
Z á p i s n i c a 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 9. marca 2010 
 
Prítomní: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc. 

MUDr. J. Staško, PhD. mim. prof., doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. doc. 
RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. 
Červeňová  

 
 
Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  
          J. Sokol predseda KŠ AS JLF UK 
          prof. MUDr. J.  Danko, CSc. 
          v súlade s Čl. 25 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 
1. februára 2010 a konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. 
 
 
K bodu 2/ 
 

dekan JLF UK: 
 
a/ podal informácie z rokovania Kolégia rektora UK konaného dňa 8. marca 2010 

týkajúce sa: 
- hospodárenia UK, fakúlt a súčastí UK, 
- metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK na 

rok 2010, 
- rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam Univerzity 

Komenského na rok  2010, 
     P. tajomníčka podala informácie z rokovania Komisie pre modifikovanie metodiky 

UK na rozpis dotácie štátneho rozpočtu a informovala o návrhoch na jej úpravu . 
 Vedenie odporučilo dekanovi zriadiť komisiu JLF UK k metodike rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu na pracoviská a súčasti JLF UK v roku 2010 v zložení: 
 prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. J. Mokrý, 

PhD. a Ing. Ľ. Červeňová; 
b/ predložil a vedenie sa zaoberalo žiadosťou prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc. 

o zriadenie Kliniky detskej tuberkulózy a pľúcnych chorôb v Šrobárovom ústave v 
Dolnom Smokovci. Vedenie odporučilo žiadosť predložiť na rokovanie 
Predsedníctva AS JLF UK. 



c/ predložil žiadosť prof. MUDr. F. Novomeského, CSc. o zápis Ústavu súdneho 
lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a MFN do zoznamu ako znaleckú 
organizáciu v odbore zdravotníctvo, odvetvie súdne lekárstvo. Vedenie odporučilo 
a dekan zároveň poveril p. tajomníčku preverením a predložením ekonomických 
podmienok súvisiacich ustanovením pracoviska za znaleckú organizáciu. 

d/ informoval o vyhlásení rektorov univerzít a niektorých vysokých škôl v ktorom 
vyjadrujú zásadný nesúhlas so znením novely vysokoškolského zákona; 

e/ predložil a vedenie prerokovalo návrh dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí 
vysokoškolského vzdelania pre zahraničných študentov z Nórska- Bjørknes 
University of Oslo na základe odporúčania p. rektora a predchádzajúceho 
jednania s prorektorkou JUDr. Duračinskou. Vedenie odporučilo o návrhu dodatku 
informovať Akademický senát JLF UK na jeho najbližšom rokovaní. 

f/ informoval o iste doc. MUDr. Y. Mellovej, CSc. v ktorom žiada o riešenie 
nevhodných pracovných podmienok na časti pracovísk Ústavu anatómie JLF UK, 
ktoré sú umiestnené pod telocvičňou. Zároveň dekan poveril p. tajomníčku 
preverením a prekonzultovaním predmetnej problematiky s obidvomi 
zainteresovanými vedúcimi pracovísk.  

 
 
K bodu 3 
 
prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 
 
a/ predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrhy na udelenie Ceny dekana 
 prof. MUDr. M. Zibolenovi, CSc., doc. RNDr. P. Kaplánovi, CSc. a doc. MUDr. T. 

Baškovi, PhD. za práce publikované v karentovaných časopisoch - prijaté 
uznesenie č. 1; 

b/ informoval o možnosti predkladať návrhy na udelenie vedeckého kvalifikačného 
stupňa I a IIa a zaslaní informácie na pracoviská fakulty s požiadavkou o zaslanie 
návrhov v termíne do 8.3.2010; 

c/ informoval o zaslaní oznamov na pracoviská týkajúce sa: 
- súťaže Literárneho fondu (cena za vedeckú a odbornú literatúru) a do 

24.5.2010 (prémia sa trojročný vedecký ohlas a prémia za výnimočný vedecký 
ohlas na jedno dielo), 

