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Z á p i s n i c a  č. 13/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 27. augusta 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., 

Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

 

   

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

 V. Slobodníková, predsedníčka ŠČ AS JLF UK 

 M. Ružinský, podpredseda ŠČ AS JLF UK  

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

 



2 

 

 

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 

5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 2. júla 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 o možnej spolupráci JLF UK a Súkromnej základnej školy Bell Amos na 

Východnej ul. v Martine, 

b) informoval o možnej spolupráci JLF UK a Vitebskej štátnej lekárskej univerzity 

v rámci výmenných pobytov študentov. 

 

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. Juraj Mokrý, PhD., doc. MUDr. 

Miloš Jeseňák, PhD., doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD., Mgr. Peter Bystrický, PhD., 

Mgr. Jana Jurečeková, PhD., Mgr. Radovan Murín, PhD., MUDr. Martin Janík, PhD., 

MUDr. Juraj Sokol, PhD., Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD., Mgr. Zuzana Škodová, 

PhD., Mgr. Henrieta Škovierová, PhD., RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. (Genet.), 

MUDr. Matej Samoš, PhD., 

b) informovala, že Akreditačná komisia poradný orgán vlády na svojom zasadnutí 

akceptovala zmeny nahlásené JLF UK k uskutočňovaniu doktorandského štúdia a 

habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov v študijných odboroch 

Patologická anatómia a súdne lekárstvo a Anatómia, histológia a embryológia, 

c) informovala, že boli vypracované podklady pre MŠVVaŠ SR na prípravu rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019 – grantová 

úspešnosť JLF UK za rok 2017, 

d) informovala o počte schválených žiadostí APVV v rámci VV 2017: 

3 projekty - JLF UK – zodpovedný riešiteľ 

3 projekty - JLF UK – spoluriešiteľ. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť Mgr. P. Jendryščíka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

programe lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o zanechanie štúdia (bez 

uvedenia dôvodu)  k 31. 7. 2018,  

- žiadosť MUDr. A. Gondovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore gynekológia a pôrodníctvo o zanechanie štúdia z osobných dôvodov 

(zmena bydliska) k 31. 7. 2018, 

- žiadosť Mgr. D. Filipa, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o zanechanie štúdia z osobných 

dôvodov (zmena bydliska) k 31. 8. 2018, 

- žiadosť MUDr. A. Komana, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

pediatria (v rámci prestupu z LF UPJŠ) o zanechanie štúdia z osobných dôvodov 

k 31. 8. 2018, 
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- ukončenie doktorandského štúdia MUDr. A. Škutchanovej, doktorandky externej 

formy štúdia v študijnom odbore anestéziológie a resuscitácie z dôvodu nesplnenia 

podmienky vykonania štátnej skúšky – obhajoba dizertačnej práce. Prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia 2 roky bez ukončenia obhajobou DP. Odborová komisia 

neodporučila dizertačnú prácu k obhajobe, 

- žiadosť MUDr. N. Lenhartovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore pediatria o prerušenie na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2018 do 31.8.2019 

z dôvodu absolvovania zahraničného študijného pobytu, 

- žiadosť MUDr. J. Červeňa, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie na dobu 1 roka; t.j. od 

1.9.2018 do 31.8.2019 z rodinných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. M. Balkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo o prerušenie na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2018 do 31.8.2019 

z osobných a rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. J. Hlásneho, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

anestéziológia a resuscitácia o prerušenie na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2018 do 

31.8.2019 z osobných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. R. Ramsa, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

verejné zdravotníctvo o prerušenie na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2018 do 31.8.2019 

z osobných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. M. Sabu, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

lekárska biofyzika o prerušenie na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2018 do 31.8.2019 

z osobných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. D. Jurčákovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

normálna a patologická fyziológia o prerušenie na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2018 do 

31.8.2019 z dôvodu nástupu na materskú dovolenku, 

- žiadosť MUDr. Andreja Rosíka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore vnútorné choroby o prerušenie na dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2018 do 

