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Z á p i s n i c a  č. 11/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 12. októbra 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., doc. 

RNDr. S. Fraňová, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. 

Červeňová, prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

 

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

          A. Antošíková, predsedníčka KŠ AS JLF UK 

          prof. MUDr. J.  Danko, CSc. 

          doc. MUDr. J. Hamţík, PhD. 

          Ing. B. Hvizdák 

          Mgr. M. Antošová, PhD. 

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

Ospravedlnení: doc. MUDr. J. Hamţík, PhD. 

       prof. MUDr. J. Danko, PhD. 



Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky 

  5. Informácie z referátu európskych a národných projektov a oddelenia    

     verejného obstarávania  

6. Rôzne 

 

 

K bodu 1) 

 

 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 13. 

septembra 2010 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/10/2010 – odmena školiteľovi za úspešné ukončenie 

vedenia doktoranda, 

- splnené uznesenie č. 2/10/2010 – odmena pri príleţitosti ţivotného jubilea.   

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) dekan vykonal kontrolu uznesení týkajúcich sa JLF UK z rokovania Kolégia rektora 

UK konaného 20. septembra 2010 a konštatoval, ţe uznesenia sú splnené, resp. sa 

plnia, 

b) poveril doc. RNDr. Soňu Fraňovú, PhD., mim. prof. a Annu Antošíkovú určením 2 

študentov a 2 pedagógov, ktorí budú ocenení Rektorom UK 15. novembra 2010, 

c) informoval, ţe 3. novembra 2010 sa uskutočnia rigorózne promócie, 

d) informoval o podnete súvisiacom s vyplácaním sociálnych štipendií, ktorý prišiel na 

JLF UK. Vedenie JLF UK odporučilo podnet zaevidovať a zaslať stanovisko zo 

študijného oddelenia – prijaté uznesenie č. 1/11/2010, 

e) informoval o ţiadosti o pomoc pri zabezpečovaní informačných videí pre potreby 

projektu Integrovaný systém typových pozícií. Vedenie JLF UK rozhodlo o ponúknutí 

linku na internetovú adresu fakulty a linku videa k 40. výročiu JLF UK. Pán dekan 

túto úlohu postúpil doc. MUDr. Jurajovi Mokrému, PhD., 

f) informoval o ponuke spoločnosti AGEL SK, a. s. prezentovať moţnosť práce 

v zdravotníckych zariadeniach tejto spoločnosti. Vedenie JLF UK navrhlo termín 

prvého informačného stretnutia predstaviteľov oboch strán, 

g) predloţil ţiadosť prof. MUDr. Beaty Sániovej, PhD., v ktorej ţiada súhlas na 

vytvorenie jedného pracovného-pedagogického miesta vo funkcii „docent“ – prijaté 

uznesenie č. 2/11/2010. 
 

K bodu 3) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny dekana za 

práce publikované v karentovaných časopisoch prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc., 

Mgr. Z. Škodovej, PhD., doc. MUDr. P. Ţúborovi, PhD., doc. MUDr. I. Ondrejkovi, 

PhD., doc. MUDr. I. Tonhajzerovej, PhD., doc. RNDr. P. Kubatkovi, PhD., doc. 

MUDr. J. Plevkovej, PhD. – prijaté uznesenie č. 3/11/2010, 

b) informoval, ţe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo termíny 

podania správ v rámci VEGY, 

c) informoval o moţnosti zasielať návrhy na cenu ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu za rok 2010 v štyroch kategóriách: 



 Osobnosť vedy a techniky,  

 Vedecko-technický tím roka,  

 Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov,  

 Celoţivotné zásluhy v oblasti vedy a techniky.  
Termín zasielania návrhov na referát je do 14. októbra 2010. 

d) informoval o termíne a programe rokovania Vedeckej rady JLF UK dňa 14. 10. 2010. 

 

doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť o predĺţenie prerušenia doktorandského štúdia MUDr. P. Hollého, 

doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby 

na dobu 1 roka, t. j. od 1.9.2010 do 31.8.2011 zo zdravotných dôvodov, 

- ţiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu MUDr. Jozefa Drímala, CSc. 

pre MUDr. Stanislava Křivánka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia – prijaté uznesenie č. 4/11/2010, 

- ţiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu doc. MUDr. Igora Ondrejku, 

PhD. pre MUDr. Danu Goffovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.26. klinická farmakológia – prijaté uznesenie č. 5/11/2010, 

b) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu školiteľovi prof. 

