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Z á p i s n i c a  č. 1/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 15. januára 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. 

A. Čalkovská, DrSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. 

P. Galajda, CSc. 

   

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

 L. Briš, predseda ŠČ AS JLF UK  

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

Ospravedlnený:  L. Briš 
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Program: 1. Kontrola uznesení  

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

 5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 11. decembra 2017 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 o stanovisko v súvislosti s prípravou budúcich zubných lekárov, 

b) predložil návrh rozvojovej stratégie výskumných inštitúcií, 

c) informoval, že sa pripravuje zmena zriaďovacej listiny UNM, 

d) informoval o prácach súvisiacich s výstavbou novej nemocnice v lokalite Malá Hora, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o zaradenie LF 

SZU v Bratislave do ALF SR a ČR. 

 

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. Jana Plevková, PhD. (2x), doc. 

MUDr. Jurina Sadloňová, PhD., MUDr. Jana Kompaníková, PhD., MUDr. Martina 

Neuschlová, PhD., MUDr. Peter Žiak, PhD. (2x), Mgr. Ivana Pilchová, PhD., RNDr. 

Eva Vidomanová, PhD., RNDr. Dana Dvorská, MUDr. Tomáš Šimurda, MUDr. Nina 

Lenhartová, 
b) informovala o priebehu záverečnej oponentúry projektu KEGA, 
c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť program XXII. fakultnej 

vedeckej konferencie, ktorá sa uskutoční dňa 16. 2. 2018. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť MUDr. Danica Polláková, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore gynekológia a pôrodníctvo o zanechanie doktorandského štúdia z osobných 

dôvodov od 1. 1. 2018, 

- žiadosť MUDr. Anny Dobišovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore anestéziológia a resuscitácia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 

roka; t.j. od 19.02.2018 do 18.01.2019 z osobných a pracovných dôvodov, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Stanislavu Suroviakovú, 

doktorandku externej formy v študijnom odbore pediatria (pred DS) 

pôvodný názov: „Poruchy spánku pri vybraných ochoreniach CNS.“ 

navrhovaný názov: „Neurologická manifestácia celiakie v detskom veku“, 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Ing. Michaelu Škorvanovú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia (pred DS)  

pôvodný názov: „Možnosti aplikácie bunkovej terapie v ortopédii.“ 

navrhovaný názov: „Genetická a epigenetická regulácia rozvoja aneuryzmy 

abdominálnej aorty“ 
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- žiadosť PhDr. Hany Locihovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

programe ošetrovateľstvo  o písanie  písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku 

českom (pred DS), 

- žiadosť Mgr. Luciána Zastka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore lekárska biofyzika o písanie dizertačnej práce v jazyku anglickom, 

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

úspešné vedenie a ukončenie doktorandského štúdia obhajobou dizertačnej práce 

v dennej forme a zamestnanca JLF UK v externej forme podľa Sadzobníka odmien – 

prijaté uznesenie č. 1/1/2018, 

c) informoval, že sa pripravujú podklady do výročnej správy o činnosti za rok 2017 za 

PhD. štúdium, 

d) informoval, že sa pripravujú podklady k rozpočtu na rok 2018, 

e) informoval, že bola garantom študijných programov zaslaná žiadosť o vypísanie tém 

školiteľov, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Hricovej, lekárky, Detská fakultná nemocnica 

s poliklinikou Bratislava, Snina, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Koňarovej, lekárky, KNsP Čadca, za školiteľku pre lekárov 

zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo 

(vrátene spoločného internistického kmeňa a internistickej časti prípravy v odbore 

všeobecné lekárstvo) na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. G. Chalupkovej, lekárky, všeobecná ambulancia pre dospelých, 

Trenčín, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Murčekovej, lekárky, ambulancia všeobecného lekára pre 

deti a dorast, NZZ, Partizánske, za školiteľku v ambulancii všeobecného lekára pre 

deti a dorast pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore pediatria, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

-  zrušenie zaradenia MUDr. M. Sekerkovej rod. Tanuškovej zo špecializačného 

štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo z dôvodu zmeny zamestnávateľa aj 

pracovného zaradenia, 

h) informoval, že MZ SR podpísalo s JLF UK Dodatok č. 5 k zmluve o vzájomnej 

spolupráci č.  237/2015, ktorý upravuje podmienky financovania na rok 2018, 

i) informoval, že JLF UK má v súčasnosti 27 rezidentov, z toho 19  v odbore všeobecné 

lekárstvo a 8 v odbore pediatria.  Celú špecializačnú prípravu úspešne ukončilo 7 

rezidentov, 

j) informoval, že v nadväznosti na podpísaný dodatok č. 5 JLF UK uzatvára zmluvy 

o spolupráci  so všetkými zdravotníckymi zariadeniami zapojenými do RP, 

k) informoval, že dňa 25. 1. 2018 sa uskutoční výberové konanie do rezidentského 

programu ku termínu zaradenia 01. 02. 2018, 

l) predložil riešenie otázky doktorandov a odborných asistentov a ich pracovného úväzku 

v UNM v súvislosti s ich zaraďovaním do špecializačného štúdia a tiež spúšťaním 

centrálneho registra MZ SR od 01. 09. 2018. 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala o zaslaní  Štatistického výkazu o Škol (MŠVVŠ) 12-01 k 31.12.2017 

o absolventoch za rok 2017, 
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b) informovala o príprave rozvrhov na LS AR 2017/2018 pre študijný program 

všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, 

c) informovala o termínoch doplňujúcich skúšok, nasledovne: 

- zdravotnícke povolanie lekár –  v dňoch 22.3. – 23.3.2018, 

- zdravotnícke povolanie zubný lekár – v dňoch 5.4. – 6.4.2018, 

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram prijímacieho konania 

pre študijné programy v jazyku slovenskom, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie harmonogram letnej praxe. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) informoval, že o príprave rozvrhov na LS AR 2017/2018 pre študijný program NŠP na 

LS 2017/2018, 

b) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie program Dňa otvorených dverí, ktorý 

sa uskutoční na JLF UK 2. 2. 2018, 

c) informoval o spracovaní ročného výkazu o digitálnych technológiách v škole za rok 

2017. 

