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Z á p i s n i c a  č. 3/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 19. februára 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. RNDr. E. 

Halašová, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

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

   

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 
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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 

K bodu 1) 

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

dňa 30. januára 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 konaní 19. ročníku súťaže Národná cena SR za kvalitu, 

b) predložil poďakovanie študentov 1. ročníka VL za profesionálny prístup Mgr. M. 

Čovana, PhD. pri výučbe predmetu „Základy lekárskej terminológie“, 

c) predložil žiadosť doc. MUD. D. Statelovej, CSc., mim. prof. o naplánovanie 

finančných prostriedkov pre ŠP Zubné lekárstvo, 

d) informoval o vyhlásení 21. ročníka súťaže Vedec roka SR 2017, 

e) informoval o možnosti 2-dňového hosťovania odborníka z USA dr. Morozova na JLF 

UK, 

f) informoval o aktuálnom stave riešenia súdneho sporu medzi JLF UK a Metrostavom 

vo veci indexov. 

 

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. Alexander Ferko, CSc., doc. Mgr. 

Martina Bašková, PhD., doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD., doc. Mgr. Marian Grendár, 

PhD., Mgr. Roman Holič, PhD., Ing. Petra Hnilicová, PhD., Mgr. Michal Pokusa, 

PhD., Ing. Ján Strnádel, PhD., 
b) informovala o priebehu XXII. fakultnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 16. 2. 

2018, 
c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť nutnosť naplnenia 

publikačných kritérií (vedecké práce a citačný ohlas) uchádzačov o udelenie VKS IIa 

v rozsahu kritérií pre habilitáciu – prijaté uznesenie č. 1/3/2018. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť:  

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Tomáša Fejerčáka, doktoranda 

dennej formy štúdia v študijnom odbore chirurgia (pred DS) 

pôvodný názov: „Hodnotenie metabolizmu meningeómov pomocou MR 

spektroskopie.“ 

navrhovaný názov: „Antikoagulanciá a antiagreganciá u pacientov a úrazom 

mozgu“ 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Kristiána Vargu, doktoranda 

dennej formy v študijnom odbore chirurgia (pred DS) 

pôvodný názov: „Hodnotenie vybraných biomarkerov u pacientov s ťažkým 

úrazom mozgu.“ 

navrhovaný názov: „Autonómna dysregulácia kardiovaskulárneho systému 

u pacientov so spontánnym subarachnoidálnym krvácaním“ 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre Mgr. Zuzanu Novú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore normálna  a patologická fyziológia (pred DS) 
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pôvodný názov: „Pľúcny surfaktant a obranné mechanizmy respiračného 

systému“ 

navrhovaný názov: „Vplyv endotoxínu na fyziológiu alveolárnych buniek  

a proteíny pľúcneho surfaktantu“ 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Mgr. Miroslava Šteruského, 

doktoranda externej formy v študijnom odbore normálna  a patologická fyziológia 

(pred DS) 

pôvodný názov: „Chronický kašeľ pri ochoreniach srdca a kašľové synkopy ako 

príklad komplexných kardiorespiračných vzťahov“ 

navrhovaný názov: „Vytvorenie a validácia modelu kašľa u morčiat 

zohľadňujúceho pohlavný dimorfizmus“ 

- žiadosť o modifikáciu témy dizertačnej práce pre RNDr. Danu Dvorskú, 

doktorandku dennej formy v študijnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (po 

DS), 

pôvodný názov: „Nové trendy v diagnostike ochorení tela maternice: 

Molekulárno – genetické pozadie myómov maternice“ 

navrhovaný názov: „Nové trendy v diagnostike ochorení tela maternice: 

Stanovenie expresného profilu leimyómov maternice“ 

- žiadosť MUDr. Arash Davani, doktoranda externej formy v študijnom odbore 

vnútorné choroby (pred DS) o písanie písomnej časti k dizertačnej skúške v jazyku 

anglickom, 

- žiadosť Ing. Matúša Madleňáka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore dermatovenerológia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. 

od 19.02.2018 do 18.02.2019 z osobných a pracovných dôvodov, 

- žiadosť MVDr. Igora Rohoňa, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore dermatovenerológia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 roka; t.j. 

od 19.02.2018 do 18.02.2019 z osobných a pracovných dôvodov, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ukončenie doktorandského 

štúdia MUDr. Michaely Matiščákovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore pediatria z dôvodu nezapísania sa na štúdium po prerušení a po opätovnej 

výzve na zápis a pre nesplnenie povinností vyplývajúcich zo Študijného poriadku, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. E. 