31.8.2019 z osobných dôvodov, 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre MUDr. M. Prusáka, doktoranda 

externej formy v študijnom odbore anestéziológia resuscitácia (po DS) 

pôvodný názov: „Rizikové faktory mortality pri použití extrakorporálnej 

cirkulačnej podpory u kardiologických pacientov“ 

navrhovaný názov: „Rizikové faktory krvácania pri použití extrakorporálnej 

cirkulačnej podpory“, 

- žiadosť Ing. J. Krohovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

normálna a patologická fyziológia o povolenie zahraničnej stáže _ ERAZMUS+  

v trvaní od 24.9.2018 do 23.11.2018 – Palermo, Taliansko, 

- žiadosť Mgr. B. Liptáka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

farmakológia o zmenu formy z dennej na externú od AR 2018/2019.  Toho času 

prerušené štúdium do 31.8.2018 z osobných dôvodov- zmena bydliska z BA do 

BB bez udania zamestnávateľa, 

b) informoval o žiadosti LF ČR o nezasielaní autoreferátov v písomnej a ani 

v elektronickej verzii, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 

- menovanie MUDr. I. Mečiarovej, PhD., odborného zástupcu, Diagnostické 

centrum patológie Bratislava za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých 

do špecializačného štúdia v odbore patologická anatómia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. G. Kubištelovej, primárky, BIORENAL, s. r. o. Čadca, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore nefrológia na JLF UK v Martine, 
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- menovanie MUDr. I. Smatanovej, primárky BIODIAL, s. r. o. Púchov, za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore nefrológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. S. Dolinskej, odbornej lekárky, dermatovenerologická 

ambulancia GALENOS, s. r. o. Piešťany, za školiteľku pre lekárov zaradených 

alebo prijatých JLF UK do špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia  

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Slivku, PhD., zástupcu primára interného oddelenia, FNsP 

J. A. Reimana Prešov, 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, 

- menovanie MUDr. K. Sedliakovej, všeobecnej lekárky pre deti a dorast, KATSED 

s. r. o. Košice, za školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy na 

výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Fričovej, všeobecnej lekárky pre deti a dorast, Čaňa, za 

školiteľku pre lekárov zaradených do certifikačnej prípravy na výkon 

certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo na JLF UK v Martine, 

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

MUDr. S. Mihalikovej z dôvodu jej záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na 

inej vzdelávacej ustanovizni v inom špecializačnom odbore (fyziatria, balneológia 

a liečebná rehabilitácia), 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia A. 

Mlatkovej do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v 

psychiatrii z dôvodu preradenia zamestnávateľom na iné oddelenie. 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Pušku, 

študenta 2. ročníka o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu 

a zaradenie do vyššieho ročníka, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Fránikovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia na 

jeden rok zo zdravotných dôvodov, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o uznanie 

vykonaných skúšok v predchádzajúcom štúdiu v AR 2018/2019 - Veronika 

Maláriková v hodnote 17 kreditov, Marek Puška v hodnote 19 kreditov  a Michaela 

Mazúchová v hodnote 8 kreditov, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť B. Koptovej z LF 

UK v Bratislave o prestup na JLF UK v Martine zo zdravotných dôvodov, 

e) informovala o žiadosti J. Mišenkovej o preverenie výsledku prijímacej skúšky pre AR 

2018/2019, 

f) informovala o termínoch: 

- imatrikulácie študentov 1. ročníka 26. 10. 2018, 

- promócie absolventov 3. – 4. 7. 2019, 

- úvodné sústredenie študentov 1. ročníka 4. 9. 2018 

g) informovala o rozvrhoch na ZS AR 2018/2019, ktoré boli zaslané na pracoviská JLF 

UK na pripomienkovanie, 

h) informovala, že bol spracovaný zadeľovací list na predštátnicovú prax,  

i) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o termínoch ukončenia 

letného semestra 2017/2018 a začatia nového AR 2018/2019,  

j) informovala o počte návratiek zaslaných na študijné oddelenia za študijný program 

všeobecné lekárstvo. 
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doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť K. Krupovej, 

študentky študijného programu pôrodná asistencia na Lekárskej fakulte Ostravskej 

univerzity v Ostrave o prestup na JLF UK študijný program pôrodná asistencia 

z dôvodu nesplnenia podmienok prestupu stanovených Študijným poriadkom JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť P. Moricovej, 

študentky študijného programu ošetrovateľstvo na Katolíckej univerzite 

v Ružomberku o prestup na JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Bc. A. 

Kuchárovej uchádzačky, ktorá bola prijatá na magisterský študijný program pôrodná 

asistencia na Prešovskú univerzitu v Prešove a žiada o prestup na JLF UK z dôvodu, 

že uvedený študijný program sa z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov a PU v Prešove 

neotvorí. Študijný poriadok JLF UK umožňuje prestup najskôr po ukončení 1. roku 

štúdia. 

