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Z á p i s n i c a  č. 1/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 24. januára 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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

Ospravedlnený: doc. MUDr. J. Hamţík, 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. Rôzne 

 

K bodu 1) 

 

 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 14. 

decembra 2010 a konštatoval: 

- uznesenie č. 1/15/2010 – bude prerokované na zasadnutí VR JLF UK 

v Martine – ţiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu. 

 

K bodu 2) 

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

a) predloţil návrh záznamu z odovzdávania a preberania registratúry súvisiacej 

s uplynutím funkčného obdobia dekana doc. MUDr. Dušana Mištunu, PhD. a začatím 

funkčného obdobia dekana prof. MUDr. Jána Danku, CSc., 

b) predloţil nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 aţ 684 Občianskeho zákonníka 

medzi Jesseniovou lekárskou fakultou UK a Slovenským červeným kríţom, 

c) predloţil výzvu na nominácie do orgánov WHO v roku 2011. Vedenie navrhlo 

nanominovať prof. MUDr. Gabrielu Nosáľovú, DrSc., prof. MUDr. Kamila Javorku, 

DrSc. a prof. MUDr. Jána Hanáčka, CSc., 

d) predloţil stanovisko prof. MUDr. Henriety Hudečkovej, PhD., MPH – vedúcej Ústavu 

verejného zdravotníctva JLF UK k ţiadosti doc. Ing. Viery Jakušovej, PhD., MPH, 

v ktorej informuje, ţe t. č. neplánuje rozširovanie stávajúcich funkčných miest 

docentov, 

e) informoval, ţe 27. januára 2011 sa uskutoční pracovné stretnutie na Ministerstve 

zdravotníctva SR , kde by sa mali prejednávať – návrh novely kritérií Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky pre vydanie kladného stanoviska pre Akreditačnú 

komisiu vlády Slovenskej republiky k študijným programom  nelekárskych študijných 

odborov pre oblasť zdravotníctva, návrh zásad štatútu Univerzitnej nemocnice 

a Fakultnej nemocnice, 

f) predloţil ţiadosť o umiestnenie komerčného odkazu na fakultné stránky. Vedenie 

ţiadosť zamietlo, nakoľko SANET takýto druh reklamy nepripúšťa, 

g) predloţil ţiadosť doc. RNDr. E. Halašovej, PhD. o priznanie titulu mimoriadny 

profesor JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/1/2011, 

h) informoval, ţe 27. januára 2011 sa v Rektorskej sieni UK v Bratislave uskutoční 

slávnostné odovzdávanie vymenovacích dekrétov nastupujúcich dekanov fakúlt UK, 

i) predloţil ponuku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, zapojiť sa 

do súťaţe „Národná cena SR za kvalitu 2011“. Pán dekan poveril Ing. Ľubicu 

Červeňovú a prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc. prehodnotiť danú ponuku, 

j) predloţil ţiadosť doc. MUDr. Jozefa Masára, PhD. o výpoveď z pracovného pomeru 

na JLF UK v Martine. Vedenie ţiadosť schválilo, 

k) predloţil ţiadosť MUDr. Jozefa Drímala, CSc. o schválenie prijatia dvoch asistentov 

na Ortopedicko-traumatologickej klinike JLF UK a UNM. Vedenie ţiadosť 

neschválilo, 

l) predloţil rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o odňatí práv 

udeľovať akademické tituly Mgr. a PhD. absolventom štúdia v študijnom odbore 

7.4.2. verejné zdravotníctvo v 2. a 3. stupni dennej a externej formy štúdia. Dekan 

fakulty poveril doc. RNDr. Soňu Fraňovú, PhD., mim. prof., aby na Rektorát UK 

zaslala upozornenie na chybu v Rozhodnutí vo veci odňatia práv udeľovať 

akademické tituly absolventom študijného odboru 7.4.2. Verejné zdravotníctvo 2. a 3. 



stupňa, nakoľko fakulte bolo len pozastavené právo udeľovať akademické tituly 

v študijnom odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo 2. a 3. stupňa v dennej a externej 

forme štúdia. 

 

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 - doc. MUDr. T. Baškovi, PhD. a prof. 

