

doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia (po DS)  

pôvodný názov: „Proteomické a epigenetické zmeny pri ischemicko reperfúznom 

poškodení mozgu“ 

navrhovaný názov: „Proteomické zmeny pri ischemicko reperfúznom poškodení 

mozgu“, 

- návrh na zmenu školiteľa pre MUDr. Mateja Vnučáka, doktoranda dennej formy 

štúdia v študijnom odbore vnútorné choroby: 

Pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.    

Navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD., 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Mateja Vnučáka, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (po DS)  

pôvodný názov: „Vplyv nových orálnych antikoagulancií na vlastnosti 

trombocytov u pacientov s tromboembolickou chororbou“ 

navrhovaný názov: „Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika u pacientov pred 

transplantáciou obličky“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. Igora Šťastného, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (pred DS)  

pôvodný názov: „Prekancerózny molekulový syndróm nádorov krčka maternice“ 

navrhovaný názov: „Epigenetické modifikácie v patogenéze karcinómu prsníka“, 
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- návrh na zmenu školiteľa pre Mgr. Igora Šťastného, doktoranda dennej formy 

štúdia v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo: 

pôvodný školiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., FRMS (London) 

navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD., 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. Mareka Samca, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (pred DS)  

pôvodný názov: „Epigenetické zmeny v ovariálnom karcinóme“ 

navrhovaný názov: „Epigenetické modifikácie v experimentálnej mamárnej 

karcinogenéze rastlinnými funkčnými potravinami“, 

- návrh na zmenu školiteľa pre Mgr. Mareka Samca, doktoranda dennej formy 

štúdia v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo: 

pôvodný školiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., FRMS (London) 

navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD., 

- žiadosť o zmenu formy MUDr. Ley Kováčikovej, doktorandky dennej formy 

štúdia v študijnom programe vnútorné choroby na externú formu od AR 

2018/2019 

b) informoval o nominácii študentov JLF UK na ŠVK v Prahe (K. Maťašová, A. 

Kumorová, Jaroslav Madleňák, Beáta Marčanová + Emília Malíková - dvojica autorov 

jedného príspevku) a pedagógov (RNDr. Michal Šimera, PhD., MUDr. Tomáš Buday, 

PhD.), 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 

- menovanie MUDr. J. Gočála, lekára  všeobecnej ambulancie pre dospelých, 

Go.Praktik, s. r. o. Trstená, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

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

- menovanie MUDr. I. Sučikovej, odbornej lekárky, UNLP Košice, za školiteľku 

pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore klinická 

imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Bratkovej, primárky HTO, Nemocnica Košice – Šaca, a. s., 

za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore hematológia a transfúziológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Barana, primára oddelenia vnútorného lekárstva, Vranovská 

nemocnica, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých JLF UK do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného 

internistického kmeňa a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo) 

na JLF UK v Martine, 

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

MUDr. M. Zelinku z dôvodu jeho záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej 

vzdelávacej ustanovizni v inom špecializačnom odbore (rádiológia). 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Frederiky 

Dvoričšákovej o prestup z LF UPJŠ v Košiciach na JLF UK v Martine zo zdravotných 

a rodinných dôvodov, 

b) informovala o počte zaslaných návratiek na štúdium jednotlivých študijných 

programov na JLF UK, 

c) informovala o konaní Zlatej promócie, ktorá sa uskutoční 17. 10. 2018, 

d) informovala o zasadnutí Komisie k nahliadnutiu do testov z prijímacieho konania dňa 

11. 7. 2018. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil žiadosť o informácie o štúdiu v študijnom programe ošetrovateľstvo 

v slovenskom jazyku pre iných štátnych občanov – podmienky, platba. 
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doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o zmenu 

študijného programu zo Všeobecného lekárstva v jazyku anglickom na všeobecné 

lekárstvo v jazyku slovenskom: 

1. Natália Matulová – 1VLa, 

2. Dominika Tomašáková – 1VLa, 

3. Nikoleta Jakubíková – 1VLa, 

4. Daniel Mark Scopel – 1VLa, 

5. Peter Miškeje – 1VLa, 

6. Sandra Koledová – 1VLa, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam S. M. Haagenrudd Haugstad, 

študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom o zanechaní štúdia. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie príkaz dekana na vykonanie 

mimoriadnej inventarizácie majetku a revízie knižného fondu na vybraných 

pracoviskách JLF UK, 

b) informovala, že sa pripravuje úprava Zmluvy o ubytovaní študentov a zamestnancov 

v súlade s platnými predpismi UK, 

c) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam týkajúci sa čerpania 

dovoleniek v letných mesiacoch, 

d) predložila druhý návrh orientačnej cenovej ponuky na výrobu medailí na základe 

aktualizovaných požiadaviek JLF UK, 

e) predložila návrh na systémové riešenie poskytovania finančných príspevkov 

študentom JLF UK na letné zahraničné stáže – prijaté uznesenie č. 2/12/2018,  

f) predložila návrh pracovnej verzie Ročenky JLF UK na akademický rok 2018/2019, 

Vedenie JLF UK odporučilo zosúladiť údaje o zaradení zamestnancov na pracoviská 

podľa údajov z pracovných zmlúv príslušných zamestnancov,  

g) informovala o pripravenosti ďalšej etapy rekonštrukčných prác na Teoretických 

ústavoch Viliama Mézeša (vestibul a schodiská) a zároveň nevyhnutnosťou 

zabezpečiť praktickú výučbu študentov z Nórska v letných prázdninových dňoch, 

h) informovala o pozitívnom stanovisku OLP RUK v Bratislave  k žiadosti JLF UK, aby 

zmluvy uzatvárané prostredníctvom EKS boli vyňaté spod povinnosti evidencie 

v SEEZ na UK,  

i) informovala o schválení držania a udržiavania GMO zvierat v Centrálnom zverinci 

JLF UK v rámci schválených projektov,  

j) informovala o správe UNM týkajúcej sa použitia finančných prostriedkov určených na 

skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov a študentov za obdobie 1-5/2018, 

Vedenie JLF UK odporúča aktualizovať prehľad k 30. 11. 2018, 

k) informovala, aby sa pri príprave súťažných podkladov venovala náležitá pozornosť na 

správne zadefinovanie práce (rozlišovať medzi opravou a stavebnými úpravami) – 

prijaté uznesenie č. 3/12/2018, 

l) informovala o aktuálnych úpravách dotácií zo štátneho rozpočtu, 

m) predložila návrh na poukázanie finančného príspevku na letné tábory detí 

zamestnancov z prostriedkov Sociálneho fondu JLF UK v súlade s Kolektívnou 

zmluvou na rok 2018 – prijaté uznesenie č. 4/12/2018, 

n) informovala o akceptovaní pripomienok JLF UK k návrhu na rozdelenie dane z príjmu 

PO za rok 2017 po súčastiach UK, 
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o) informovala o možnosti uplatnenia odvodovej úľavy poberateľov dôchodku 

pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti 

s mesačným príjmom do 200 € s účinnosťou od 1. 7. 2018, 

p) informovala o výsledkoch výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov kliník 

a ústavov  JLF UK v UNM. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   11. 7. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 