MUDr. P. Bánovčinovi, CSc., prof. MUDr. J. Buchancovi, DrSc., prof. MUDr. G. 

Nosáľovej, DrSc., doc. MUDr. Ţ. Fetisovovej, PhD. za úspešné ukončenie vedenia 

doktoranda na základe Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon 

vybraných prác a činnosti – prijaté uznesenie č. 6/11/2010, 

c) informoval o termíne 7. Vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa bude konať 20. 

októbra 2010, 

d) za oblasť špecializačného štúdia predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Andreja Orolína, primára Chirurgického oddelenia 

Nemocnice Poprad a. s. za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore Chirurgia na JLF UK v Martine,  

- menovanie MUDr. Ota Smatanu, primára a prednostu Chirurgickej kliniky 

Fakultnej nemocnice Trenčín za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore Chirurgia na JLF UK v Martine,  

- menovanie MUDr. Alexandra Klabníka, primára povereného vedením 

Interného oddelenia Nemocnice Bánovce nad Bebravou za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore Vnútorné lekárstvo na 

JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Andrei Skovajsovej, lekárky – internistky Interného 

oddelenia Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená za školiteľku pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore Vnútorné lekárstvo na 

JLF UK v Martine, 

- menovanie doc. MUDr. Jána Trnku, CSc., prednostu Kliniky detskej chirurgie 

Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava za školiteľa pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore Detská chirurgia na JLF UK v 

Martine, 

- menovanie MUDr. Jozefa Babalu, PhD., zástupcu prednostu Kliniky detskej 

chirurgie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore Detská chirurgia na 

JLF UK v Martine,  



- ţiadosť MUDr. Evy Koišovej, o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

Pediatria na obdobie od 26. 9. 2010 do 09. 04. 2011 z dôvodu materskej 

dovolenky, 

- ţiadosť MUDr. Lucie Šutajovej, o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

Pediatria na obdobie od 14. 2. 2010 do 13. 2. 2011 z dôvodu materskej 

dovolenky, 

e) informoval o pláne predkladania reakreditačných spisov jednotlivých špecializačných 

študijných programov, 

f) podal informácie o najbliţších akciách špecializačného štúdia: 

- 10. 11. 2010 – Špecializačná  skúška v odbore Pediatria,  

- 12. 11. 2010 – Špecializačná  skúška v odbore Chirurgia, 

- 19. 11. 2010 – Špecializačná skúška v odbore Všeobecné lekárstvo, 

- 25. 11. 2010 – Špecializačná skúška v odbore Hematológia a transfuziológia, 

- 25. 11. 2010 – Špecializačná skúška v odbore Gynekológia, 

- 30. 11. 2010 – Špecializačná skúška v odbore Infektológia, 

- 02. – 05. 11. 2010 – zápis sestier, 

- Prvá vzdelávacia aktivita 22. – 26. 11. 2010, 

- Druhá vzdelávacia aktivita 06. – 10. 12. 2010, 

g) informoval o zaradení prvých sestier do špecializačného štúdia v odbore 

ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii k 01. 09. 2010. 

 

doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., mim. prof. 

a) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť ţiadosti: 

- ţiadosť J. Baláţika, študenta 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia na dobu 1 roka zo zdravotných dôvodov, 

- ţiadosť S. Ţemberovej, študentky 2. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, o predĺţenie prerušenia štúdia na dobu 1 

roka (do 31. 08. 2011), 

- ţiadosť L. Šálekovej, študentky prijatej v prijímacom konaní pre AR 

2010/2011 na študijný program ošetrovateľstvo, o uznanie skúšok, ktoré 

vykonala v predchádzajúcom štúdiu na JLF UK, 

- ţiadosť S. Slotovej, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o uznanie skúšky z predmetu sociálne lekárstvo, ktorú vykonala 

v predchádzajúcom štúdiu na Lekárskej fakulte MU v Brne, 

b) predloţila a vedenie vzalo na vedomie oznam o zanechaní štúdia: 