  

prof. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Hisham Nofan 

Ahmad Smairat, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia na JLF UK, 

b) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Umer Mohammed Rasul, študenta 1. ročníka (1+5 program) študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní 

štúdia na JLF UK, 

- oznam Dieu-Merci Niyindagira, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF 

UK, 

- oznam Nina Ngan Kim Vo, študentky 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF 

UK, 

- oznam Eirik Gjærevold Damhaug, študenta 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF 

UK, 

- oznam Vilde Røysi, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam Marie Natalie Kirkeroed Solberg, študentky 2. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní 

štúdia na JLF UK a vrátenie preplatku školného, 

- oznam Ľudovíta Belavého, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť A. M. Rola, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o skorší nástup po prerušení štúdia na JLF UK, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť H. N. A. Smairat, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o predĺženie štúdia na JLF UK,, 

e) informovala o záujemcovi o štúdium v jazyku anglickom so sluchovou poruchou, f) 

f) informovala o výzve na výberové konania na Erasmus+ štúdium, stáž a absolventskú 

stáž na AR 2018/2019. 
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doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť Správu z preskúmania 

systému manažérstva kvality JLF UK za rok 2017 – prijaté uznesenie č. 2/1/2018, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh cieľov kvality JLF 

UK na rok 2018, plán interných auditov na rok 2018 a plán vzdelávacích aktivít na rok 

2018 – prijaté uznesenie č. 3/1/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie záznam o kontrole dodržiavania 

povinností zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretej krajiny 

s miestom výkonu práce na území SR, 

b) informovala členov Vedenia JLF UK o Opatreniach rektora UK v Bratislave na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR, 

c) informovala, že od 1. 1. 2018 dochádza k zvýšeniu stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4,8 % (okrem VŠ učiteľov), 

d) predložila návrhy pre obmedzenie prístupu k vnútorným dokumentom a formulárom 

na webstránke fakulty pre širokú verejnosť – prijaté uznesenie č. 4/1/2018, 

e) informovala o Dodatku č. 11 k dotačnej zmluve na rok 2017 – Rozdelenie 

neúčelových finančných prostriedkov – podprogram 077 11 poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenia prevádzky vysokých škôl,  

f) predložila rozpis finančných prostriedkov na zvýšenie štipendií pre doktorandov 

v roku 2017, 

g) informovala, že na účet JLF UK bola pripísaná dotácia na mesiac december 2017, 

h) informovala o úprave rozpočtu sociálnych štipendií v súlade s dodatkom č. 11, 12 

k DZ, 

i) predložila pokyny k predkladaniu dokladov k ročnej účtovnej závierke za rok 2017, 

j) informovala o usmernení k účtovnej závierke k 31. 12. 2017, 

k) informovala, že na účet RUK boli poukázané finančné prostriedky (odvod do fondu 

rozvoja UK) za študentov, ktorým vznikla povinnosť platiť školné v AR 2017/2018 za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. za externé štúdium, 

l) informovala o odvode finančných prostriedkov do Štipendijného fondu JLF UK zo 

školného študentov, ktorým vznikla povinnosť platiť školné v AR 2017/2018 za 

prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, resp. za externé štúdium - prijaté uznesenie č. 

5/1/2018, 

m) informovala, že na RUK bola postúpená na zaevidovanie žiadosť o sprístupnenie 

informácie.  Zároveň informovala o predbežnom stanovisku JLF UK k uvedenej 

žiadosti vypracovanom fakultným právnikom, 

n) informovala, že bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou EAGLE SECURIT, a. s. pre predmet zákazky „Strážne služby pre UK 

v Bratislave UK“, 

o) informovala, že sa kontroluje zoznam zamestnancov s H-indexom k 1. 1. 2018 

v spolupráci so zamestnancami AKAS, 

p) informovala, že v dňoch 12. – 13. februára 2018 sa uskutoční výjazdové zasadnutie 

Dekanátu JLF UK, 

q) z dôvodu úpravy základnej stupnice platových taríf predložila prehľad vyplácania 

platových kompenzácií pre zamestnancov JLF UK, ktorí pracujú v II. a III. kategórií 

rizikových prác - prijaté uznesenie č. 6/1/2018, 

r) predložila návrh na prípravu podkladov k 50. výročiu založenia LF v Martine - prijaté 

uznesenie č. 7/1/2018, 
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s) predložila návrh na vypracovanie plánu dovoleniek na rok 2018 - prijaté uznesenie č. 

8/1/2018. 

 

K bodu 5) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že Lekársky ples 2018 sa uskutoční dňa 9. 2. 2018 v hoteli Turiec. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) informovala, že sa pripravuje publikácia k 100-mu výročiu založenia Univerzity 

Komenského. 

 

prof. MUDr. V. Švihrová, CSc. 

a) informovala, že zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK sa uskutoční 19. 3. 2018, 

b) informovala, že zasadnutie AS JLF UK sa uskutoční 26. 3. 2018.  

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) informovala, že sa pripravuje Zlatá promócia absolventov 1967/1968. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   26. 1. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 


