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Z á p i s n i c a  č. 5/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 19. marca 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc., prof. RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. A. 

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

Péčová, PhD. 

 

   

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 

 5. Rôzne 

K bodu 1) 

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

dňa 6. marca 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 XIX. world Festival of Youth and Students in Sochi, 

b) predložil žiadosť doc. MUDr. Ondrejku, PhD. o predĺženia pracovného pomeru pre 

odbornú asistentku MUDr. M. Drímalovú, CSc., Vedenie JLF UK neodporúča po 

preštudovaní plnenia podmienok v zmysle schváleného materiálu „Personálna politika 

– stratégia v manažovaní zamestnávania vysokoškolských učiteľov, zamestnancov 

vedy a výskumu a neučiteľských pracovníkov“ predĺžiť pracovný pomer,  

c) predložil list študentky všeobecného lekárstva týkajúci sa problematiky absencie 

kontaktných osôb na klinických pracoviskách, ktorí budú v prípade potreby 

komunikovať so študentmi – výučba v jazyku anglickom, 

d) predložil žiadosti o vypísanie výberových konaní na pracovné miesta vysokoškolských 

učiteľov v skrátenom pracovnom úväzku pre zástupcov prednostov vybraných kliník. 

Vedenie JLF UK odporučilo vyžiadať prehľad o publikačnej aktivite zástupcov 

prednostov za rok 2017. 

 

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: RNDr. Zuzana Danková, PhD., 
b) informovala, že bol vypracovaný Ročný výkaz o výskume a vývoji za rok 2017 pre 

ŠU SR, 

c) informovala, že na RVVČ boli predložené 4 návrhy na Cenu literárneho fondu (prof. 

Hudečková, RNDr. Danková, MUDr. Neuschlová). 

 

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. Miroslavu Lučanskú, 

doktorandku externej formy v študijnom odbore normálna a patologická 

fyziológia (pred DS) 

pôvodný názov: „Reaktivita aferentných nervových zakončení v dýchacích 

cestách v podmienkach hypersenzitivity“ 

navrhovaný názov: „Zmeny reaktivity dýchacích ciest u pacientov s respiračnými 

ochoreniami“ 

- žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce pre MUDr. Vladimíra Tancoša, 

doktoranda dennej formy v študijnom odbore patologická anatómia a súdne 

lekárstvo (pred DS) 

pôvodný názov: „Molekulová patológia vybraných zhubných nádorov“ 

navrhovaný názov: „Analýza stavu imunitných strážnych bodov v biopsii 

nemalobunkového karcinómu pľúc“ 
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b) 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. 7/2017 Sadzobníka odmien za vybrané práce a činnosti – 

prijaté uznesenie č. 1/5/2018, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 

- menovanie doc. MUDr. F. Ondriaša, primára, Alpha medical, s. r. o., Bratislava, za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore patologická anantómia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Pisarčíkovej, prednostky, Klinika pediatrickej 

anestéziológie a intenzívnej medicíny, DFN Košice, za školiteľku pre lekárov 

zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore pediatrická 

intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Šišku, lekár, GIT prax, s. r. o. Trstená, za školiteľa pre 

lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore 

gastroenterológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Bednárik, lekár, ÚVN SNP Ružomberok - FN, za školiteľa 

pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Globinovskej, lekárky, Nemocnica Poprad, a. s., za 

školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia v 

odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Džupinová, MSc., lekárky ambulancie klinickej imunológie 

a alergológie, ALIAN, s. r.o. Bardejov, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo 

prijatých do špecializačného štúdia v odbore klinická imunológia a alergológia, 

d)  predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- zrušenie zaradenia MUDr. D. Valúchovej v odbore mamodiagnostika 

v gynekológii (nereaguje na výzvy na prevzatie dokladov, nepodpísala zmluvu 

o zabezpečení štúdia a ukončila pracovný pomer u pôvodného navrhovateľa 

vzdelávania NsP Dunajská Streda), 

e) informoval, že JLF UK v Martine musí v priebehu roku 2018 podať žiadosti 

o akreditáciu nasledujúcich študijných programov ďalšieho vzdelávania, pokiaľ má 

záujme pokračovať v ich realizácii: 

pre zdravotnícke povolanie sestra: 

mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo  

 

zdravotnícke povolanie lekár: 

Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy 

Mamológia 

Onkológia v urológii 

Maxilofaciálna chirurgia. 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

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

študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o skorší termín nástupu 

po prerušení štúdia, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na rozdelenie 

prijímacích skúšok na jednotlivé dni a študijné programy, 

c) informovala o príprave zmlúv na realizáciu výučby predmetu rodinné lekárstvo, 

d) informovala o termíne zasadnutia Pedagogickej komisie dňa 28.3.2018. 

 

prof. RNDr. E. Halašová, PhD.  
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a) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie: 

- oznam M. J. Samulak, študenta 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 E. R. Gunnlaugsdóttir, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia 

štúdia na JLF UK na 1 rok. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

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

komisií pre vypísané výberové konania: funkčné miesto docenta v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo, funkčné miesto docenta v študijnom odbore farmakológia, pracovné 

miesto výskumného pracovníka v Divízii respirológia v Martinskom centre pre 

biomedicínu JLF UK, funkcie vedúcich ústavov JLF UK – prijaté uznesenie č. 

2/5/2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na vyslovenie 

súhlasu s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za cenu nižšiu než je primeraná 

cena – prijaté uznesenie č. 3/5/2018, 

b) informovala, že boli na RUK zaslané pripomienky fakulty k návrhu Štipendijného 

poriadku UK v Bratislave, 

c) predložila návrh vedúceho ÚTV na organizovanie X. ročníka streleckej súťaže 

„Veľkonočná muška“ v dňoch 26. – 27. 3. 2018 – prijaté uznesenie č. 4/5/2018,  

d) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie kontrolu platieb školného 

u študentov študujúcich v jazyku anglickom – prijaté uznesenie č. 5/5/2018. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. V. Švihrová, CSc. 

a) informovala, že dňa 3. 4. 2018 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK 

v Martine, 

b) informovala, že dňa 10. 4. 2018 sa uskutoční zasadnutie AS JLF UK v Martine. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   23. 3. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 
 

 


