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Z á p i s n i c a  č. 14/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 10. septembra 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., doc. MUDr. D. Mištuna, 

PhD., mim. prof. 

 

   

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

 V. Slobodníková, 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 27. augusta 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 a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť doc. MUDr. D. 

Statelovej, CSc., mim. prof. o zmenu funkčnej štruktúry na Klinike stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 1/14/2018, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. M. 

Mokáňa, DrSc., FRCP Edin o prijatie do pracovného pomeru na skrátený úväzok na I. 

interné kliniku JLF UK a UNM; miesto bude hradené z prostriedkov APVV grantu, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť zmenu funkčnej 

štruktúry na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM – prijaté uznesenie č. 2/14/2018, 

d) informoval, že v súvislosti so sviatkom všetkých svätých rektor udelil rektorské voľno 

na 2. 11. 2018 a dekan udelil dekanské voľno na 31. 10. 2018, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh prof. MUDr. A. 

Hajtmana, PhD. na zriadenie špecializovaného výučbového pracoviska podľa § 35 

ods. 1 písm. c) a § 35 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách v platnom znení 

v zdravotníckom zariadení: Ambulantné ORL centrum PAVEL, s.r.o. – prijaté 

uznesenie č. 3/14/2018. 

 

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. Kamil Javorka, DrSc., prof. MUDr. 

Pavol Žúbor, DrSc., doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD., doc. RNDr. Peter Kubatka, 

PhD., MUDr. Martin Janík, PhD., MUDr. Matej Samoš, PhD., Mgr. Radovan Murín, 

PhD., RNDr. Mária Kovalská, PhD., Mgr. Karin Jašek, PhD., MUDr. Juraj Sokol, 

PhD., MUDr. Martina Kostková, MUDr. Lenka Kočvarová, MUDr. Tomáš Šimurda, 

PhD., 

b) informovala o 4 podaných návrhov uchádzačov na priznanie vedeckého 

kvalifikačného stupňa IIa, 

c) informovala o súčasne prebiehajúcich kvalifikačných postupoch na JLF UK. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MVDr. M. Vilčkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

programe lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o zanechanie štúdia 

z dôvodu dlhodobej materskej a rodičovskej dovolenky (prerušenie do 31.8.2018), 

- ukončenie doktorandského štúdia MUDr. S. Jelena, doktoranda externej formy 

štúdia v študijnom odbore anestéziológia a resuscitácia pre nesplnenie povinností 

vyplývajúcich zo Študijného poriadku, 

- ukončenie doktorandského štúdia Mgr. K. Kypusovej, doktorandky dennej formy 

štúdia v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu vyplývajúcich 

Študijným poriadkom. Doktorandka vyčerpala možnosti prerušenia počas 
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doktorandského štúdia v trvaní 3 rokov a nie je možné predĺžiť štúdium.   

Prerušené štúdium do 31.8.2018, 

- ukončenie doktorandského štúdia MUDr. Mgr. T. Červeňovej, doktorandky 

externej formy štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo z dôvodu 

nesplnenia podmienky vykonania štátnej skúšky – obhajoba dizertačnej práce. 

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 2 roky bez ukončenia obhajobou DP. 

V súlade so Zákonom o VŠ a ŠP JLF UK nie je možné už pokračovať, 

- žiadosť MUDr. Z. Hrubšovej, doktorandky 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 rodinných a osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. T. Maďarovej, 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 rodinných dôvodov, 

- žiadosť Mgr. G. Komačkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

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

zo závažných zdravotných dôvodov, 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre MUDr. R. Wiszta, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia (pred DS) 

pôvodný názov: „Adipokíny a autonómny nervový systém“, 

navrhovaný názov: „Variabilita vývrhového objemu srdca – meranie, 

determinanty a klinický význam“, 

- žiadosti o predĺženie zahraničného študijno-vedeckého pobytu pre doktorandov 

dennej formy štúdia v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia: Mgr. 

Nikolety Pavelkovej a Mgr. Jany Harsanyiovej v termíne od 6.9.2018 do 

31.8.2019 na University of South Florida, Tampa (USA), 

b) informoval o súhlasnom stanovisku rektora UK v Bratislave zmena formy MUDr. L. 

