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Z á p i s n i c a  č. 6/2018 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 3. apríla 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 

  

K bodu 1) 

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

dňa 19. 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) predložil žiadosť prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc. o zmenu funkčnej štruktúry 

v BioMede - prijaté uznesenie č. 1/6/2018,  

b) predložil žiadosť doc. MUDr. Y. Mellovej, CSc. o dotáciu na zabezpečenie výučby pre 

Ústav anatómie JLF UK, vedenie fakulty odporučilo uvedené požiadavky realizovať 

z finančných prostriedkov JLF UK - prijaté uznesenie č. 2/6/2018. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

a) informovala, že do 26. 4. 2018 je možné podať na RVVČ projekty KEGA a VEGA. 

 

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 Mgr. Janu Žolkovú, doktorandku 

dennej formy v študijnom odbore vnútorné choroby (pred DS) 

pôvodný názov: „Genetické pozadie zriedkavých krvácavých ochorení a von 

Willebrandovej choroby“ 

navrhovaný názov: „Laboratórna a molekulárno – genetická diagnostika 

pacientov s von Willebrandovou chorobu“ 

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

a úpravu komisie pre štátne skúšky pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania 

v študijnom programe chirurgia – prijaté uznesenie č. 3/6/2018, 

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. 7/2017 Sadzobníka odmien za vybrané práce a činnosti – 

prijaté uznesenie č. 4/6/2018, 

d) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Ing. Lukáša 

Martvoňa, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore lekárska biofyzika 

o povolenie zahraničného študijno – vedeckého pobytu  na Department of 

Physiological Sciences, College of Veterinary Medicine, University of Florida (USA) 

v termíne od 26.6.2018 do 6.8.2018 v rámci riešenia dizertačnej práce doktorandského 

štúdia, 

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

UK odporučilo dekanovi schváliť 

- menovanie MUDr. P. Pillára, primára interného oddelenia, Nemocnica na okraji 

mesta, n. o., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo (vrátane spoločného 

internistického kmeňa a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo) 

na JLF UK v Martine, 
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- menovanie MUDr. J. Čajkovej, primárky novorodeneckého oddelenia, Nemocnica 

akad. L. Dérera, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore neonatológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. M. Petrášovej, lekárky dermatovenerologickej ambulancie, 

DermaPoint, s. r. o. Žilina, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore dermatovenerológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Leša, primára odd. tuberkulózy a respiračných chorôb, NsP 

Trebišov, a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore pneumológia a ftizeológia (vrátane spoločného 

internistického kmeňa a internistickej časti prípravy v odbore všeobecné lekárstvo) 

na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Kubešovej, zástupkyne primára detského oddelenia, HONsP 

Trstená, za školiteľku pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P Straňáka, lekára  všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, 

Sanea, s. r. o. Námestovo, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Kukučku, primára OAIM, Nemocnica Topoľčany, a. s., za 

školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného štúdia 

v odbore anestéziológia a intenzívna medicína na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Bartoňa, lekára, Klinika pediatrickej urológie, NÚDCH 

Bratislava, za školiteľa pre lekárov zaradených alebo prijatých do špecializačného 

štúdia v odbore pediatrická urológia na JLF UK v Martine, 

f)  predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vyradenie MUDr. J. Hederlingovej zo špecializačného štúdia na JLF UK z dôvodu 

záujmu pokračovať v špecializačnom štúdium na inej vzdelávacej ustanovizni, 

g) informoval, že dňa 28. marca 2018 boli na zasadnutí Akreditačnej komisie MZ SR 

schválené žiadosti JLF UK: 

- žiadosť o akreditáciu nového špecializačného študijného programu nefrológia pre 

zdravotnícke povolanie lekár (odborná garantka:  doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.), 

- žiadosť o opätovnú akreditáciu špecializačného študijného programu klinická 

biochémia pre zdravotnícke povolanie lekár (odborný garant: prof. MUDr. Ladislav 

Turecký, CSc.) a 

- žiadosť o opätovnú akreditáciu špecializačného študijného programu na riadenie 

a organizáciu zdravotnícka zdravotnícky manažment a financovanie pre zdravotnícke 

povolanie lekár a zubný lekár (odborná garantka: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.). 

 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť A. Naba, študenta 

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

prerušení štúdia, 

b) informovala o konaní pedagogickej komisie pre študijný program všeobecné lekárstvo 

a zubné lekárstvo dňa 28.3.2018. 

 

prof. MUDr. O. Osina, PhD.  

a) informoval o konaní pedagogickej komisie pre študijný program nelekárske študijné 

programy dňa 28.3.2018. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila metodiku rozpisu dotácie pracoviskám a účelovým zariadeniam na rok 

2018, rozpis dotácie ŠR na programy, podprogramy, kategórie a položky, použitie 
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finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 

2018 a rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018 – prijaté uznesenie č. 5/6/2018, 

b) predložila návrh použitia finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov JLF UK a VI a J – prijaté uznesenie č. 6/6/2018, 

c) informovala, že sa pripravuje tabuľková a textová časť Výročnej správy o hospodárení 

UK za rok 2017, 

d) informovala, že bola pridelená dotácia na nové a pokračujúce projekty VEGA a 

KEGA v roku 2018,  
e) predložila grafické návrhy medaily JLF UK (50. výročie), Vedenie JLF UK 

odporučilo rozpracovať návrhy reverzu, 

f) informovala, že na základe výsledkov auditu je potrebné pri zahraničných pracovných 

cestách vystavovať cestovný príkaz ešte pred úhradou leteniek, registračných 

poplatkov, ubytovania, tzn. príkaz musí byť schválený dekanom fakulty a až potom 

môže zamestnanec JLF UK realizovať vyššie uvedené aktivity – prijaté uznesenie č. 

7/6/2018, 
g) predložila a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie protokol Colného úradu Bratislava 

z vykonania daňovej kontroly, 

h) informovala o možnom spôsobe zberu a triedenia odpadu v jednotlivých budovách  

JLF UK v Martine, 

i) informovala o stanovisku Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK k návrhu 

Štipendijného poriadku UK, čl. 18 ods. 3 písm. c) – poskytovanie platovej 

kompenzácie za sťažený výkon práce doktorandom, na základe ktorého predkladatelia 

štipendijného poriadku riešili problematiku kompromisne pridaním nového odseku 3, 

podľa ktorého zvýšenie doktorandského štipendia nie je nárokovateľné. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa   13. 4. 2018 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 

 
 

 