Kurču, PhD., FESO,  garanta študijného programu neurológia na menovanie doc. 

MUDr. E. Kantorovej, PhD. a doc. MUDr. V. Nosáľa, PhD.  za školiteľov v študijnom 

odbore neurológia – prijaté uznesenie č. 2/3/2018, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. D. 

Dobrotu, CSc., garanta študijného programu lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia na menovanie doc. RNDr. T. Matákovú, PhD.  za školiteľku v študijnom 

odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – prijaté uznesenie č. 3/3/2018, 

e) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na doplnenie komisie 

pre štátne skúšky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe 

vnútorné choroby – prijaté uznesenie č. 4/3/2018, 

f) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh rozpočtu na 

organizovanie ŠVK dňa 25. apríla 2018, 

g) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmenu garančnej 

skupiny pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania a pre habilitačné a vymenúvacie 

konanie v študijnom programe patologická anatómia a súdne lekárstvo v študijnom 

odbore patologická anatómia a súdne lekárstvo – prijaté uznesenie č. 5/3/2018, 

h) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmenu garančnej 

skupiny pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania a pre habilitačné a vymenúvacie 

konanie v študijnom programe anatómia,  histológia a embryológia v študijnom 

odbore anatómia, histológia a embryológia – prijaté uznesenie č. 6/3/2018,  
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i) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na zmenu garančnej 

skupiny pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania a pre habilitačné a vymenúvacie 

konanie v študijnom programe anestéziológia a resuscitácia v študijnom odbore 

anestéziológia a resuscitácia – prijaté uznesenie č. 7/3/2018, 

j) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zaplatenie ročného 

členského príspevku ORPHEUS – prijaté uznesenie č. 8/3/2018, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Kulkovského, primára, interné oddelenie NsP Považská 

Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného internistického kmeňa 

internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo, 

l) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť vyradenie MUDr. M. 

Repka z evidencie špecializačného štúdia v odbore pediatria z dôvodu 

záujmu pokračovať v špecializačnom štúdiu na inej vzdelávacej ustanovizni, 

m) informoval o novom nariadení vlády č. 34/2018 Z. z., ktoré dopĺňa a mení Nariadenie 

vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, účinné od 10. 

02. 2018, 

n) informoval, že Ústav ošetrovateľstva JLF UK vypracoval návrh pre novú 

certifikovanú pracovnú činnosť určenú pre zdravotnícke povolanie sestra – 

ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany – návrh zaslaný ako pracovný materiál 

pre AK MZ SR, 

o) informoval o počtoch novozaradených a prijatých lekárov v súlade s platnou 

legislatívou JLF UK v Martine ku dňu 1. 2. 2018 – zaradených 75 lekárov (najviac do 

odborov vnútorné lekárstvo – 16 lekárov), 

p) informoval o návrhu ako riešiť výšku úväzkov doktorandov dennej formy v rámci 

zmeny zriaďovacej listiny UNM a to v súvislosti s ich špecializačným štúdiom. 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie odporučilo dekanovi schváliť organizačné zabezpečenie 

predštátnicovej praxe v AR 2018/2019, 

b) informovala o zabezpečení prednášok MLDU 2018 na tému Oheň, voda, vzduch, zem 

a ľudský živel, 

c) informovala o konaní Kurzu slovenského posunkového jazyka pre pedagogických 

a nepedagogických pracovníkov VŠ, 

d) informovala o zaslaní správy k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického 

prostredia pre študentov so špecifickými potrebami v roku 2017, 

e) informovala o zaslaní listu k návrhom na úpravu študijných plánov v jednotlivých 

študijných programov v AR 2018/2019, 

f) informovala o stretnutí prodekanov UK dňa 19. 2. 2018 s prorektorkou pre študijné 

veci UK, 

g) informovala o tabuľkách pedagogickej zaťaženosti po pripomienkovaní z pracovník 

JLF UK.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť J. Bullovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na JLF 

UK na dobu 1,5 roka z dôvodu materskej dovolenky. 
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prof. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam Kristrún Ósk Huldudóttir, študentky 1. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Unnur Lara Hjalmarsdóttir, študentky 1. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Louise Frøisland, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