Kováčikovej z dennej na externú formu v študijnom programe vnútorné choroby, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

školiteľom za úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou 

dizertačnej práce v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa 

Vnútorného predpisu č. 15/2018 Sadzobníka odmien za vybrané práce a činnosti – 

prijaté uznesenie č. 4/14/2018, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Wirtschafterovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, 

MEDIPEN, s. r. o., Rimavská Sobota, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK 

v Martine, 

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

M. Gierovej z rodinných dôvodov, zaradená do špecializačného štúdia v odbore 

všeobecné lekárstvo,  

f) informoval o zmene znenia zákona č. 578/2004 Z. z. platná od 01. 07. 2018 – OKREM  

INÉHO odklad založenie  Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov  

Ministerstvom zdravotníctva SR, 

g) informoval, že 4. 9. 2018 podpísala JLF UK s MZ SR dodatok k zmluve o vzájomnej 

spolupráci v rámci rezidentského štúdia, 

h) informoval, že 1. 9. 2018 vošla do platnosti novelizácia Nariadenia vlády č. 296/2010 

Z. z., 

i) informoval, že MZ SR zverejnilo rozšírenie špecializačných študijných odborov 

v rámci rezidentského štúdia: 

zdravotnícke povolanie Lekár 

 neurológia 

 chirurgia 
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 kardiológia 

 ortopédia 

 vnútorné lekárstvo 

 detská psychiatria 

 urgentná medicína 

 anestéziológia a intenzívna medicína 

zdravotnícke povolanie Sestra 

 anestéziológia a intenzívna medicína 

 inštrumentovanie v operačnej sále 

 ošetrovateľstvo v psychiatrii 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť T. Gulisa, 

uchádzača prijatého na študijný program všeobecné lekárstvo v AR 2018/2019 o 

uznanie predmetov vykonaných v predchádzajúcom štúdiu na LF UK v Bratislave, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť P. Džundovej, 

uchádzačky prijatej na študijný program všeobecné lekárstvo v AR 2018/2019 o 

uznanie predmetov vykonaných v predchádzajúcom štúdiu na LF Ostravskej 

Univerzity, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Kapustu, 

uchádzača prijatého v AR 2018/2019 o uznanie predmetov vykonaných 

v predchádzajúcom štúdiu na LF v Hradci Králové, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Štubňovú, 

študentky 3. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie predmetu 

Lekárska etika, ktorý vykonala v predchádzajúcom štúdiu na LF UK v Bratislave, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť D. Kičinka, 

študenta 1. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo o prerušenie štúdia 

z rodinných dôvodov na dobu jedného roka, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Červenáka, 

v AR 2017/2018 študenta 3. roku štúdia študijného programu zubné lekárstvo 

o prerušenie štúdia na dobu 1 roka zo zdravotných dôvodov, 

g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam A. Naba, v AR 2017/2018 

študenta 2. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo o zanechaní štúdia na 

JLF UK, 

h) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam J. Juríka, v AR 2017/2018 

študenta 2. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo o zanechaní štúdia na 

JLF UK, 

i) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam E. Kalinajovej, v AR 

2017/2018 študentky 2. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo o 

zanechaní štúdia na JLF UK, 

j) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam M. Graňáka, v AR 

2017/2018 študenta 2. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo o 

zanechaní štúdia na JLF UK, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam D. Chovancovej, študentky 

1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

l) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť M. Grančičovej 

o prestup z LF MU v Brne na JLF UK v Martine z dôvodu zaslania žiadosti po 

termíne, 

m) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Osuskej, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie skúšok 

vykonaných v 1. roku štúdia na LF UK v Bratislave, 

n) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Ľ. Ďuričkovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie skúšok 
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vykonaných v predchádzajúcom štúdiu na Fakulte veterinárneho lekárstva a farmácie 

v Košiciach, 

o) informovala o počte študentov v 1. ročníku štúdia na JLF UK v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo (184), 

p) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Štipendijného 

poriadku JLF UK – prijaté uznesenie č. 5/14/2018, 

q) informovala, že bola spracovaná študentská spätná väzba za LS AR 2016/2017, 

r) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný list týkajúci sa podpisových vzorov 

pre AR 2018/2019. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť N. Frimovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo z FZ Trenčianskej 

univerzity o prestup na JLF UK v Martine,  

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam A. Škrkovej, v AR 2017/2018 

študentky 1. ročníka študijného programu verejné zdravotníctvo o zanechaní štúdia na 

JLF UK, 

c) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam K. Bosíkovej, v AR 

2017/2018 študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o zanechaní 

štúdia na JLF UK, 

d) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam J. Blahovej, v AR 2017/2018 

študentky 1. ročníka študijného programu verejné zdravotníctvo o zanechaní štúdia na 