- súťaže o Cenu Shimadzu 2010, ktorú usporadúva firma Shimadzu v 
spolupráci so SCHS a ČSCH, v termíne do 15.3.2010 

d/ informoval o termíne a programe rokovania Vedeckej rady JLF UK dňa 25. 3. 
2010 a zároveň o zasadaní Aprobačnej komisie dňa 12. 3. 2010; 

e/ informoval o schválení projektu Vybudovanie knižnično-informačného, 
výpočtového a simulačného výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK 
a o aktuálnom stave projektov zo štrukturálnych fondov EÚ; 

f/ informoval o pripravovaných habilitačných konaniach, ktoré sa plánujú v roku 
2010 uskutočniť 

 
 
doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof. 
 
a/ za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. Z. Jedinákovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.1.4. vnútorné choroby o predĺženie prerušenie doktorandského 



štúdia na dobu 18 mesiacov; t. j. od 1.4.2010 do 31.8.2011 z dôvodu 
pokračovania v materskej dovolenke, 

- žiadosť Mgr. E. Maskálovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 1 
roka, t.j. od 1.4.2010 do 28.2.2011 z dôvodu materskej dovolenky, 

- žiadosť Mgr. M. Miertovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 6 
mesiacov, t.j. od 1.3.2010 do 1.8.2010 zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. P. Hollého, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.1.4. vnútorné choroby o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 
6 mesiacov, t.j. od 1.3.2010 do 31.8.2010 zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. M. Galovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.1.7. chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 6 
mesiacov, t.j. od 1.3.2010 do 31.8.2010 z osobných dôvodov.  

- žiadosť Mgr. P. Osackej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.1.4. ošetrovateľstvo o prerušenie doktorandského štúdia na dobu 6 
mesiacov, t.j. od 1.3.2010 do 31.8.2010 zo zdravotných dôvodov, 

- žiadosť o zmenu školiteľa pre MUDr. P. Hyrdela, doktoranda dennej formy 
štúdia v študijnom odbore 7.1.10. pediatria a zmenu pracoviska z I. Internej 
klinika na Internú kliniku gastroenterologickú:  

 - pôvodný školiteľ: doc. MUDr. M. Belicová, PhD.  
- navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof.  

- žiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu prof. MUDr. R. Hyrdela, CSc. 
pre MUDr. P. Hyrdela, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 
7.1.4. vnútorné choroby,  

- žiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu doc. MUDr. M. Kuchtu, CSc. 
pre MUDr. K. Klabníkovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.1.10. pediatria, 

- žiadosť o menovanie za školiteľov doc. Ing. I. Žitňanovú, PhD. a PharmDr. V. 
Jakuša, CSc. v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická 
biochémia, 

- návrh nového školiteľa - prof. MUDr. E. Kukurovú, CSc. pre Ing. J. Knocikovú, 
doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.27. lekárka biofyzika, 

b/ predložil a vedenie prerokovalo návrh o organizačnom zabezpečení 
a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na akademický 
rok 2010/2011 a odporučilo materiál predložiť na schválenie Akademickému 
senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 2; 

c/ informoval o konaní a organizačnom zabezpečení Študentskej vedeckej 
konferencie JLF UK v dňoch 27. -28. 4. 2010; 

d/ za oblasť špecializačného štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi 
schváliť: menovania za externých školiteľov: 
- prim. MUDr. Š. Kıteleša na materskom pracovisku pre MUDr. M. Marinčáka 

v rámci jeho špecializačného štúdia v odbore Chirurgia, 
- MUDr. H. Kuchařovej  v ambulancii všeobecného lekára pre MUDr. N. 

Vomelovú a prof. MUDr. J. Vomelu, CSc. v rámci ich  špecializačného štúdia 
v odbore Všeobecné lekárstvo, 

- MUDr. E. Hrudovej na materskom pracovisku  pre MUDr. J. Ďurmekovú 
v rámci jej  špecializačného štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo, 



- prim. MUDr. A. Pillarovej na materskom pracovisku pre MUDr. V. Vozárikovú 
v rámci jej  špecializačného štúdia v odbore Pediatria, 

- doc. MUDr. M. Hulíkovej, PhD. na materskom pracovisku  pre MUDr. J. 
Hulíkovú v rámci ej špecializačného štúdia v odbore Hematológia 
a transfuziológia 