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

- oznam Christine Franseth Lie, študentky 4. ročníka študijného programu 

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

UK, 

- oznam Joanna Paczek, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

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

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Laila Kulmiye, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vylúčenie zo štúdia na JLF UK pre 

nesplnenie podmienok kontrolnej etapy, 

- žiadosť Faria Noreen, študentky študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o vylúčenie zo štúdia na JLF UK pre nesplnenie 

podmienok kontrolnej etapy, 

- žiadosť Joakim Guldberg Fugelli, študenta študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o vylúčenie zo štúdia na JLF UK pre 

nesplnenie podmienok kontrolnej etapy, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť Solveig Helen Mortensen, študentky 2. ročníka študijného programu 

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

UK na 1 semester, 

- žiadosť Alexander Bloemhof, študenta 2. ročníka študijného programu 

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

UK, 

d) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť:  

- žiadosť Sharon Ghezai, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o odpustenie školného a prenesenie 

platby do ďalšieho akademického roka z dôvodu prerušenia na celý rok kvôli 

zdravotným problémom, 

- žiadosť Sofie Hedland, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o odpustenie školného a prenesenie 

platby do ďalšieho akademického roka z dôvodu prerušenia na celý rok kvôli 

zdravotným problémom, 

e) informovala, že dňa 14. 3. 2018 sa uskutoční výberové konanie na letné praxe na 

partnerských univerzitách Budapešť, Pécs, Olomouc a Vitebsk, 

f) informovala, že v dňoch 15. – 16. 2. 2018 navštívi JLF UK delegácia z Björknes 

University College, 

g) informovala, že sa objavujú prípady, kedy študenti prítomní na výučbe praktických 

cvičení podpisujú aj neprítomných študentov. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

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

komisií pre vypísané výberové konania: 2 funkčné miesta profesorov v študijnom 
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odbore gynekológia a pôrodníctvo, 1 pracovné miesto odborného asistenta na 

Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK a UNM, 2 funkčné miesta profesorov 

v študijnom odbore chirurgia – prijaté uznesenie č. 9/3/2018, 

b) informovala, že JLF UK bola pridelená dotácia na mesiac február 2018, 

c) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie zápisnicu o vykonaní inventarizácie 

majetku a záväzkov na JLF UK v Martine k 31. 12. 2017 – prijaté uznesenie č. 

10/3/2018, 

d) predložila a Vedenie JLF UK v Martine odporučilo dekanovi schváliť Plán kontrolnej 

činnosti JLF UK v Martine na rok 2018 – prijaté uznesenie č. 11/3/2018, 

e) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie usmernenie o počiatočných stavoch 

k 1. 1. 2018 a prevode obliga do roku 2018 v IS SAP,, 

f) informovala, že sa pripravujú podklady pre vyhodnotenie kontrolnej činnosti na JLF 

UK v Martine za rok 2017, ktoré je potrebné zaslať na RUK do 28. 2. 2018, 

g) informovala, že na základe údajov z daňových priznaní DPH za obdobie január až 

december 2017 bol prepočítaný koeficient na rok 2018 vo výške 0,14 %, 

h) informovala, že Sociálnej poisťovni bolo zaslané oznámenie poistnej udalosti 

k úrazovému poisteniu (pracovný úraz), 

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

a spoločnosťou EUROPEA group, spol. s r. o. pre predmet zákazky „Opravy 

a servisné práce pre IKT zariadenia“,  

j) informovala, že v roku 2018 už nebude Univerzita Komenského v Bratislave 

organizovať podujatie pod názvom Univerzitná kvapka krvi, 

k) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie uznesenie Okresného súdu Martin 

v konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam, v ktorom súd konanie zastavuje, 

l) informovala, že bol podpísaný Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 11/2010 

Smernici rektora UK v Bratislave o vybavovaní sťažností na UK v Bratislave, 

m) predložila cenovú ponuku na výrobu medailí pri príležitosti 50. výročia založenia JLF 

UK v Martine – prijaté uznesenie č. 12/3/2018, 

n) predložila návrh na zakúpenie knihy Martin a Vrútky z neba. Vedenie JLF UK 

odporučilo realizovať nákup kníh a distribuovať ich v rámci osláv 50. výročia 

založenia JLF UK v Martine. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa   5. 3. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 
 

 

 

 

 