JLF UK. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť O. Mahríka, 

študenta ktorý žiada 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: 

Auđur Elísa Harđardóttir, 2. VLa,  

Hörđur þhór Harðarson, 2.VLa,  

Mia Øyjordet, 2.VLa,  

Ole-Jacob Hovengen, 2.VLa,  

Irene Salhus, 3. VLa,  

Imran Jamal Iversen, 3. VLa,  

Anna Margrét Benediktsdóttir, 3. VLa, 

Julie Gjeterud, 3. VLa 

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

štúdia: 

Anniken Telnes Hansen 1VLa,  

Dalibor Mazák, 1VLa,  

Agnieszka Jezierska-Krupa, 1VLa, 

Katarina Gausel, 2.VLa,  

Idun Nygårdsmoen Steen, 2.VLa,  

Melinda Bjerregård Ludvigsen, 2.VLa,  

Veronica Hovengen, 2.VLa,  

Henriette Jeanette Salomonsen Justad, 2.VLa,  

Jorgen Sjolie Ingvaldsen, 2.VLa,  

Sebastian Tobias Sherko Mahzouni Kanfjäll, 4. VLa,  

Lars Eirik Skiaker, 5VLa, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vylúčenie zo 

štúdia pre nesplnenie požiadaviek: 

Monika Qerimi, 2.VLa, 
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Edith Yoana Nordtorp, 2. VLa, 

Susan Azizi, 1VLa, 

Patrik Bačo, 1VLa, 

Lukasz Henryk Kaminski, 1VLa, 

Jardar Klyset Klyve, 1VLa, 

Kevin John, 2VLa. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: pracovné miesto odborného asistenta na 

Ústave lekárskej biochémie JLF UK, funkčné miesto docenta v odbore chirurgia na 

Neurochirurgickej klinike JLF UK a UNM, funkčné miesto docenta v odbore 

patologická anatómia a súdne lekárstvo na Ústave súdneho lekárstva a medicínskych 

expertíz JLF UK a UNM, funkčné miesto docenta v odbore verejné zdravotníctvo na 

Ústave verejného zdravotníctva JLF UK  – prijaté uznesenie č. 6/14/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o pridelení: 

- dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na mesiac september 2018, 

- dotácie novým riešiteľom projektov APVV (prof. Čalkovská, Ing. Strnádel, 

MUDr. Mokáň), 

b) informovala o návrhu stupnice platových taríf pre nepedagogických zamestnancov, 

učiteľov a výskumných a vývojových zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme od 1. 1. 2019, 

c) informovala o zozname literatúry na dokúpenie a doplnenie knižničného fondu pre 

študentov 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

d) informovala o všeobecnej informácii o spracúvaní osobných údajov vypracovanú 

zodpovednou osobou na UK za zákonnosť a bezpečnosť spracovania osobných údajov  

- prijaté uznesenie č. 7/14/2018, 

e) informovala o návrhu CIT UK obstarať aktívne prvky pre JLF UK v cene zníženej 

z pôvodnej úrovne 36 292 € na 31 000 € bez DPH; dekan JLF UK trvá na obstaraní 

predmetu zákazky prostredníctvom EKS, kde sa predpokladá cena 23 000 € a na 

zaslaní oficiálnej odpovede RUK k listu dekana fakulty, 

f) informovala o výbere dodávateľa na predmet zákazky „VO na poskytovateľa internetu 

pre komerčné firmy v sieti UK“ do ktorej JLF UK nie je zahrnutá, 

g) informovala o výsledku Letného campu 2018, v ktorom obsadili 2. a 3. miesto študenti 

JLF UK v Martine, 

h) predložila návrh organizačného zabezpečenia prevádzky relaxačného centra JLF UK, 

ktoré oficiálne zaháji činnosť 17. 9. 2018 – uznesenie základné organizačno-

prevádzkové pokyny a návrh na úpravu počtu a štruktúry zamestnancov ÚTV, 

i) predložila rámcový návrh spolupráce JLF UK so Zlatými kúpeľmi Turčianske Teplice 

na zabezpečení liečebno-rehabilitačných pobytov zamestnancov fakulty z prostriedkov 

sociálneho fondu – prijaté uznesenie č. 8/14/2018, 

j) predložila návrh termínu rezervácie priestorov hotela Turiec na konanie ďalšieho 

ročníka Lekárskeho plesu, vedenie odporučilo uskutočniť spoločenské podujatie 8. 2. 

2019. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

V Martine dňa   24. 9. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