žiadosti o predĺženie prerušenia štúdia: 
- MUDr. E. Butkovej od 9. 2. 2010 do 9.  2. 2011 z dôvodu rodičovskej 

dovolenky, 
- MUDr. S. Javorkovej od 1. 1. 2010 do 31.  12. 2010 z dôvodu rodičovskej 

dovolenky, 
- MUDr. D. Černochovej od 13. 1. 2010 do 13.  1. 2011 z dôvodu rodičovskej 

dovolenky, 
- MUDr. K. Rebrovej od 28. 4. 2010 do 27.  4. 2011 dôvodu rodičovskej 
 dovolenky 

e/ informoval o pripravovaných akciách špecializačného štúdia: 
- 5. 3. 2010  Úspešná špecializačná skúška v odbore detská chirurgia (dvaja 

absolventi), 
- 11. 3. 2010 Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy, 
- 22. – 26. 3. 2010 Školiace miesto v transfuziológii, 
- 8. – 19. 3. 2010 Školiace miesto vo funkčnej endoskopickej chirurgii (Klinika 

OaChHK), 
- 12. 3. 2010 Ukončenie školiaceho kurzu pred špecializačnou skúškou 

v odbore Urológia, 
- 25. 3. 2010 na zasadnutí VR JLF UK budú slávnostne odovzdané diplomy 

o špecializácii v odbore chirurgia, 
f/ informoval o príprave žiadostí o akreditáciu špecializačných študijných programov 

(s najneskorším termínom odoslania na MZ SR 31. 3. 2010): 
  a) pre kategóriu lekár 
 Pracovné lekárstvo 
 Neonatológia 
       b) pre kategóriu sestra 
 Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

a príprave žiadostí o akreditáciu programov sústavného vzdelávania pre sestry 
(s najneskorším termínom odoslania na MZ SR 31. 3. 2010) 

 Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou 
  Ošetrovateľská starostlivosť o chronické  rany 

 
  

doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. 
 
a/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosti: 

- K. Jánošíkovej, študentky 1. ročníka študijného programu verejné 
 zdravotníctvo, o uznanie predmetu prvá pomoc, ktorý absolvovala 
 v predchádzajúcom neukončenom štúdiu ŠP všeobecné lekárstvo (garant 
 predmetu uznanie odporúča), 
- K. Mičíkovej – študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia, 
 o uznanie predmetu prvá pomoc, ktorý absolvovala v predchádzajúcom 
 neukončenom štúdiu ŠP všeobecné lekárstvo (garant predmetu uznanie 
 odporúča), 



- J. Rzepeckej – študentky 2. ročníka bc. študijného programu ošetrovateľstvo v 
 externej forme štúdia, o prerušenie štúdia na dobu jedného roka z rodinných 
 dôvodov,     
- Ľ. Chorváthovej – študentky 3. ročníka bc. študijného programu 
 ošetrovateľstvo v externej forme štúdia, o prerušenie štúdia na dobu jedného 
 roka z rodinných dôvodov,  
- P. Vojvodovej – študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 
 lekárstvo, o udelenie výnimky na vykonanie skúšok z farmakológie 
 a patologickej fyziológie v letnom semestri AR 2009/2010 zo zdravotných 
 dôvodov, 
- I. Hablákovej – list študentke, ktorá sa po prerušení štúdia nezapísala a za 
 predchádzajúci AR  zaplatila iba polovicu školného, 
- K. Valachovej – o udelenie výnimky a prijatie bez prijímacích skúšok, 
- M. Palfiho  - o udelenie výnimky pri „prestupe“ na JLF UK, 
- R. Ordogha – o možnosť vykonať na JLF UK štátnu skúšku, ktorú nevykonal 
 zo zdravotných dôvodov v AR 2008/2009 na LF UK v Bratislave, 
- K. Pavlíkovej – uchádzačky, ktorá si zaslala prihlášku pre AR 2010/2011, 
 o udelenie výnimky a predĺženie času písania testov na prijímacej skúške o 25 
 %. 