- Bc. M. Vrzgulovej, študentky 1. ročníka externej formy štúdia magisterského 

študijného programu ošetrovateľstvo, 

- D. Kovárovej, študentky 2. ročníka externej formy štúdia bakalárskeho 

študijného programu ošetrovateľstvo, 

- J. Dobiašovej, študentky 2. ročníka dennej formy štúdia bakalárskeho 

študijného programu ošetrovateľstvo, 

c) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vylúčenie: 

- T. Mikloša, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

- I. Páalovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

- P. Mikulovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo, 

- K. Melicheríkovej, študentky 2. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo, 

- L. Kmecovej, študentky 3. Ročníka študijného programu pôrodná asistencia, 



d) predloţila ţiadosť P. Píšovej, študentky  3. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia, ktorá nastúpila po prerušení štúdia, o individuálny študijný plán v AR 

2010/2011.lekárskej fakulty UK v Bratislave o prestup do 2. ročníka na JLF UK 

e) predloţila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť ţiadosti: 

- J. Takáčovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo na 

Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, o prestup na JLF UK. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť G. Berchika, študenta 2. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 30. 09. 2010 do 10. 01. 2011, 

- ţiadosť M. Grundt-Ileby, študentky 4. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 29. 09. 2010 do 31. 08. 2011, 

- ţiadosť N. Braatanovej, študentky 3. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 16. 09. 2010 do 31. 08. 2011, 

b) predloţila a vedenie vzalo na vedomie: 

- oznam E. Dobias, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 20. 09. 2010, 

- oznam A. Pawlak, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 20. 09. 2010, 

- oznam M. Davis, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 31. 08. 2010, 

- oznam M. Asef Rahimzaie, študentky 3. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo, o zanechaní štúdia k 31. 08. 2010, 

- oznam K. Stelmach, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 31. 08. 2010, 

- oznam N. Podolec, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 26. 09. 2010, 

c) predloţila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť ţiadosť Ch. E. Philip, o prestup 

na JLF UK, 

d) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť o vrátenie školného I. L. 

Saltvig, študentke, ktorá zaplatila školné, ale neprišla na zápis a nezapísala sa tak na 

štúdium.  

 

doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

a) informoval o termíne konania slávnostnej imatrikulácie študentov 1. ročníka, ktorá sa 

bude konať 21. 10. 2010, 

b) informoval o Vnútornom predpise UK č. 13/2010 Smernica rektora UK Pravidlá 

priebeţného hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania na UK, 

c) informoval o termínoch konania retenčných testov v akademický rok 2010/2011 pre 

študentov všeobecného lekárstva študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku, 

d) informoval o potrebe aktualizovať profily študentov, 

e) informoval o termíne konania oponentúry spoločného grantu KEGA, ktorá sa 

uskutoční 21. októbra 2010, 

f) informoval o skúšobnom testovaní simulátora, ktoré sa uskutoční 21. októbra 2010, 

g) informoval o moţnosti prezentácie príspevkov na konferencii MEFANET, 

h) informoval o moţnosti JLF UK stať sa riadnym členom AMEE, 

i) predloţil návrh presunutia výučby niektorých predmetov medzi semestrami. 

 

 



K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o kontrole zásob a ročnej spotreby denaturovaného liehu vykonanej 

Colným úradom v Martine, 

b) informovala o úprave dotácie na sociálne štipendiá na rok 2010, 

c) informovala o pridelení beţnej dotácie na mesiac október 2010, 

d) informovala o chybnom rozpise dotácie na nové miesta doktorandov, 

e) informovala o zúčtovaní dotácie na jednotlivé klinické pracoviská za letný semester 