MUDr. P. Kubiszovi, DrSc., – prijaté uznesenie č. 2/1/2011, 

b) informoval, ţe do 31. januára 2011 sa môţu predkladať ţiadostí o granty UK na rok 

2011, 

c) informoval, ţe do 31. januára 2011 je moţné predkladať súhrnné údaje o vedecko-

výskumnej činnosti za rok 2010 z jednotlivých pracovísk JLF UK, 

d) informoval, ţe 4. februára 2011 sa uskutoční XV. fakultná vedecká konferencia JLF 

UK, 

e) informoval o potrebe zaoberať sa úpravou kritérií pre habilitačné a vymenúvacie 

konania v zmysle minimálnych kritérií prijatých Akreditačnou komisiou dňa 2. 

decembra 2010, 

f) informoval, ţe doc. MUDr. Ľ. Laca, CSc., mim. prof. bude dňa 24. 1. 2011 menovaný 

prezidentom SR za profesora, 

g) informoval o potrebe riešenia časového obmedzenia študijného odboru 7.1.7. 

Chirurgia pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia a habilitačné a vymenovacie konania 

z dôvodu veku garanta a spolugaranta. Akreditácia odboru je platná do 31. 08. 2011. 

V tejto súvislosti prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. predloţil návrhy – prijaté uznesenie 

č. 3/1/2011:  

 na zmenu garančnej skupiny pre gynekológiu a pôrodníctvo 

- terajšie zloţenie: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., 

doc. MUDr. P. Ţúbor, PhD., doc. MUDr. J. Ľupták, PhD. 

- nové zloţenie: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc. a 

doc. MUDr. P. Ţúbor, PhD., 

 na zmenu garančnej skupiny pre chirurgiu 

- terajšie zloţenie: prof. MUDr. J. Kliment, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a doc. MUDr. Ľ. Laca, CSc., mim. prof. 

- nové zloţenie: prof. MUDr. Ľ. Laca, CSc., doc. MUDr. J. Švihra, PhD. a doc. 

MUDr. J. Ľupták, PhD. 

 

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie schválilo: 

- ţiadosť Mgr. Martiny Lepiešovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo, o prerušenia doktorandského štúdia 

na dobu 6 mesiacov z osobných dôvodov, 

- ţiadosť Mgr. Evy Jeţkovej rod. Michaligovej, doktorandky dennej formy 

štúdia v študijnom odbore 7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo, o prerušenie 

doktorandského štúdia na dobu 2 rokov z dôvodu nástupu na materskú 

dovolenku, 

- ţiadosť Ing. Renáty Melovej rod. Kirschnerovej, doktorandky dennej formy 

štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia, o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 3 rokov, z dôvodu 

nástupu na materskú dovolenku, 

- ţiadosť Mgr. Františka Dráfiho, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia (EVI SAV) o vykonanie odbornej jazykovej 

skúšky z anglického jazyka v rámci povinných predmetov na LF UK 

v Bratislave, 



- návrh na ukončenie doktorandského štúdia MUDr. Clemensa Vlasicha, 

doktoranda externej formy štúdia v študijnom programe 7.4.2. verejné 

zdravotníctvo z dôvodu nesplnenia podmienok podľa Čl. 31 ods. 6 písm. e) 

Študijného poriadku UK, 

- ţiadosť MUDr. Juraja Haličku, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia, o predloţenie písomnej časti 

k dizertačnej práci v anglickom jazyku, 

- predloţil ţiadosť Mgr. Heleny Bařinkovej o umoţnenie vypracovania 

rigoróznej práce v českom jazyku, 

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

MUDr. P. Bánovčinovi, CSc. za úspešné ukončenie vedenia doktoranda na základe 

Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon vybraných prác a činnosti – 

prijaté uznesenie č. 4/1/2011, 

c) predloţil návrh o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 

štúdium na JLF UK pre akademický rok 2011/2012. Vedenie odporučilo predloţiť 

návrh na schválenie Akademickému senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 5/1/2011, 

d) informoval, ţe v roku 2010 ukončilo doktorandské štúdium 56 doktorandov, z toho 24 

doktorandov v dennej forme štúdia a 31 doktorandov v externej forme štúdia, 

e) informoval, ţe v dňoch 02. – 04. februára 2011 sa uskutoční kurz Metodológie 

vedeckej práce, 

f) za oblasť špecializačného štúdia predloţil a vedenie schválilo: 

- ţiadosť MUDr. Hatem Ahmed Mohd Abu Murada, o zrušenie zaradenia do 

špecializačného štúdia v odbore Vnútorné lekárstvo z dôvodu zmeny 

zamestnávateľa a záujem špecializovať sa v inom odbore, 

- ţiadosť MUDr. Martiny Hubinákovej, o prerušenie špecializačného štúdia 

v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výţivy z dôvodu 

materskej a rodičovskej dovolenky, 

- ţiadosť MUDr. Lucie Perecárovej, o prerušenie špecializačného štúdia 

v odbore Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výţivy z dôvodu 

materskej a rodičovskej dovolenky, 

- ţiadosť MUDr. Silvie Javorkovej, o mimoriadne predĺţenie prerušenia štúdia 

v odbore Pediatria z dôvodu druhej materskej a rodičovskej dovolenky, 

- ţiadosť MUDr. Jána Moravca, o mimoriadne započítanie praxe do dĺţky 

špecializačného štúdia pred ukončením Spoločného internistického kmeňa 

v odbore Všeobecné lekárstvo, 

g) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na menovanie za školiteľov na  

materskom pracovisku pre sestry zaradené do špecializačného štúdia v  

programe Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie na JLF UK v  

Martine, 

h) podal informácie o najbliţších akciách špecializačného štúdia: 

