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Z á p i s n i c a  č. 9/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 31. augusta 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. P. Cingel 

          Ing. B. Hvizdák 

          Mgr. M. Antošová, PhD. 

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

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

       A. Antošíková 

       prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 



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, oddelenia    

     verejného obstarávania a ústavu informačných technológií 

6. Rôzne 

 

K bodu 1) 

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

júla 2010 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/8/2010 – udelenie Ceny dekana, 

- splnené uznesenie č. 2/8/2010 – korešpondenčné vyjadrenie sa AS JLF UK 

k dvom bodom. 

 

K bodu 2) 

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

a) vykonal kontrolu plnenia uznesenia z porady vedenia JLF UK s vedúcimi ústavov 

a kliník JLF UK zo dňa 12. februára 2010 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) informoval o projektoch KEGA. Riešitelia ukončia riešenie projektu predloţením 

záverečnej správy a záverečným oponentským konaním v termíne do 14. 09. 2010 

a 29. 10. 2010, 

b) informoval o hodnotiacej správe vedecko-výskumnej činnosti JLF UK za rok 2009, 

ktorá bude predloţená na schválenie Vedeckej rady JLF UK 14. 10. 2010, 

c) informoval o návrhu zníţenia počtu členov Vedeckej rady JLF UK, 

d) informoval o termíne zasadnutia VR JLF UK, ktoré sa uskutoční 14. októbra 2010, 

e) predloţil hodnotenie pracovísk a navrhol najlepšie tri pracoviská oceniť pri príleţitosti 

otvorenia akademického roka 2010/2011, 

f) predloţil ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli za rok 2009, 

g) podal správu o prijatých opatreniach k časovým obmedzeniam akreditovaných 

študijných odborov – spôsobilosť uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konania,  

h) informoval o príprave projektu k vzniku Kompetenčného centra výskumu a terapie 

onkologických ochorení, 

i) informoval o podpísaní kúpno-predajnej zmluvy k pozemku za Aulou JLF UK na 

Malej Hore 4A. 

 

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie schválilo: 

- ţiadosť o ukončenie doktorandského štúdia Mgr. J. Čabákovej, doktorandky 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo z osobných 

dôvodov, 

- ţiadosť o ukončenie doktorandského štúdia MUDr. J. Péča, ml. doktoranda 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby z osobných 

dôvodov, 

- ţiadosť o ukončenie doktorandského štúdia MUDr. J. Vyšehradskej, 

doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.10. pediatria, 

- ţiadosť o predĺţenie prerušenia doktorandského štúdia MUDr. K. Nováčekovej 

na dobu 1 roka, t. j. od 1.9.2010 do 31.8.2011 z osobných dôvodov, 

- ţiadosť o prerušenie doktorandského štúdia MUDr. K. Moravčíkovej, 

doktorandky 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 z dôvodu čerpania rodičovskej 

dovolenky, 



- ţiadosť o predĺţenie prerušenie doktorandského štúdia MUDr. K. Péčovej, 

doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.13. 

dermatovenerológia na dobu 6 mesiacov; t.j.  od 1.7.2010 do 31.12.2010 

z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a z váţnych osobných dôvodov, 

- ţiadosť o prerušenie doktorandského štúdia Mgr. V. Ponechalovej, 

doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia na 

Ústave experimentálnej farmakológie SAV v Bratislave na dobu 1 roka; t.j.  od 

1.9.2010 do 31.8.2011 z rodinných dôvodov, 

- ţiadosť o prerušenie doktorandského štúdia MUDr. E. Mindţákovej, 

doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.10. pediatria na dobu 

1 roka; t.j.  od 1.9.2010 do 31.8.2011 z osobných dôvodov, 

- ţiadosť o predĺţenie prerušenie doktorandského štúdia MUDr. V. Ďurdíkovej, 

doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.10. pediatria na 

dobu 1 roka; t.j. od 1.9.2010 do 31.8.2011 z dôvodu čerpania rodičovskej 

dovolenky, 

- ţiadosť o prestup PharmDr. Ľ. Virága, doktoranda externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia na FaF UK v Bratislave k 1.9.2010, 

- ţiadosť o zmenu školiteľa pre MUDr. V. Zoľáka, doktoranda externej formy 

štúdia v študijnom odbore 7.1.10. pediatria nasledovne:  

- pôvodný školiteľa: prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.  

- navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD., 

- ţiadosť PhDr. R. Kozákovej (ČR), doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o umoţnenie vykonania skúšky 

z jazyka anglického na inej Lekárskej fakulte, 

- ţiadosť PhDr. R. Kozákovej (ČR), doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o umoţnenie s písaním písomnej 

časti k dizertačnej skúške a dizertačnej práce v českom jazyku, 

- informoval o súhlase rektora UK so zmenou formy doktorandského štúdia od 

akademického roka 2010/2011 pre doktoranda MUDr. Juraja Haličku, 

z externej na dennú formu štúdia s nástupom do I. ročníka, 

b) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie neschválilo: 

- ţiadosť MUDr. J. Drímala, CSc. o schválenie školiteľa špecialistu primára 

MUDr. L. Nečasa pre MUDr. S. Křivánka, nakoľko funkciu môţu vykonávať 

iba vysokoškolskí učitelia alebo vedeckí pracovníci, spĺňajúci kritériá vedeckej 

rady na habilitácie docentov minimálne na 75% v kaţdej časti a ktorí uţ získali 

akademický titul PhD alebo jeho ekvivalenty,  

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

MUDr. P. Kubiszovi, DrSc., prof. MUDr. M. Mokáňovi, DrSc. a prof. MUDr. P. 

Galajdovi, CSc., za úspešné ukončenie vedenia doktoranda na základe Smernice 

dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon vybraných prác a činností – prijaté 

uznesenie č. 1/9/2010, 
d) informoval o výške poplatku v medzinárodnej organizácii ORPHEUS,  

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

- menovanie MUDr. Miriam Hrkľovej, všeobecnej lekárky pre dospelých, 

Zdravotné stredisko Privátna ambulancia pre dospelých Trstená, za školiteľa 

pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore Všeobecné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Marián Špilu, primára gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia NsP Banská Štiavnica, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK 

v Martine, 

- menovanie MUDr. Jany Haľkovej, zástupkyne primára Oddelenia 

oftalmologického a otorinolaryngologického FNsP Ţilina za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore Otorinolaryngológia na 

JLF UK v Martine, 



- menovanie MUDr. Vladimíra Spišáka, primára Oddelenia vnútorného 

lekárstva FNsP Ţilina, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore Vnútorné lekárstvo (prípadne školiteľa pre Spoločný 

internistický kmeň) na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Viliama Ţilíneka, CSc., prednostu Detskej kliniky ÚVN 

SNP Ruţomberok, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore Pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Jána Mičíka, CSc., primára Detského oddelenia HNsP 

Trstená, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore Pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie Gabriela Krala, MD gynekológa-pôrodníka, konzultanta na 

Gynekologicko-pôrodníckej klinike Univerzitnej nemocnice Severného Nórska 

v Tromsø, za školiteľa pre MUDr. Norberta Szunyogha, PhD. zaradeného do 

špecializačného štúdia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK 

v Martine, 

- ţiadosť MUDr. Adriany Hybskej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výţivy na obdobie od 21. 8. 2010 do 

20. 8. 2011 z dôvodu materskej dovolenky, 

- ţiadosť MUDr. Zuzany Lisej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

Pneumológia a ftizeológia na obdobie od 1. 9. 2010 do 31.8. 2011 z dôvodu 

rodičovskej dovolenky, 

f) podal informácie o najbliţších akciách špecializačného štúdia: 

- 6.  9. - 7. 9. 2010 - Kurz právnych predpisov, 

- 6. 9. - 17. 9. 2010 - Tematický kurz pred špecializačnou skúškou z hematológie 

a transfuziológie, 

g) informoval o tom, ţe JLF UK v Martine získala osvedčenie o akreditácii s 

právoplatnosťou od 27. júla 2010: 

- pre špecializačný študijný program Pracovné lekárstvo pre kategóriu lekár, 

- pre špecializačný študijný program Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgie pre kategóriu ZP sestra, 

- u študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o 

chronické rany pre kategóriu ZP sestra, 

h) informoval, ţe rozhodnutie o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov so stómiou pre kategóriu sestra je stále v 

procese posudzovania, 

i) informoval o príprave akreditačného spisu v odbore Anesteziológia a intenzívna 

medicína. 

 

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

a) informovala o podmienkach prijatia na štúdium študijného programu Všeobecné 

lekársvo (spojeného 1. a 2. stupňa) a študijných programov 1. stupňa na JLF UK pre 

akademický rok 2011/2012, 

b) predloţila zoznam nelekárskych študijných programov 1. a 2. stupňa v  externej forme 

štúdia realizovaných bezplatne na JLF UK v akademickom roku 2011/2012, 

c) predloţila zoznam externých pedagógov participujúcich v akademickom roku 2011/12 

na výučbe v nelekárskych študijných programoch, 

d) informovala o prijatí opatrení na odstránenie nedostatkov v rámci akreditácie 

jednotlivých činností vysokej školy, na ktorých je uvedené časové obmedzenie 

vyplývajúce zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príprave správy o výsledkoch 

prijatých opatrení, ktorá bude zasielaná Ministerstvu školstva a na Rektorát UK. 