b/ predložila prehľad počtu prihlásených uchádzačov o štúdium v akademickom roku 
2010/2011 v členení podľa jednotlivých študijných programov. Zároveň 
informovala, že v študijných programoch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, 
pôrodná asistencia a zubná technika v externej forme štúdia nebol naplnený 
počet uchádzačov o štúdium, preto vedenie odporučilo v súlade s uznesením 
Akademického senátu JLF UK  č. 26/2009 a Rozhodnutím dekana č. 14/2009 
vrátiť prihlášku na štúdium; 

c/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh informačného listu, ktorý 
bude zaslaný uchádzačom v súvislosti s organizáciou prijímacích skúšok na JLF 
UK pre akademický rok 2010/2011; 

d/ predložila a vedenie prerokovalo návrh študijných plánov pre nelekárske študijné 
programy na akademický rok  2010/2011, súčasne informovala o záveroch 
Pedagogickej komisie pre nelekárske študijné programy, ktorá návrh študijných 
plánov prerokovala– prijaté uznesenie č. 3; 

e/ informovala o ponuke spoločnosti AISEK na spoluprácu a uskutočnenie 
prezentácie pre študentov fakulty. Vedenie odporučilo požiadavku prerokovať so 
zástupcami študentov a riaditeľkou Vysokoškolského internátu JLF UK; 

 
 
doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 
 
a/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosti študentov o prerušenie 

štúdia: 
- Pei-I Tsai, 1. ročník, od 5.2.2010 do 5.2.2011 
- Jen-Chieh Lo, 1. ročník, od 5.2.2010 do 31.8.2010 

b/ informovala a vedenie vzalo na vedomie oznamy študentov o zanechaní štúdia: 
- Guy Berchik, 2. ročník,  dňom 25.2.2010 
- Johanne Andreasson, 1. ročník nelekárskych odborov, dňom 4.2.2010 
- Aleksander Wilhelmsen, 1. ročník nelekárskych odborov, dňom 4.2.2010 

c/ informovala o návrhu Bjørknes College, University Oslo vyučovať v rámci 
výberového predmetu „Norwegian Health System“ nórskych študentov; 



d/ informovala o ponuke profesora Ehringera z University of Vienna na absolvovanie 
letnej praxe pre dvoch študentov JLF UK a o príprave výberového konania; 

e/ informovala o uskutočnení výberového konania na absolvovanie študijných 
pobytov v rámci programu LPP/Erasmus v dňoch 11.2.2010 a 18.2.2010. 
Výberové konanie úspešne absolvovalo 41 študentov: 

 Výučbové pobyty  
  - 23 študentov študijného programu všeobecné lekárstvo 
  - 2 študentky študijného programu pôrodná asistencia 
  - 5 študentiek študijného programu ošetrovateľstvo 
  - 4 študentky študijného programu verejné zdravotníctvo 
 Stážové pobyty 
  - 4 študenti študijného programu všeobecné lekárstvo 
  - 3 študenti doktorandského štúdia 
f/ informovala o žiadosti študentky Elen Martine Hauge, ktorá trpí dislexiou 

o prihliadnutie na jej špeciálne potreby v súlade s právom EU  
g/ predložila program letného kurzu študentov, študujúcich na základe zmluvy medzi 

UK v Bratislave, University of Oslo a Bjørknes College  
 
 
doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 
 
a/ predložil a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť žiadosti:  

- P. Vojvodovej, študentky 4. ročníka o vykonanie skúšok za zimný semester 
v letnom semestri akademického roka 2009/2010; 

- K. Valachovej, študentky ktorá študovala na LF v ČR, o prijatie na štúdium na 
JLF UK bez prijímacích skúšok; 

  - M. Pálfyho o udelenie výnimky na prestup z LF UPJŠ Košice; 
- R. Ordogha o možnosť vykonať na JLF UK štátnu skúšku, ktorú zo 

zdravotných dôvodov nevykonal v AR 2008/2009 na LF UK v Bratislave, 
b/ informoval o neuhradení 2 splátky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 

študentky I. Hablákovej. Vedenie odporučilo menovanej zaslať výzvu na úhradu 
s upozornením, že čiastka bude vymáhaná súdnou cestou. 

c/ predložil žiadosť K. Pavlíkovej, uchádzačky, ktorá na základe odborného 
potvrdenia žiada o predĺženie času písania testov na prijímacej skúške o 25%. 
Vedenie odporučilo žiadosť schváliť a postúpiť na informáciu koordinátorke pre 
prácu so zdravotne postihnutými študentami PhDr. M. Bubeníkovej, PhD. 

d/ predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 
 - návrh učebných plánov pre všeobecné lekárstvo na akademický rok  