  

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Kloncka, 

študenta 2. ročníka o zmenu študijného programu zo Všeobecného lekárstva v jazyku 

anglickom na všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy o zanechaní štúdia: 

Silje Tonholt – 1VLa 

Solayman Buras – 1VLa 

Sarah Al-Amiri – 1VLa 

Natasha Herabi – 1VLa 

Braveena Kathirgamanathan  - 1VLa 

Lubna Khalid – 1VLa 

Ozair Raza – 1VLa 

Abdul Mueed Tuseef – 1VLa 

Leszek Marcin Trzepaczyński - 2VLa 

Jardar Kaster Klyve – 1VLa 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o prerušenie 

štúdia: 

Asil Mohmand, 5VLa 

Amir Vasigh, 2VLa,  na 1 rok. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. v zastúpení doc. MUDr. D. Mištunu, PhD., mim. prof. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberových 

komisií pre vypísané výberové konania: pracovné miesto výskumného pracovníka 

v Divízii respirológia, 4 pracovné miesta výskumných pracovníkov v Divízii 

onkológia, 2 pracovné miesta výskumných pracovníkov v Divízii molekulová 

medicína, pracovné miesto odborného asistenta na Neonatologickej klinike JLF UK 

a UNM, pracovné miesto výskumného pracovníka na Ústave lekárskej biofyziky JLF 

UK, 3 pracovné miesta odborných asistentov na kratší pracovný čas na I. internej 

klinike JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 1/13/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o rozhodnutí dekana o zriadení Komisie pre vyhodnotenie ponúk 

a vybratie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy na nepotrebný 

nehnuteľný majetok, 

b) informovala, že v rámci obchodnej verejnej súťaže a v stanovenej lehote bolo 

predložených 7 ponúk na Sklabinskú ul. a 5 ponúk na Vrútky, 
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c) informovala o úprave: 

- dotácie vo výške 1 000 tis. €, ktoré sú určené na navýšenie počtu študentov 

a stabilizačné štipendiá, 

- dotácie na mesiac júl a august 2018, 

- dotácie o finančné prostriedky z fondu rektora UK, 

- dotácie na klinické pracoviská na základe zúčtovania k 30. 6. 2018, 

d) informovala o úpravách nastavenia modulu HR v SAP nadväzujúc na mzdové 

zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok a nočné príplatky u dohodárov, 

e) informovala o liste adresovanom ministerke zdravotníctva SR v súvislosti 

s negatívnymi dopadmi na realizáciu rezidentského programu, ktoré vyplývajú 

z prijatia zákona č. 192/2018 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 578/2004 Z. z. 

v platnom znení, 

f) informovala o výdavkoch JLF UK na realizáciu sociálnej politiky, 

g) informovala o aktualizácií kníh podpisových vzorov, 

h) informovala o iniciatíve riaditeľov vysokoškolských internátov a jedální zriadiť Klub 

riaditeľov VI a J,  

i) informovala o výsledku hodnotenia dodávateľov tovarov, služieb a prác za rok 2017, 

j) informovala o požiadavke prorektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. na 

zosúladenie údajov týkajúcich sa disciplinárnej komisie fakulty a aktualizáciu zloženia 

disciplinárnej komisie fakulty k 1. 9. 2018 - prijaté uznesenie č. 2/13/2018, 

k) informovala o finalizácii triedenia formulárov a vnútorných predpisov fakulty na 

interné a externé, 

l) predložila návrh na priznanie nenávratnej sociálnej výpomoci zamestnankyni Ústavu 

patologickej fyziológie z dôvodu zhoršenej finančnej situácie vzhľadom k dlhodobej 

PN – prijaté uznesenie č. 3/13/2018, 

m) informovala o súhlase RÚVZ s podmienečným uvedením priestorov Relaxačného 

centra pre zamestnancov JLF UK do prevádzky  - prijaté uznesenie č. 4/3/2018, 

n) informovala o výsledkoch mimoriadnej inventarizácie majetku a mimoriadnej revízie 

knižného fondu na pracoviskách: Klinika nukleárnej medicíny JLF UK a UNM, 

Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM a Gynekologicko-

pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, 

o) informovala o komisionálnom predaji univerzitného diára 2018/2019 v predajni AIC, 

p) informovala o stanovisku OLPS RUK k realizácii nákupu potravín do reprezentačného 

fondu fakúlt vo vlastnej réžii. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. V. Švihrová, CSc. 

a) informovala, že 3. 9. 2018 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Predsedníctva AS JLF 

UK (stanovenie termínu volieb ŠČ AS JLF UK, ŠRVŠ), 

b) informovala, že 19. 9. 2018 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK, 

c) informovala, že 1. 10. 2018 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   28. 8. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