AR 2009/2010, 

f) predloţila návrh rozdelenia finančných prostriedkov školiteľom a oponentom 

diplomových prác študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

g) informovala o poţiadavke na predloţenie čerpania špecifík na rok 2010 kvestorke UK, 

h) informovala o spracovaní účtovnej uzávierky k 30. 09. 2010, 

i) informovala o návrhu automatického účtovania bankových výpisov vo FIS, 

j) informovala o zmenách výkladu investičných akcií k projektom zo štrukturálnych 

fondov EÚ, 

k) informovala o kontrole čerpania dovoleniek zamestnancov JLF UK k 30. 09. 2010, 

l) informovala o prehľade výberových konaní na JLF UK do konca kalendárneho roka, 

m) informovala o zverejnení inzerátu v novinách na vedúceho kniţnice a študijno-

informačného strediska JLF UK, 

n) predloţila a vedenie JLF UK schválilo ţiadosť študentov študujúcich v jazyku 

anglickom o moţnosti vyuţívať prednáškovú miestnosť na Malej Hore 4 počas 

pracovných dní do 22.00 hod., 

o) informovala o zmene správcu portálu MEFANET. Ing. M. Bórika nahradí Ing. K. 

Korenčiaková, 

p) predloţila návrh nového Organizačný poriadok Centrálneho zverinca JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 7/11/2010, 

q) informovala, ţe v rámci centrálneho verejného obstarávania bola vysúťaţená firma na 

predmet zákazky bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov, 

r) informovala o problémoch v rámci centrálneho verejného obstarávania na plnenie 

zmluvy týkajúcej sa vstupných a výstupných prehliadok realizovaných 

prostredníctvom HUMANIE spol. s r. o., 

s) predloţila oznam o konaní študentského projektu na základných školách v Martine, 

ktorý je financovaný Európskou úniou, 

t) predloţila a vedenie JLF UK schválilo ţiadosť študentov o moţnosti organizovať 

Sväté omše, 

u) predloţila list spoločnosti SP GLOB-MED s. r. o., v ktorej ďakujú za pracovnú 

spoluprácu, 

v) predloţila a vedenie vzalo na vedomie výpoveď z nájmu nebytových priestorov – 

bufetu na Novomeského ul. 7 v Martine, 

w) informovala o dočasnom ukončení činnosti rádioizotopového laboratória na Ústave 

lekárskej biochémie JLF UK, 

x) predloţila a vedenie JLF UK schválilo ţiadosť o prenájom priestorov za účelom 

seminára o osteoporóze, 

y) predloţila list študenta JLF UK, v ktorom vyjadruje spokojnosť s dokončovacími 

prácami na novo zrekonštruovanom internáte na Novomeského ul. 7 a zároveň 

upozorňuje na niektoré nedostatky, 

z) informovala o termíne školenia o bezpečnosti v informačnom systéme, ktoré sa 

uskutoční 22. 11. 2010 vo veľkej zasadačke na Záborského ul. 2, 



aa) informovala o harmonograme sťahovania referátov a oddelení z budovy Dekanátu JLF 

UK, na Záborského ul. do novej budovy Dekanátu JLF UK, na Malej Hore 4A, 

bb) predloţila návrh na zmenu názvu Fotolaboratória a strediska audiovizuálnej techniky 

JLF UK na Audiovizuálne stredisko. Vedenie JLF UK odporučilo návrh predloţiť na 

schválenie Akademického senátu JLF UK, 

cc) predloţila zoznam lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore všeobecné 

lekárstvo, 

dd) predloţila zoznam profesorov na JLF UK v akademickom roku 2010/2011 pre potreby 

centrálnej evidencie na Rektoráte UK, 

ee) predloţila ţiadosť o súčinnosť s poskytovaním údajov o zakúpení technickej 

infraštruktúry výskumu a vývoja v rámci všetkých projektov financovaných 

z Operačného programu Výskum a vývoj.  

 

K bodu 5) 

Mgr. M. Antošová, PhD. 

a) informovala o úspešnom riešení 13 projektov,  

b) informovala o zavedení povinných stretnutí s riešiteľmi projektov aspoň raz za mesiac 

– prijaté uznesenie č. 8/11/2010, 

 

K bodu 6) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o príprave volieb na funkciu dekana JLF UK. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) podal informácie zo zasadnutia Vedeckej rady UK, ktorá sa konala 11. 10. 2010. 

 

A. Antošíková 

a) informovala o termíne konania Študentskej beánie, ktorá sa bude konať 26. 11. 2010, 

b) predloţila sťaţnosti zo strany študentov týkajúce sa rekonštrukcie internátu na 

Novomeského ul., 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa 11. 11. 2010   

Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

            dekan JLF UK 