 2010/2011 – prijaté uznesenie č. 3, 
 - návrh organizácie letnej praxe študentov JLF UK na akademický rok 

 2009/2010, 
 - harmonogram štúdia akademického roka 2010/2011 – prijaté uznesenie č. 4; 
e/ informoval o zaslaní a akceptovaní našich pripomienok k návrhu Smernice rektora 

UK č. 3/2010, ktorou sa upravujú náležitosti rozhodnutí o platení školného; 
f/ informoval o nedostatočnom vybavení prednáškových miestností v Aule JLF UK a 

posluchárne MFN premietacou technikou, potrebnou pri zabezpečovaní 
prednášok pre študentov fakulty a požiadal o riešenie tohto stavu; 

g/ predložil a vedenie prerokovalo návrh organizácie letnej praxe študentov JLF UK 
v akademickom roku 2009/2010. Vedenie odporučilo návrh prerokovať 



s garantami jednotlivých predmetov a následne zverejniť na webovej stránke 
fakulty. 

h/ informoval o príprave smernice rektora UK týkajúcej sa spôsobu odovzdávania 
záverečných prác 

 
 
K bodu 4 
 
Ing. Ľ. Červeňová 
 
a/ predložila, vedenie prerokovalo a odporučilo dekanovi uzatvoriť Kolektívnu 

zmluvu medzi JLF UK v Martine a Základnou organizáciou OZ PŠaV pri JLF UK 
na rok 2010 a zároveň aj tvorbu a použitie Sociálneho fondu JLF UK na rok 2010;  

b/ informovala o vyhodnotení Plánu kontrolnej činnosti za rok 2009 a jeho predložení 
hlavnej kontrolórke UK v termíne do 10. 3. 2010, ktorého súčasťou je 
vypracovaný prehľad škodových udalostí a došlých sťažností na JLF UK za rok 
2009; 

c/ informovala o vykonanej protipožiarnej kontrole v Aule JLF UK zameranej na 
realizáciu požiadaviek riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby vyplývajúcich 
z projektovej dokumentácie; 

d/ informovala o rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine, 
na základe ktorého boli požiadané vybrané pracoviská fakulty o doplnenie 
záznamu o obhliadke pracoviska, ktorý vykonala PZS v roku 2009; 

e/ predložila návrh vedúceho Ústavu informačných technológií na zakúpenie 
spotrebného materiálu, hardvéru a softvéru na prijímacie skúšky v roku 2010.  
Vedenie odporučilo špecifikovať jednotlivé položky podľa toho, či ide o priamo 
súvisiace, resp. výdavky nesúvisiace s prijímacím konaním a súčasne materiál 
doplniť požiadavkami študijného oddelenia. 

f/ informovala o platnosti a zmenách súvisiacich so Smernicou rektora UK, ktorou 
sa upravuje rokovanie výberovej komisie podľa článku 5 Vnútorného predpisu č. 
12/2008 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 
profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov; 

g/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu pri príležitosti 
životného jubilea v súlade s § 20 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre p. E. 
Bukovinskú a p. P. Pakána, zamestnancov Oddelenia vnútornej prevádzky – 
prijaté uznesenie č. 5; 

h/ informovala o spracovávaní podkladových materiálov k Správe o hospodárskej 
činnosti za rok 2009; 

i/ informovala o požiadavke Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ 
o vyjadrenie k návrhu súbežného usporiadania pracovných úväzkov na projektoch 
financovaných zo štrukturálnych fondov v podmienkach UK; 

j/ informovala o jednaniach a stanovisku Slovenského Červeného kríža vo veci 
možnej zámeny nehnuteľného majetku – budovy bývalej Strednej zdravotníckej 
školy za budovu Dekanátu JLF UK; 

k/ preložila plán údržby a opráv budovy Malá Hora 5 a informovala o súhlasnom 
stanovisku Ústredného sekretariátu SČK k predloženému plánu s podmienkou 
zaslania podkladov pre výber dodávateľa a cenových ponúk k odsúhlaseniu; 



l/ informovala o pridelení štátnej dotácie na motivačné štipendiá na I. štvrťrok 2010 
vo výške 25% zo schváleného rozpočtu; 

m/ informovala o plánovanom ukončení tzv. testovacej prevádzky VoIP a zároveň o 
spôsobe fungovania systému; 