- 24. 1. – 28. 1. 2011 – 3. vzdelávacia aktivita pre sestry zaradené do 

špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgie, 

- 31. 1. – 1. 2. 2011 – Kurz právnych predpisov v zdravotníctve, 

- 7. 2. – 18. 2. 2011 – Školiaci  kurz v treťom roku štúdia v pediatrii, 

- 7.2 – 9. 2. 2011 – Laparoskopický kurz – sústavné vzdelávanie v urológii, 

- 7. 2. – 11. 2. 2011 – Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

Verejné zdravotníctvo 1. časť, 

- 15. 2.  – 16. 2. 2011 – Urodynamický kurz – sústavné vzdelávanie urológia, 

- 17. 2. 2011 – Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia, 

- 26. 2. 2011 – Špecializačná skúška v odbore Hematológia a transfúziológia, 

i) informoval o pripravovaných ţiadostiach o akreditáciu v: 

- špecializačný študijný program Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, 



- špecializačný študijný program Pediatrická pneumológia a ftizeológia,  

- certifikovaná pracovná činnosť Dorastové lekárstvo. 

 

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

a) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť Ţofie Bystričanovej, 

študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, o prerušenie štúdia od 

14. 2. 2011 do 6. 2. 2012 z dôvodu materskej dovolenky, 

b) predloţila a vedenie vzalo na vedomie ţiadosť Renáty Grochalovej, študentky 1. 

ročníka magisterského študijného programu ošetrovateľstvo, o zanechaní štúdia na 

JLF UK, 

c) informovala, ţe spis pre odbor Pôrodná asistencia 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

bol postúpený Akreditačnej komisii na schválenie. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 
a) predloţila a vedenie vzalo na vedomie: 

- oznam C. Moy, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

o zanechaní štúdia k 20. 12. 2010, 

- oznam I. Refsland, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 27. 12. 2010, 

- oznam N. A. Gron, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 7. 1. 2011, 

- oznam O. Aaoyen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 10. 1. 2011, 

b) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

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

lekárstvo, o predĺţenie prerušenia štúdia do mája 2011, 

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

lekárstvo, o predĺţenie prerušenia štúdia do 15. mája 2011, 

- ţiadosť J. Z. Khokar, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o predĺţenie prerušenia štúdia do marca 2011, 

- ţiadosť I. I. Tahir, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o predĺţenie prerušenia štúdia do 1. februára 2011 

c) predloţila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť ţiadosť G. Berchika, študenta 2. 

ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, o zníţenie výšky školného.  

 

doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

a) informoval vedenie fakulty o termínoch prijímacieho konania pre akademický rok 

2011/2012, 

b) predloţil novospracovaný manuál pre prípravu diplomových prác v odbore Všeobecné 

lekárstvo, 

c) informoval, ţe bol zverejnený oznam pre zadávanie diplomových prác do AIS2 pre 

študentov 4. ročníka Všeobecného lekárstva,  

d) informoval o termíne zasadnutí Pedagogickej komisie pre študijný program 

Všeobecné lekárstvo a Pedagogickej komisie pre študijné odbory Nelekárskych 

študijných programov, ktoré sa uskutočnia 7. februára 2011. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, ţe 7. – 9. februára 2011 sa uskutoční kontrola na mieste z Agentúry 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ 

vzťahujúcu sa na projekt 5.1., 



b) informovala o predbeţných záberoch z kontroly konanej 20. – 22. decembra 2011, 

ktorú vykonala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 

štrukturálne fondy EÚ na projekt CEPV, 

c) predloţila zoznam pedagogických pracovníkov pre výučbu povinne voliteľných 

predmetov a výberových predmetov v odbore Všeobecné lekárstvo -  prijaté 

uznesenie č. 6/1/2011,  

d) predloţila a vedenie schválilo návrh Kolektívnej zmluvy JLF UK na rok 2011 – 

prijaté uznesenie č. 7/1/2011, 

e) v rámci centrálneho verejného obstarávania informovala, ţe bola: 

- uzatvorená kúpna zmluva medzi UK Bratislava a EMtest-SK, s. r. o. 

