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Z á p i s n i c a  č. 13/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 23. novembra 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  

          L. Stodola, podpredseda KŠ AS JLF UK 

          prof. MUDr. J.  Danko, CSc. 

          doc. MUDr. J. Hamžík, PhD. 

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

 



Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky 

  5. Rôzne 

 

K bodu 1) 

 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 09. 

novembra 2010 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/12/2010 – udelenie ceny dekana, 

- uznesenie č. 2/12/2010 - bude prerokované na zasadnutí VR JLF UK v Martine 

dňa 16. 12. 2010, 

- uznesenie č. 3/12/2010 - bude prerokované na zasadnutí VR JLF UK v Martine 

dňa 16. 12. 2010, 

- uznesenie č. 4/12/2010 - bude prerokované na zasadnutí VR JLF UK v Martine 

dňa 16. 12. 2010, 

- splnené uznesenie č. 5/12/2010 – odmena školiteľovi za úspešné ukončenie 

vedenia doktoranda, 

- uznesenie č. 6/12/2010 – prebieha plnenie s termínom do 31. 12. 2010, 

- splnené uznesenie č. 7/12/2010 – kontrola platieb školného študentov 

študujúcich v jazyku anglickom. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o programe rokovania výjazdové zasadnutia Kolégia rektora UK, ktoré sa 

uskutoční 24. – 26. 11. 2010 v Lúčkach, 

b) informoval o návšteve členov Kolégia rektora UK, ktorí si 24. 11. 2010 prídu 

obhliadnuť budovu nového dekanátu a auly JLF UK, 

c) predložil návrh Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM 

a Univerzitnej nemocnice Martin o založení záujmového združenia právnických osôb 

s názvom Ústav medicínskych expertíz JLF UK a UNM. Vedenie JLF UK odporučilo 

dekanovi predložiť návrh na prerokovanie Akademickému senátu JLF UK – prijaté 

uznesenie č. 1/13/2010, 

d) podal informácie z návštevy delegácie z Thaiwanu, ktorá sa uskutočnila 15. – 16. 

novembra 2010, 

e) predložil upravený návrh Ústavu ošetrovateľstva o zriadenie Oddelenia paliatívnej 

starostlivosti. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi návrh predložiť na prerokovanie 

AS JLF UK – prijaté uznesenie č. 2/13/2010,  

f) predložil zápisnicu z pracovného stretnutia na MŠVVaŠ SR, ktoré sa konalo 25. 10. 

2010. Rokovalo sa o harmonizácii kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 

„docent“ a kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) informoval, že do 6. decembra 2010 musia riešitelia predložiť záverečné správy 

grantov UK 2010, 

b) informoval, že dňa 06. decembra 2010 sa uskutoční Vedecká rada UK, kde bude 

prerokovaný návrh na udelenie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ doc. RNDr. 

Petrovi Kaplánovi, CSc., mim. prof. 

 

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie schválilo: 

- žiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu RNDr. Ivana Vargu, PhD., PhD. 

pre MUDr. Máriu Hladkú, doktorandku externej formy štúdia v študijnom 



odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia – prijaté 

uznesenie č. 3/13/2010, 

b) za oblasť špecializačného štúdia informoval o zaslaní pripomienok k zásadám 

akreditácie na Akreditačnú komisiu. 

 

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

a) predložila zoznam študentov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium, 

b) informovala o počte žiadosti o odpustenie alebo zníženie školného, 

c) informovala o výsledku posúdenia rovnocennosti dokladov, 

d) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na vylúčenie: 

- L Stupkovej, študentky 1. ročníka externej formy štúdia magisterského 

študijného programu ošetrovateľstvo. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD.  

a) informovala o programe intelektuálnej výmeny pre rok 2011/2012 s Japonskom.  

 

doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

a) predložil návrh rozvrhu pre študentov 6. ročníka všeobecného lekárstva na ďalší 

akademický rok 2011/2012, 

b) predložil návrh termínu konania promócií v akademickom roku 2011/2012, 

c) predložil návrh termínu prijímacieho konania na akademický rok 2012/2013, 

d) informoval, že v dňoch 24. – 25. novembra 2010 sa v Brne uskutoční medzinárodná 

konferencia MEFANETu. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila podklady týkajúce sa definovania špecifík Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

v Martine k ich uplatneniu na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR pri rozdeľovaní finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011, 

b) predložila prehľad čerpania sociálnych štipendií a stravných príspevkov k 15. 11. 

