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Z á p i s n i c a  č. 8/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 13. júla 2010 
 
 

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

RNDr. E. Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., 
doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

Ospravedlnená:  doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., mim. prof. 
       
 
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. Hamžík, PhD. 
          Ing. B. Hvizdák 
          Mgr. M. Antošová, PhD. 
          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 
Ospravedlnení: A. Antošíková, predsedníčka KŠ AS JLF UK  

     doc. MUDr. J. Hamžík, 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, oddelenia    
     verejného obstarávania 
6. Rôzne 

 
K bodu 1) 
 
 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 23. 
júna 2010 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/7/2010 – udelenie Ceny dekana, 
- splnené uznesenie č. 2/7/2010 – podaná žiadosť na rektorát UK - navýšenie 

doktorandských miest, 
- splnené uznesenie č. 3/7/2010 – výberové konania, 
- splnené uznesenie č. 4/7/2010 - odmena pri príležitosti životného jubilea. 

 
K bodu 2) 
dekan JLF UK doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) informoval o predbežnom termíne zasadnutia Vedenia JLF UK, ktoré by sa malo 
konať 31. 08. 2010, 

b) predložil ďakovný list R. Rašiho - Minister zdravotníctva SR, 
c) informoval o termíne stretnutia Asociácie lekárskych fakúlt ČR a SR, ktoré sa 

uskutoční 04. – 05. 11. 2010, 
d) informoval o termíne stretnutia vedenia LF UP v Olomouci a vedenia JLF UK 

v Martine, ktoré sa uskutoční 28. – 30. 10. 2010. 
 
K bodu 3) 
prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) podal informácie o prebiehajúcich rokovaniach vytvoriť kompetenčné centrum 
v Martine, 

b) informoval o realizovaných prestavbách a prístavbách budov JLF UK v Martine.  
 
doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie schválilo: 
- žiadosť MUDr. K. Murajdovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. Pediatria, o ukončení doktorandského štúdia od 01. 09. 2010, 
- žiadosť Mgr. K. Žihlavníkovej, doktorandky dennej formy štúdia, o zmenu 

študijného odboru doktorandského štúdia, 
- informoval o výsledkoch prijímacieho konania na 3. stupeň vysokoškolského 

štúdia, 
- predložil na zasadnutí vedenia JLF UK list Mgr. M. Matušku, vo veci 

odvolania voči rozhodnutiu o neprijatí na doktorandské štúdium, 
- predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrhy na odmenu 

školiteľovi za úspešné vedenie doktoranda na základe Smernice dekana 
2/2009, Sadzobník odmien za výkon vybraných prác a činností – prijaté 
uznesenie č. 1/8/2010: 

- doc. RNDr. S. Fraňovej, PhD., mim. prof., za úspešné vedenie 
MUDr. M. Joškovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.3.2. farmakológia,  



- prof. MUDr. L. Plankovi, CSc., za úspešné vedenie MUDr. T. 
Balháreka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 
7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo, 

- prof. MUDr. M. Szilágyiovej, CSc., za úspešné vedenie MUDr. J. 
Bušíkovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 
7.1.4. vnútorné choroby,  

- prof. MUDr. M. Szilágyiovej, CSc., za úspešné vedenie MUDr. J. 
Kompaníkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.1.4. vnútorné choroby, ktorá je zamestnankyňa JLF UK, 

- doc. MUDr. J. Ľuptákovi, PhD., za úspešné vedenie MUDr. M. 
Benču, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. 
chirurgia, 

- doc. MUDr. J. Švihrovi, PhD., za úspešné vedenie MUDr. M. 
Brezovského, doktoranda externej formy štúdia vo vednom odbore 
51-08-9 chirurgia,  

- doc. MUDr. J. Švihrovi, PhD., za úspešné vedenie MUDr. Ľ. Velka, 
doktoranda externej formy štúdia vo vednom odbore 51-08-9 
chirurgia, 

- informoval o aktualitách projektu „Podpora rozvoja ľudských zdrojov 
s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK“, 