n/ informovala o priebežnom stave vyhodnocovania verejného obstarávania na JLF 
UK a zároveň o potrebe sledovanie stránok Úradu pre verejné obstarávanie 
týkajúcich sa vyhlásených súťaží, kde je obstarávateľom UK Bratislava; 

o/ informovala o povinnosti deklarovať majetkové pomery vedúcich zamestnancov 
v súlade s § 10 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v platnom znení p. rektorovi UK; 

p/ informovala o prípise Oddelenia riadenia financií týkajúcom sa výpočtu koeficientu 
na DPH pre rok 2010; 

r/ informovala o zaslaní kalkulácie nákladov na lôžko na rok 2010 a návrhu na 
úpravu cien za dlhodobé ubytovanie študentov a zamestnancov na 
vysokoškolských internátoch JLF UK  s platnosťou od 1. 3. 2010 p. rektorovi UK 
a predsedovi AS UK; 

s/ informovala o záveroch z pracovného stretnutia zameraného na riešenie projektu 
Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej 
infraštruktúry s využitím najmodernejších IKT konaného dňa 1. 3. 2010; 

t/ informovala o vypracovaní a zaslaní prehľadu o výnosoch z podnikateľskej 
činnosti na JLF UK za rok 2009 a súčasne aj potvrdeného hospodárskeho 
výsledku za rok 2009 za hlavnú aj podnikateľskú činnosť JLF UK; 

u/ predložila prehľad výberových konaní, ktoré sa uskutočnia na JLF UK v roku 
2010; 

v/ informovala o súhlasnom stanovisku riaditeľa MFN k obsadeniu funkcií 
prednostov Kliniky hematológie a Kliniky tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK 
a MFN na dobu šiestich mesiacov; 

z/ informovala o uzatvorení závierkových prác v IS SOFIA za rok 2009 na RUK 
Bratislava; 

x/ informovala o spracovaní a predložení údajov o čerpaní účelovo poskytnutej 
dotácie k 31. 12. 2009; 

y/ informovala o zaslaní požiadavky p. kvestorke UK vo veci riešenia problémov pri 
plnení Rámcovej dohody č. 07/2009 ako aj zmlúv na nákup IKT zo štrukturálnych 
fondov prostredníctvom firmy Comsyco 

 
 
K bodu 5 
 
prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 
 
a/ informovala o zasadaní a programe rokovania Akademického senátu JLF UK , 

ktorý sa uskutoční dňa 22. 3. 2010 
 
p. dekan 
 
a/ informoval o vydaní Smernice rektora UK č. 2/2010, ktorou sa určuje minimálna 

hranica normatívu priamej výučby na fakultách UK, ktorá nadobudla platnosť a 
účinnosť 1. marca 2010 

 
 



doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. 
 
a/ informovala a zároveň pozvala členov vedenia na 16. Kovalčíkov deň, ktorý sa 

uskutoční dňa 23. 3. 2010 
 
 
 
UZNESENIA: 
 
 
1. Vedenie odporučilo dekanovi udeliť Cenu dekana prof. MUDr. M. Zibolenovi, 

CSc., doc. RNDr. P. Kaplánovi, CSc. a doc. MUDr. T. Baškovi, PhD. za práce 
publikované v karentovaných časopisoch. 

2. Vedenie odporučilo dekanovi predložiť na schválenie Akademickému senátu JLF 
UK Návrh o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 
štúdium na JLF UK na akademický rok 2010/2011. 

3. Vedenie odporučilo dekanovi predložiť na prerokovanie Akademickému senátu 
JLF UK Návrh študijných plánov pre všeobecné lekárstvo a nelekárske študijné 
programy na akademický rok  2010/2011. 

4. Vedenie  odporučilo dekanovi schváliť: 
 - návrh organizácie letnej praxe študentov JLF UK na akademický rok 

 2009/2010, 
 - harmonogram štúdia akademického roka 2010/2011 na JLF UK 
5. Vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu pri príležitosti životného 

jubilea v súlade s § 20 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pre p. E. Bukovinskú a p. P. 
Pakána, zamestnancov Oddelenia vnútornej prevádzky, Dekanátu JLF UK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Martine 29. 3. 2010 
 
 
 
        doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
              dekan JLF UK 
 