 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 



- ţiadosť M. Ahmeda, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 30. 08. 2010 

do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť R. D. Andersena, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 25. 08. 

2010 do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť A. Blazejewskej, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 25. 08. 

2010 do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť C. Borchgrevink-Persen, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 

23. 08. 2010 do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť H. Deutscha, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 27. 08. 2010 

do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť C. Furuholt, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 26. 08. 2010 

do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť A-M. Hovda , študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 27. 08. 2010 

do 29. 05. 2011, 

- ţiadosť I. J. S. Johansen, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 30. 08. 

2010 do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť L. Karanovej, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 24. 08. 2010 

do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť J. Z. Khokhara, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 27. 08. 

2010 do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť C. Moy, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 20. 08. 2010 do 

09. 01. 2011, 

- ţiadosť A. Nawaz, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 25. 08. 2010 do 

09. 01. 2011, 

- ţiadosť J. N. Olafsen, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 26. 08. 2010 

do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť A, J. Roiseho, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 27. 08. 2010 

do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť F. Shahaba, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 27. 08. 2010 do 

09. 01. 2011, 

- ţiadosť I. I. Tahira, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 30. 08. 2010do 

09. 01. 2011, 

- ţiadosť B. H. Urvinga, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 23. 08. 2010 

do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť E. H. Vaage, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 26. 08. 2010 

do 09. 01. 2011, 

- ţiadosť M. J. Abida, študenta 1. ročníka, o prerušenie štúdia od 30. 08. 2010 

do 29. 05. 2011, 

- ţiadosť B. Bunjaku, študenta 1. ročníka, o prerušenie štúdia od 30. 08. 2010 do 

29. 05. 2011, 

- ţiadosť J. Kirsten, študenta 1. ročníka, o prerušenie štúdia od 27. 08. 2010 do 

29. 05. 2011, 

b) predloţila návrhy na vylúčenie a vedenie odporučilo dekanovi ich schválenie: 

- návrh na vylúčenie O. O. Oskenholta, študenta 1. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie B. Al-Hellali, študenta 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie S. Andresena, študenta 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie T. K. Andresena, študenta 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie M. Heen, študentky 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie N. H. Huynh, študenta 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie V-H. Steinbakka, študenta 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie T. R. Stokkeho, študenta 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie E.W. Thoma, študenta 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

- návrh na vylúčenie S. Werner, študentky 2. ročníka k 31. 08. 2010, 

c) predloţil a vedenie vzalo na vedomie: 

- oznam D. Asfawa, študenta 2. ročníka, o zanechaní štúdia k 24. 05. 2010, 



- oznam H. Bedsvaag, študentky 1. ročníka, o zanechaní štúdia k 02. 07. 2010, 

- oznam J. S. Grimstad, študenta 1. ročníka, o zanechaní štúdia k 12. 08. 2010, 

- oznam M. W. Lovolda, študenta 1. ročníka, o zanechaní štúdia k 02. 07. 2010, 

d) informovala o spôsobe platenie školného u zahraničných študentov. 

 

doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

a) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť R. Štefanka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu pol roka, 

- ţiadosť M. Kováča, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu pol roka, 

- ţiadosť V. Garaja, študenta 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 

- ţiadosť D. Bencelovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu pol roka, 

b) predloţil a vedenie vzalo na vedomie: 

- ţiadosť J. Kvasničanovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- ţiadosť S. Páleníka, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

c) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť P. Bednára, študenta Lekárskej fakulty UK v Bratislave o prestup do 2. 

ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť P. Malčekovej, študentky Lekárskej fakulty UK v Bratislave o prestup  

do 2. ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť J. Hánovej, študentky Lekárskej fakulty UK v Bratislave o prestup do 

2. ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť M. Metesovej, študentky Lekárskej fakulty UK v Bratislave o prestup 

do 2. ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť A. Machníkovej, študentky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

o prestup do 2. ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť E. Matejkovej, študentky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

o prestup do 2. ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť R. Gumuláka, študenta Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach o prestup  

do 2. ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť E. Dzurňákovej, študentky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

o prestup do 3. ročníka na JLF UK, 

d) predloţil a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť M. Habánkovej, študentky Lekárskej fakulty UK v Bratislave o 

prestup do 2. ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť A. Horákovej, študentky Lekárskej fakulty MU v Brne o prestup do 2. 

ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť Ľ. Perduľákovej, študentky Lekárskej fakulty MU v Brne o prestup do 

3. ročníka na JLF UK, 

- ţiadosť  A. Deutscha, študenta Lekárskej fakulty UP v Olomouci o prestup do 

3. ročníka na JLF UK,   

e) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť ţiadosti: 

- J. Čabalu, ktorý bol prijatý cez prijímacie konanie pre akademický rok 

2010/2011, a ţiada o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu, 

- B. Petríka, ktorý bol prijatý cez prijímacie konanie pre akademický rok 

2010/2011, a ţiada o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu, 

- L. Libovej, ktorá bola prijatá cez prijímacie konanie pre akademický rok 

2010/2011, a ţiada o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu, 

f) informoval o posunutí začiatku výučbovej časti zimného semestra, 



g) informoval o dočasnom riešení ubytovania študentov 6. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo, z dôvodu rekonštrukcie vysokoškolského internátu JLF UK.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o rozpise beţnej dotácie na mesiac august 2010, 

b) informovala o negatívnej odpovedi na list z MŠVVŠ SR, v ktorom poţadujú zaslanie 

návrhu na úsporné opatrenia na II. polrok 2010 za UK v Bratislave, 

c) podala správu o výsledkoch kontroly platenia poistného na všeobecné zdravotné 

poistenie vo VZP ČR. Na základe výsledkov kontrolného šetrenia sa zistil nedoplatok 

poistného vo výške 235,98 Kč, ktorý vznikol kurzovými rozdielmi, 

d) informovala o ţiadosti Kliniky tuberkulózy a pľúcnych chorôb vyhotoviť novú 

fakultnú pečiatku, nakoľko došlo k zmene názvu pracoviska na Kliniku pneumológie 

a ftizeológie a zároveň k zmene názvu Martinskej fakultnej nemocnice v Martine na 

Univerzitnú nemocnicu Martin. V tejto súvislosti sa dajú vyrobiť nové pečiatky na 

všetky výučbové základne JLF UK v UNM, 

e) informovala o stanovisku MŠVVŠ SR vo veci povinnosti hradiť školné v prípade 

študentov študujúcich v študijnom programe spájajúci prvý a druhý stupeň, 

f) informovala o Dodatku č. 1 k vnútornému predpisu č. 14/2009 Smernici rektora UK, 

ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK 

v akademickom roku 2010/2011, 

g) informovala o platnosti a účinnosti dodatku k Zmluve o poskytnutí finančných 

prostriedkov, 

h) predloţila a vedenie schválilo návrh na odmenu pri dosiahnutí ţivotného jubilea – 

prijaté uznesenie č. 2/9/2010, 
i) predloţila kolaudačné rozhodnutie k budove novej Auly JLF UK, ktoré nadobudlo 

platnosť 31. augusta 2010, 

j) informovala o moţnosti predloţiť poţiadavky, návrhy a námety, ktoré chýbajú pri 

práci v SAPe – modul HR, najneskôr do 18. 08. 2010 na RUK, 

k) informovala, ţe JLF UK v Martine má vo svojom vozovom parku 4 sluţobné osobné 

motorové vozidlá. Informáciu si vyţiadal Rektorát UK v Bratislave na základe 

ţiadosti o sprístupnení informácií pre denník SME, 

l) informovala o zmene na poste generálneho riaditeľa Metrostav SK a. s., Ing. Miroslav 

Zobaník, MBA nahradil v tejto funkcii Ing. Vladimíra Kríţa, 

m) informovala o zaslaní ţiadosti Metrostavu SK a. s., v ktorej JLF UK v Martine ţiada 

písomné potvrdenie, ţe poddodávatelia stavebných dodávok a stavebných prác na 

Aule JLF UK majú splnené finančné pohľadávky za vykonané dodávky a práce, 

n) informovala o ponuke umiestnenia reklamného banneru Slovartu na webovej stránke 

JLF UK v Martine, vedenie JLF UK ponuku za základe vyjadrenia zamestnancov UIT 

zamietlo, 

o) informovala o podpísaní dodatku č. 4  k Zmluve o praktickej výučbe a o zriadení 

výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom zariadení a podpise Zmluvy 

o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom 

zariadení (Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v ŠUDTaRCH), 

p) informovala o súčasnom stave v systéme centrálneho verejného obstarávania, 

o uzatvorených zmluvách a problémoch pri realizácii dodávok u vysúťaţených 

dodávateľov,  

q) predloţila Vnútorný predpis č.  11/2010 - Smernica rektora UK o vybavovaní 

sťaţností na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý nadobudol platnosť 

a účinnosť 30. júla 2010, 

r) predloţila pripomienku hlavnej kontrolórky UK k problematike pracovných ciest 

učiteľov, ktorí zabezpečujú výučbu na Elektrotechnickej fakulte Ţilinskej univerzity – 

prijaté uznesenie č. 3/9/2010, 

s) informovala o zaslaní pripomienok k Vnútornému predpisu UK „Nakladanie 

s majetkom UK v Bratislave“ na RUK, 



t) informovala o vypísaní výberových konaní na:  