2010, 

c) predložila a vedenie JLF UK odsúhlasilo návrh termínov, ktoré sú spojené 

s koncoročnými účtovnými závierkovými prácami, 

d) informovala o krádežiach, ktoré boli zaznamenané na budove Ústavu ošetrovateľstva 

a Ústavu nelekárskych študijných programov. Jedná sa o neznámych páchateľov, ktorí 

tak odcudzili medené oplechovanie rímsy a striešku nad zadným vchodom. V tejto 

súvislosti bola na budovu nainštalovaná „fotopasca“ v súčinnosti s mestskou políciou, 

e) informovala o nezrovnalostiach v údajoch centrálneho registra študentov a AIS2 

týkajúcich sa štipendií doktorandov za II. štvrťrok 2010, 

f) predložila a vedenie JLF UK schválilo návrh limitov na telefónne hovory na VoIP 

telefóniu na Dekanáte JLF UK, 

g) predložila žiadosť zástupcu ochrany zvierat, ktorý chce navštíviť centrálny zverinec 

a presvedčiť sa, že nedochádza k zneužívaniu práv zvierat človekom, 

h) informovala o podaní reklamácie na vysúťaženú firmu Práčovne a čistiarne, s. r. o. 

Nitra v rámci centrálneho verejného obstarávania, ktorá nám zabezpečuje pranie 

a čistenie prádla, 

i) predložila požiadavku objednávania kancelárskych potrieb vysúťaženej spoločnosti 

KANEX Slovakia, s. r. o. v rámci centrálneho verejného obstarávania, 

j) predložila návrh výšky školného a poplatkov na akademický rok 2011/2012 na JLF 

UK, 

k) informovala o vypísaní výberových konaní na obsadenie pracovných miest: 

- vedúci strediska audiovizuálnej techniky, 

- vedúci knižnice a študijno-informačného strediska, 

l) informovala o termíne pracovného stretnutia k projektu 5.1, 



m) predložila a vedenie JLF UK schválilo žiadosť Mgr. Antona Vaňugu, doktoranda na 

LF UPJŠ v Košiciach o umožnenie absolvovania predmetu Anglický jazyk na JLF UK 

v Martine. 

 

K bodu 5) 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predložil a vedenie JLF UK odporučilo schváliť žiadosť organizačného výboru 

Medických beánií 2010 o udelenie dekanského voľna na 25. 11. 2010 od 14.00 hod. 

a na 26. 11. 2010 pre konkrétnych študentov, ktorí sa budú podieľať na príprave 

beánií, 

b) predložil pozvánku na profesorskú prednášku prof. RNDr. Branislava Sitára, DrSc., 

ktorá sa uskutoční 01. 12. 2010 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, 

c) predložil pozvánku na prednášku Dr. Arie-Jana Kwaka, ktorá sa uskutoční 25. 11. 

2010. 

 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) informoval, že pri príležitosti Medických beánií 2010 sa objednali pre študentov 

v Slovenskom komornom divadle v Martine vstupenky na predstavenie Kumšt, ktoré 

sa uskutoční 9. decembra 2010. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o termíne zasadnutia Etickej komisie JLF UK, ktoré sa uskutoční 13. 

decembra 2010. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) podala návrh termínu pre Vianočné stretnutie Jesseniovej lekárskej fakulty JLF UK, 

ktoré sa uskutoční 17. decembra 2010, 

b) informovala o príprave tlače vstupeniek na XVI. Medický ples a XII. Turčiansky 

lekársky ples, ktorý sa uskutoční 04. februára 2011. 

 

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

a) predložila a vedenie odporučilo žiadosť o finančnú podporu pre študentky 

hádzanárskeho klubu zapracovať do špecifík JLF UK v Martine, ktoré sú potrebné pre 

rozdelenie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011, 

b) informovala o počtoch študentov študujúcich v jazyku anglickom, ktorí zanechali 

alebo prerušili štúdium na JLF UK. 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  08. 12. 2010 

Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

             dekan JLF UK 

 


