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Z á p i s n i c a  č. 15/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 01. októbra 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  

 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. Informácia a agenda tajomníčky JLF UK 

5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 10. septembra 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 prehľad odvodov za sprostredkovanie štúdia študentov v jazyku anglickom 

v akademickom roku 2018/2019 – prijaté uznesenie č. 1/15/2018, 

b) predložil žiadosť o možnú spoluprácu medzi Fakultou riadenia a informatiky ŽU 

a JLF UK v Martine, 

c) predložil odpoveď RUK na žiadosť JLF UK o realizácii verejného obstarávania na 

„aktívne prvky“. Vedenie JLF UK zobralo odpoveď na vedomie, 

d) predložil žiadosť vedúcej Ústavu molekulovej biológie JLF UK o zmenu názvu ústavu 

a zmenu názvu predmetu – prijaté uznesenie č. 2/15/2018, 

e) predložil požiadavku RUK týkajúcu sa spolupráce pri príprave výstavy 100 rokov UK 

v Bratislave, 

f) predložil informáciu k vybudovaniu kontajnerového systému šatní na ihrisku pri 

fakulte, ktorý by zafinancoval MŠK FOMAT Martin, Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi schváliť výstavbu, 

g) predložil žiadosť o prestup z 1 LF UK v Prahe na JLF UK v Martine, Vedenie JLF UK 

neodporučilo dekanovi žiadosť schváliť z dôvodu nesplnenia podmienok potrebných 

na prestup, 

h) predložil žiadosť Dr. L. Kaestnera o prijatie do zamestnania na JLF UK v Martine, 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi ďalej rokovať o podmienkach prijatia do 

zamestnania, 

i) predložil žiadosť o prijatie do zamestnania na JLF UK v Martine do funkcie 

„hosťujúci profesor“, Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť za 

podmienky, že pracovné miesto bude financované z prostriedkov Ústavu lekárskej 

biochémie. 

 

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. Michal Javorka, PhD. (2x), prof. 

MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., doc. RNDr. Peter 

Kubatka, PhD., doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD., doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. 

(2x), doc. Mgr. Marian Grendár, PhD., MUDr. Daniel Čierny, PhD. (2x), Ing. Eva 

Baranovičová, PhD., Ing. Ján Strnádel, PhD., RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD., 

MUDr. Michal Meštaník, PhD., Ing. Anna Urbanová, PhD., 

b) informovala o vypísanej výzve APVV - VV 2018 a termíne podávania žiadostí do 7. 

11. 2018 do 9.00 h na RVVČ, 

c) informovala o príprave VR JLF 11. 10. 2018, 

d) informovala o kurze pre doktorandov s názvom „Scientific writing“ organizovaný 

v spolupráci s Referátom pre doktorandské štúdium, ktorý sa koná na JLF UK 

v dňoch   1. - 5. 10. 2018. 
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prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- žiadosť MUDr. R. Suchého, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

programe chirurgia o zanechanie štúdia  z rodinných dôvodov, 

- ukončenie doktorandského štúdia MUDr. I. Baltovej, doktorandky externej formy 

štúdia v študijnom odbore dermatovenerológia z dôvodu nesplnenia podmienky 

pre postup do ďalšieho ročníka, 

- žiadosť MUDr. L. Kunertovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore anatómia, histológia a embryológia o odpustenie, resp. zníženie školného 

za AR 2018/2019 z osobných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. M. Jonáša, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

urológia o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 2018/2019 z dôvodu, že 

menovaný doktorand je držiteľom ZŤP, 

- žiadosť RNDr. D. Loderera, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

gynekológia a pôrodníctvo o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 2018/2019 

z dôvodu, že komisia nebola opakovanie uznášaniaschopná, 

- žiadosť RNDr. D. Braného, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

gynekológia a pôrodníctvo o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 2018/2019 

z dôvodu, že komisia nebola opakovanie uznášaniaschopná, 

- žiadosť RNDr. D. Dvorskej, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

gynekológia a pôrodníctvo o odpustenie, resp. zníženie školného za AR 2018/2019 

z dôvodu, že komisia nebola opakovanie uznášaniaschopná, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť počet kvalifikovaných 

stážistov (20 miest), 

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. 3/15/2018, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť termín konania kurzu 

Metodológie vedeckej práce pre novoprijatých doktorandov dennej a externej formy 

štúdia a Fakultnej konferencie – prijaté uznesenie č. 4/15/2018,  

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. P. 