- predložil listy týkajúce sa možnej spolupráce JLF UK v Martine s univerzitou 
v Alžírsku a univerzitou v Bulharsku, 

b) za oblasť špecializačného štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 
- menovanie MUDr. Miroslava Staníka, gynekologicko-pôrodníckeho oddelnia 

NsP Ilava, za školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia v odbore 
Gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Milady Kullovej, primárky dermatovenerologického 
oddelenia NsP v Žiline, za školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia  
v odbore Dermatovenerológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Vladimíra Lariša, primára interného oddelenia a JIS  
Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci, za školiteľa pre praktickú časť 
špecializačného štúdia v odbore Vnútorné lekársvo a pre Spoločný 
internistický kmeň na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Viliama Chromého, lekára Praktik-internista s. r. o, za 
školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia v odbore Všeobecné 
lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- žiadosť o zrušenie zaradenia do štúdia v špecializačnom študijnom odbore 
Patologická anatómia, pre MUDr. J. Molnárovú, 

c) informoval o nariadení vlády SR č. 296/2010 o odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 
sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností, ktoré 
vstúpilo do platnosti 1. 7. 2010, 

d) informoval, že od 1. 6. 2010 vstúpil do platnosti zákon č. 133/2010, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti    
v zmysle §41 odsek 5 - vzdelávacia ustanovizeň vydáva k diplomom o špecializácii, 
certifikátom o absolvovaní certifikačného študijného programu a potvrdeniam 
o absolvovaní programu sústavného vzdelávania dodatky, ktoré obsahujú informácie 
o obsahu a rozsahu  štúdia,  

e) navrhol vypracovať podľa vnútorného predpisu č. 5/2010 - Smernica rektora UK 
o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác spoločný predpis na 
podmienky JLF UK,  



f) informoval, že v súvislosti so zmenou legislatívy dôjde k úprave Študijného poriadku 
špecializačného štúdia, ktorý musí mať náväznosť na nové Nariadenie vlády č. 296/10 
a smernicu rektora UK o záverečných prácach, 

g) podal návrh na odmeňovanie externých oponentov špecializačných prác v zmysle 
vnútorného predpisu. 

 
doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a vedenie vzalo na vedomie: 
- oznam E. Ravindrana, študent 1. ročníka, o zanechaní štúdia z osobných 

dôvodov dňom 11. 07. 2010, 
- oznam I. H. Weiner, študentky 1. ročníka, o zanechaní štúdia z osobných 

dôvodov dňom 12. 07. 2010, 
- oznam M. W. Dragsnes, študentka 1. ročníka, o zanechaní štúdia z osobných 

dôvodov dňom 12. 07. 2010, 
- oznam S. Jonathana, študenta 1. ročníka, o zanechaní štúdia dňom 20. 05. 

2010, 
- oznam S. S. Singha, študenta 4. ročníka, ktorý nenastúpil po prerušení a tak 

zanechal štúdium dňom 21. 05. 2010, 
b) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť H. Dyrliho, študenta 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 24. 06. 2010 do 
09. 01. 2011, 

- žiadosť Iverseny Rebekka, študentky 2. ročníka, o prerušenie štúdia od 24. 06. 
2010 do 09. 01. 2011, 

c) predložila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť: 
- žiadosť Martina Larsena, študenta 2. ročníka, o predĺženie doby prerušenia 

štúdia o ďalší rok, 
d) predložila návrh na vylúčenie študenta Basil Al Helali zo štúdia na JLF UK k 31. 08. 