Predmetom plnenia zmluvy je dodávka univerzitných terminálov, 

koncentrátov, personalizátora a čítačiek, 

- uzatvorená zmluva medzi UK Bratislava a DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. 

Predmetom plnenia zmluvy je nákup stravných lístkov a poukáţok, 

- uzatvorená Rámcova dohoda medzi UK Bratislava a ISS Facility Services spol. 

s r. o. Predmetom dohody je deratizácia a dezinsekcia zariadení, 

f) informovala o ozname od prorektora UK doc. MUDr. Martina Dúbravu, CSc. 

týkajúceho sa platenia odvodov do poisťovní u študentov starších ako 26 rokov, 

g) informovala o postupe predkladania, kontrolovania a schvaľovania účtovnej závierky 

za rok 2010, 

h) informovala, ţe s účinnosťou od 1. 1. 2011 došlo k zvýšeniu základnej sadzby DPH 

z 19 % na 20 %. V tejto súvislosti boli zmenené aj znaky dane v informačnom systéme 

SAP, 

i) predloţila rozpočet štipendií pre zahraničných študentov za 1. štvrťrok 2011, 

j) informovala o pridelení preddavku dotácie na rok 2011, 

k) informovala, ţe Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine vyslovil 

súhlas s predĺţením termínov plnenia rozhodnutia na odstránenie nedostatkov, 

v zariadeniach JLF UK – Vysokoškolský internát na ul. Novomeského 7 a ul. 

Hviezdoslava 35, zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru, 

l) informovala o termínoch školení pre pouţívateľov FIS SOFIA na UK v Bratislave, 

m) informovala, ţe vo finančno-informačnom systéme SOFIA uţ došlo k niektorým 

zmenám pri fakturácii – zadávaní zákazky, nakoľko majú byť sledované príjmy 

a výdavky jednotlivých ziskových stredísk pre podnikateľskú činnosť, 

n) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh upraveného Ubytovacieho 

poriadku vysokoškolského internátu pri JLF UK v Martine – prijaté uznesenie č. 

8/1/2011, 

o) predloţila ţiadosť Štatistického úradu SR o vyplnenie potrebného formulára 

o priemernom počte obsadených a voľných pracovných miest za rok 2010 na 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. 

 

K bodu 5) 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

a) informoval, ţe z UK v Prahe, prišiel oznam o úmrtí doc. MUDr. Miloslavy Eliškovej, 

CSc., 

b) podal informácie z veľtrhu o vzdelávaní v Nórsku. 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, ţe 22. februára 2011 sa uskutočnia voľby do študentskej časti AS JLF 

UK, 

b) informovala o termíne najbliţšieho zasadnutia AS JLF UK, ktoré sa uskutoční 14. 

februára 2011. 

 

 



Ing. Ľubica Červeňová 

a) informovala, ţe 4. februára 2011 sa uskutoční Lekársky ples 2011. 

 

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  

a) informoval o  výzve na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok (kód 

výzvy: OPV-2010/1.2/02-SORO) s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl 

a slovenskej akadémie vied v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Konštatoval, 

ţe po predbeţnej diskusii o cieľoch, oprávnených aktivitách, čase čerpania  a najmä 

oprávnených a neoprávnených výdavkoch s viacerými riešiteľmi aktuálne riešenej 

výzvy v rámci ESF je problematické jednoznančne definovať oblasť moţného 

zapojenia sa JLF UK. Uzávierka výzvy je 7. marca 2011. Vedenie odporučilo 

rozposlať ostatným členom vedenia fakulty podrobnosti k výzve a vyslať na inštruktáţ 

zamestnanca grantového oddelenia s cieľom bliţšieho oboznámenia sa s podmienkami 

a moţnosťami čerpania oprávnených výdavkov. 

 

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

a) predloţila výzvu na predkladanie abstraktov, ktoré by sa prezentovali na medzinárnej 

konferencii AMEE 2011 27. – 31. augusta 2011 vo Viedni. 

 

Anna Antošíková 

a) informovala, ţe Martinský klub medikov v spolupráci s Národnou transfúznou 

spoločnosťou SR v Martin zorganizuje „Fakultnú kvapku krvi“ a to v dňoch 21. marca 

2011 na Vysokoškolskom internáte na Novomeského ul. a 23. marca 2011 na 

Dekanáte JLF UK na Malej Hore 4A, 

b) informovala, ţe od 8. februára 2011 je na zahraničnom pobyte a v čase jej 

neprítomnosti ju bude zastupovať Ladislav Stodola, podpredseda KŠ AS JLF UK. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  31. januára 2011 

Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

             dekan JLF UK 

 