Bánovčina, CSc., garanta študijného programu pediatria o návrh na menovanie za 

školiteľku doc. MUDr. Zuzanu Havlíčekovú, PhD. – prijaté uznesenie č. 5/15/2018, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh nominácií 

doktorandov na Medzinárodnú lekársku postgraduálnu konferenciu v Hradci Králové 

v AR 2018/2019 

Klinické odbory – MUDr. Dana Cesneková  

Teoretické odbory –  Mgr. Zuzana Nová  

g) informoval o platnosti akreditácie študijného programu chirurgia do 31. 8. 2019, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. J. Ravingera, PhD., odborného lekára, Fakultná nemocnica 

Nitra, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore mamodiagnostika v gynekológii na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Rozmana, odborného lekára, AP clinic, s. r. o. Prešov, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore klinická imunológia a alergológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Grossovej, PhD., odbornej lekárky, ISCARE, a. s. 

Bratislava, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 
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i) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zrušenie zaradenia MUDr. 

G. Ninčákovej, zaradená do špecializačného štúdia v odbore neonatológia,  

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

MUDr. G. Bódi z dôvodu záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej 

vzdelávacej ustanovizni v inom špecializačnom odbore, 

k) informoval, že 19. 9. 2018 boli na zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR schválené 

žiadosti JLF UK v Martine o opätovnú akreditáciu pre: 

 certifikačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár na výkon 

certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri 

vrodených a získaných poruchách hemostázy 

odborný garant:  prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

 program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra mentor 

klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo 
odborná garantka: Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznam S. Kapustu, študenta 1. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o zanechanie štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť V. Zadničanovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie predmetu 

základy lekárskej terminológie, ktorý vykonala v predchádzajúcom neukončenom 

štúdiu, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť M. Lechmana, 

študenta študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie predmetov lekárska 

biofyzika a histológia a embryológia, ktoré vykonal v predchádzajúcom neukončenom 

štúdiu, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Škrkovej, 

študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie predmetu 

základy lekárskej terminológie, ktorý vykonala v predchádzajúcom neukončenom 

štúdiu, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť S. Štrbáka, 

študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o uznanie predmetu 

Lekárska etika, ktorý vykonal v predchádzajúcom neukončenom štúdiu, 

f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť P. Horana, 

študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo žiada o uznanie 

predmetu lekárska etika, ktorý vykonal v predchádzajúcom neukončenom štúdiu, 

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

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o udelenie motivačného 

štipendia z dôvodu zaradenia do Akademického reprezentačného družstva v bežeckom 

lyžovaní a reprezentácie JLF UK (štipendium sa priznáva v súlade so Štipendijným 

poriadkom za dosiahnutý mimoriadny výsledok v športovej činnosti – požiadať 

opätovne po výsledku pretekov), 

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

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

i) informovala, že dňa 17. 10. 2018 sa uskutoční slávnostná Zlatá promócia, 

j) informovala o konaní retenčných testov pre študentov 3. a 6. ročníka JLF UK 

v Martine, 

k) informovala o zaslaní rozvrhov pre 6. ročník pre AR 2019/2020 na pripomienkovanie 

garantom jednotlivých predmetov štátnych skúšok. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie oznamy: 
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- K. Žuffovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine,  

- M. Husárovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia 

o zanechaní štúdia na JLF UK v Martine, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Mgr. A. 

Demekovej o prerušenie rigorózneho konania v študijnom programe pôrodná 

asistencia. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Solveig Helen 

Mortensen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstva – výučba 

v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia na JLF UK, 

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

Ingrid Walseth Guldberg - 1VLa 

Anna Roman, 2.VLa, dňa 24.09.2018 + vrátenie školného 

William Eugen Larsen, 3. VLa, dňa 11.09.2018 

Sofus Magnus Mjaaland Unneberg, 3. VLa, dňa 11.09.2018 

Sóllilja Guðmundsdóttir, 3. VLa dňa 11.09.2018 

Kolbeinn Tumi Kárason , 4. VLa, dňa 13.09.2018 

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

predmetov z predchádzajúceho neukončeného štúdia na JLF UK, 1. ročník VLa: 

Jaroslaw Roman Czapla -  Lekárska biofyzika, Základy lekárskej terminológie 

1 a 2, Lekárska chémia 1 a 2 

Solayman Buras – Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1 a 2 

Natasha Herabi - Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1 a 2 

Braveena Kathrigamanathan - Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1 a 2 

Lubna Khalid - Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1 a 2 

Abdul Mueed Tuseef - Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1 a 2, Slovenský 

jazyk 1 a 2 

Laila Kulmyie -  Lekárska biofyzika 

Ozair Raza - Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1 a 2  

Mohammed Umer Rasul - Lekárska biofyzika 

Karén Ósk Oskarsdóttir -  Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1 a 2, 