- obsadenie funkcie prednostu Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných 

chorôb v Šrobárovom ústave DTaRCH, 

- obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Gynekologicko-

pôrodníckej klinike JLF UK a UNM v Martine, 

- obsadenie pracovného miesta odborného asistenta na Ústave fyziológie JLF 

UK, 

- obsadenie funkcie prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie JLF UK 

a UNM v Martine, 

- obsadenie funkcie prednostu Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK 

a UNM v Martine, 

- obsadenie funkcie riaditeľa Inštitútu medicínskeho vzdelávania v anglickom 

jazyku JLF UK, 

- obsadenie funkčných miest profesorov, docentov na ústavoch a klinikách JLF 

UK, 

- obsadenie 2 miest odborných asistentov na Ústave histológie a embryológie 

a na Klinike pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM v Martine, 

Vedenie JLF UK zároveň odporučilo dekanovi vymenovať výberové komisie na 

obsadenie uvedených miest – prijaté uznesenie č. 4/9/2010,  

u) informovala o zaslaní ţiadosti na Mestský úrad Martin, v ktorej ţiada JLF UK 

o zabezpečenie pokosenia trávnatej plochy pozemku medzi Strednou priemyselnou 

školou v Martine a Vysokoškolským internátom JLF UK v Martine na Novomeského 

ul., 

v) informovala o zaslaní oznamu na jednotlivé referáty na Dekanáte JLF UK z dôvodu 

opakovane hláseného poplachu, aby venovali zvýšenú pozornosť pri odkladaní 

dokumentácie, resp. iného inventáru v miestnostiach, 

w) informovala o termíne konania Lekárskeho plesu 2011, ktorý sa bude konať                

4. februára 2011 v Hoteli Turiec, 

x) opakovane podala informáciu o zmene v systéme pouţívania VoIP telefónov                   

(s účinnosťou od 1. 7. 2010 je volanie mimo UK spoplatňované). 

 

K bodu 5) 

Ing. P. Cingel 

a) predloţil ţiadosť o administrátorský prístup k dvom počítačom na Referáte národných 

a európskych projektov z dôvodu príleţitosti realizácie publicity projektov 

financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ na Ţilinskom inovačnom portáli, 

b) informoval o výpadkoch siete v Univerzitnej nemocnici Martin a o ich moţných 

spôsoboch odstránenia. 

 

Mgr. M. Antošová, PhD. 

a) informovala o úspešnom riešení 9 projektov a o ďalších 5 projektov, ktoré by mali byť 

spustené v septembri a októbri, 

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

mesiac, 

c) informovala o problémoch obstarávania serverov a aktívnych prvkov v projekte 5.1 

„Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných sluţieb rekonštruovaním hmotnej 

infraštruktúry a vyuţitím najmodernejších IKT“, 

d) informovala o príprave projektu 5.1.03 na výstavbu Kniţnice a študijno-informačného 

strediska, 

e) informovala, ţe v termíne od 07. do 10. 9. 2010 bude na JLF UK v Martine prebiehať 

kontrola, ktorú bude realizovať Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy 

Európskej únie. 

 

Ing. J. Steindlová 

a) podala informácie z kontrolného dňa konaného 31. 08. 2010 



- budova internátu – v dohodnutom termíne nebudú dokončené balkóny, 

        – problémy so serverovňou, 

- stará aula – od 02. 09. 2010 budú realizované maliarske práce a od 03. 09.  

          2010 bude realizovaná elektroinštalácia 

 

 

K bodu 6) 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) informoval o termíne otvorenia akademického roku 2010/2011, ktoré sa uskutoční 29. 

09. 2010 

b) informoval o prebiehajúcej „Univerzitnej kvapke krvi“ v súvislosti s oslavami 90-teho 

výročia UK, 

c) informoval o liste Ministerstva zdravotníctva SR o moţnosti navrhnutia kandidátov na 

udelenie cien nadácií počas 64. svetového zdravotníckeho zhromaţdenia 2011 

v Ţeneve, 

d) informoval o prebiehajúcom spracovaní študentskej hodnotiacej ankety pedagógov za 

AR 2009/2010. 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  04. 10. 2010 

Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

             dekan JLF UK 

 