2010, 
e) informovala o stretnutí k študentským a učiteľským mobilitám v rámci LLP Erasmus 

na Rektoráte UK v Bratislave.  
 

doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 
a) informoval o počte návratiek od uchádzačov, ktorí týmto potvrdili štúdium na JLF UK 

v Martine, 
b) informoval o počte odvolaní proti rozhodnutiu o neprijatí, 
c) informoval o programe promócií v AULE JLF UK, ktoré sa budú konať 16. júla 2010, 
d) predložil žiadosť Danijely Fonovičovej, študentky magisterského štúdia 

ošetrovateľstva, v ktorej žiada o prerušenie štúdia, 
e) predložil žiadosť doc. MUDr. K. Žiakovej, PhD., mim. prof. v súvislosti so zmenou 

v zložení pracovníkov na Ústave ošetrovateľstva, 
f) predložil návrh finančného ohodnocovania školiteľov a oponentov diplomových prác 

písaných cudzím jazykom. 
 
K bodu 4) 
Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o plnomocenstve rektora UK, v ktorom splnomocňuje dekana JLF UK 
v Martine k všetkým úkonom súvisiacim s kolaudačným konaním stavby „Auly JLF 
UK Martin“, 

b) informovala o spracovaní účtovnej závierky k 30. 06. 2010,  
c) informovala o liste z MŠ SR, v ktorom žiadajú prípravu podkladov k zúčtovaniu 

praktickej výučby na klinických pracoviskách k 30. 06. 2010,  
d) informovala o rozpise bežnej dotácie na mesiac júl 2010. Dotácia na VEGA a KEGA 

projekty bola z úrovne MŠVVŠ SR upravená do výšky 11/12 rozpisu rozpočtu, 



e) informovala o pridelení bežnej dotácie pre nové APVV projekty, 
f) informovala o liste z Rektorátu UK vo veci vyžiadania údajov o výške a štruktúre 

platov zamestnancov k 1. júnu 2010, 
g) informovala o znížení rozpočtu na štipendiá doktorandov o čiastku 8 491 €, 
h) informovala o zaslaní oznámenia o rekonštrukčných prácach v školskej jedálni JLF 

UK v Martine na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, 
i) informovala o kontrolách, ktoré boli vykonané na JLF UK v Martine. Jednalo sa 

o kontrolu dodržiavania postupu pri povoľovaní zahraničnej pracovnej cesty 
a o kontrolu pokladničnej hotovosti, 

j) informovala o zmene názvu Martinskej fakultnej nemocnice na Univerzitnú 
nemocnicu Martin dňom 1. júla 2010, 

k) informovala, že v rámci centrálneho verejného obstarávania RUK v Bratislave, bola na 
zabezpečovanie prania a čistenia prádla uzatvorená Rámcová dohoda o poskytnutí 
služby so spoločnosťou Práčovne a čistiarne s. r. o. Nitra, ako víťazom súťaže vo 
verejnom obstarávaní. Odo dňa podpísania dohody bude uvedený predmet zákazky  
zabezpečovať víťaz súťaže aj pre JLF UK v Martine, 

l) informovala o kontrole na mieste v dňoch 14. – 15. 07. 2010, ktorú vykoná Agentúra 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ na 
projekt Centrum experimentálnej a klinickej respirológie. 

 
K bodu 5 
Mgr. M. Antošová, PhD. 

a) informovala o harmonograme a stave verejného obstarávania v rámci projektu 5.1 
„Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej 
infraštruktúry a využitím najmodernejších IKT“, 

b) informovala o stave plnenia jednotlivých projektov financovaných zo Štrukturálnych 
fondov EÚ na JLF UK v Martine. 

 
Ing. B. Hvizdák 

a) informoval o pokračovaní prestavby Vysokoškolského internátu JLF UK a Auly na 
Novomeského ulici.  

 
K bodu 6  

a) Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zaslať žiadosť členom AS JLF UK, aby sa 
vyjadrili k nasledujúcim návrhom – prijaté uznesenie č. 2/8/2010: 

- zvýšenie počtu prijatých uchádzačov v študijnom programe všeobecné 
lekárstvo, 

- vyhlásenie doplnkového prijímacieho konania na doktorandské štúdium v 
akademickom roku 2010/2011.  

 
 
Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
V Martine dňa  09. 09. 2010 
Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 
 
 
 
 
Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
             dekan JLF UK 
 