Slovenský jazyk 1 a 2, Lekárska biológia 1 a 2, Základy lekárskej terminológie 

1 a 2, Anatómia 1 a 2, Histológia a Embryológia 1, Lekárska biochémia 1 a 2 

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

predmetov z predchádzajúceho neukončeného štúdia na LF KU: 

Einar Ólafur Vilmundarson 1Vla - Základy lekárskej terminológie 1, Lekárska 

biológia 1 a 2 

Anastasia Schanewitzky 1Vla - Základy lekárskej terminológie 1 a 2 

Catharina Peres Borba Dos Santos -  Lekárska biofyzika, Lekárska chémia 1 a 

2, Slovenský jazyk 1 a 2, Lekárska biológia 1 a 2,  Anatómia 1, 2, 3, Histológia 

a Embryológia 1 a 2, Lekárska biochémia 1 a 2, Fyziológia 1 a 2, 

Mikrobiológia 1 a 2, Lekárska psychológia a základy komunikácie, 

e) informovala o komunikácii s cudzineckou políciou ohľadom dohodnutia úradných 

hodín pre študentov VLa na JLF UK (krajiny EÚ), 

f) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie žiadosť o skoršie zverejnenie 

predštátnicovej praxe pre študentov študujúcich v jazyku anglickom.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o zahájení kontroly NKÚ SR na UK v Bratislave dňa 19. 9. 2018 a na JLF 

UK v Martine dňa 2. 10. 2018, 
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b) predložila žiadosť dekana FMFI UK o zámene finančných prostriedkov z dotácie ŠR 

za nedotačné zdroje v objeme 743 600 € - prijaté uznesenie č. 6/15/2018, 

c) predložila informácie o pridelení: 

- dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu na mesiac október 2018, 

- finančných prostriedkov na motivačné štipendiá a odborové štipendiá, 

- účelovej dotácie pre študentov so špecifickými potrebami, 

d) predložila harmonogram prác súvisiacich s účtovnou závierkou k 30. 9. 2018, 

e) predložila informáciu o výške upraveného rozpočtu JLF UK k 30. 9. 2018, 

f) informovala o zmene vo financovaní prevádzky uzla siete SANET II; výška 

finančného príspevku pre rok 2019 bude stanovená novou zmluvou, 

g) informovala o nevyhnutnosti čerpať finančné prostriedky pridelené na riešenie 

tuzemských grantov do konca roku, resp. výnimočne do 31. marca 2019 – prijaté 

uznesenie č. 7/15/2018, 

h) predložila prehľad čerpania finančných prostriedkov sociálneho fondu 

a predpokladanom vývoji tvorby a použitia do konca roka, 

i) predložila správu o uzatvorení záznamu a evidencii príjmov a výdajov osobitne 

denaturovaného liehu za obdobie od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 – prijaté uznesenie č. 

8/15/2018, 
j) informovala o spracovaní slávnostného loga UK pri príležitosti 100. výročia založenia 

UK v Bratislave a o nevyhnutnosti používať logo v administratívnych dokumentoch 

v AR 2018/2019, 

k) informovala o termíne 2. dozorného auditu, ktorý sa uskutoční 6. 11. 2018, 

l) informovala o uzavretí rámcovej dohody na predmet zákazky „posteľná bielizeň pre 

UK“ medzi UK a spoločnosťou KORAKO plus, s. r. o., Partizánske, 

m) informovala o burze súvisiacej s predajom nepotrebných vyradených hnuteľných vecí 

(motorové vozidlá), ktorá sa uskutoční 11. 10. 2018, 

n) predložila pripomienku RNDr. M. Šimeru, PhD. súvisiacu so zrážkou na režijné 

výdavky z tuzemských grantov, 

o) informovala o povinnosti zabezpečiť študentom JLF UK, ktorí absolvujú výučbu 

v UNM menovky, nakoľko študenti musia byť v objekte UNM identifikovateľní, 

p) informovala o zaslaní návrhu registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu JLF UK 

na kontrolu a schválenie Archívom UK, 

q) informovala o žiadosti riaditeľky SVC týkajúcej sa výšky poplatku za prenájom 

laparoskopického simulátora Laparomentor, Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

uplatňovať aj naďalej schválenú výšku príspevku za prenájom vo výške 80 €, 

r) informovala o programe stretnutia LF ČR a SR dňa 9. – 10. 11. 2018, 

s) predložila návrh a Vedenie JLF UK odporučilo schváliť výjazdové pracovné 

zasadnutie administratívnych zamestnancov dekanátu v termíne 11. – 12. 2. 2019. 

 

K bodu 5) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o stanovisku oddelenia legislatívy a právnych služieb k problematike 

vyhlásenia doplňovacích volieb do AS JLF UK. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   5. 10. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


