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Z á p i s n i c a  č. 10/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 13. septembra 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. Hamžík, PhD. 

          Ing. B. Hvizdák 

          Ing. M. Antošová, PhD.  

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

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

       A. Antošíková, predsedníčka KŠ AS 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. 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 31. 

augusta 2010 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/9/2010 – odmena školiteľovi za úspešné ukončenie 

vedenia doktoranda , 

- splnené uznesenie č. 2/9/2010 – odmena pri príležitosti životného jubilea, 

- splnené uznesenie č. 3/9/2010 – vypísanie výberových konaní a vymenovanie 

výberových komisií. 

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o posune začiatku akademického roka 2010/2011, 

b) podal informácie týkajúce sa tohtoročného stretnutia lekárskych fakúlt ČR a SR. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) informoval vedenie o termíne konania zasadnutia Vedeckej rady JLF UK, ktoré bude 

14. októbra 2010,  

b) predložil spracovanú správu o vedecko–výskumnej činnosti, 

c) informoval o pokračovaní vytvorenia kompetenčného centra. 

 

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie schválilo: 

- žiadosť o ukončenie doktorandského štúdia MUDr. M. Piatkovského, 

doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia, 

- žiadosť o ukončenie doktorandského štúdia MUDr. Ľ. Plešivčáka, doktoranda 

externej formy v študijnom odbore 7.71.7. chirurgia pre nesplnenie kritérií na 

postup do ďalšieho ročníka, 

- žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia MUDr. R. Kminiaka, doktoranda 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia na dobu 1 roka; t.j.  

od 1.9.2010 do 31.8.2011 z pracovných dôvodov, 

- žiadosť o prerušenie doktorandského štúdia MUDr. T. Vykoukalovej, 

doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia na 

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

- žiadosť o predĺženie prerušenia doktorandského štúdia Ing. Z. Turianikovej, 

doktorandky dennej formy v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická 

fyziológia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, 



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

MUDr. J. Dankovi, CSc., doc. RNDr. P. Račayovi, PhD., za úspešné ukončenie 

vedenia doktoranda na základe Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon 

vybraných prác a činností – prijaté uznesenie č. 1/10/2010, 

c) navrhol RNDr. J. Hatoka, PhD.  za  predsedu ŠVOČ, 

d) informoval o celkových výsledkoch prijímacieho konania v doktorandskom štúdiu na 

JLF UK, 

e) informoval o termíne konania Česko-slovenskej ŠVOČ, ktorá sa bude konať v Prahe 

24. – 25. 11. 2010, 

f) predložil návrh na ocenenie školiteľov v doktorandskom štúdiu pri príležitosti 

slávnostného otvorenia akademického roka 2010/2011 na JLF UK v Martine,    

g) za oblasť špecializačného štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Alfréda Dörra, primára Gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia Nemocnice Strakonice, a.s., za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na JLF UK v 

Martine, 

- žiadosť MUDr. Stanislavy Rumanovej, PhD. o prerušenie špecializačného 

štúdia v odbore Hematológia a transfuziológia na obdobie od 9. 8. 2010 – 8. 8. 

2011 z dôvodu materskej dovolenky,   

h) predložil návrh postupu a spôsobu odovzdávania záverečných špecializačných prác, 

návrh kontroly originality a následná archivácia prác, 

i) informoval o vydaní nových predpisov vo Vestníku MZ SR s novými minimálnymi 

štandardami pre špecializačné študijné programy, 

j) informoval, že pokyny k reakreditácii špecializačných študijných programov nie sú 

zatiaľ zverejnené na stránke MZ SR, 

k) informoval o pláne predkladania reakreditačných spisov jednotlivých špecializačných 

študijných programov, 

l) podal informácie o najbližších akciách špecializačného štúdia: 

- Tematický kurz pred špecializačnou skúškou z hematológie a transfuziológie 

v dňoch 06. 09. – 17. 09. 2010, 

- Kurz právnych predpisov v zdravotníctve v dňoch 06. 09. – 07. 09. 2010. 

 

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

a) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť: 

- L. Stupkovej, študentky 3. ročníka študijného programu pôrodná asistencia, 

ktorá nastúpila po prerušení a žiada o individuálny študijný plán v AR 

2010/2011, 

- M. Sodlánovej, študentky 2. ročníka externej formy štúdia študijného 

programu ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, do 31. 08. 2011, 

b) predložila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť: 

- Bc. V. Wisztovej, študentky 1. ročníka externej formy magisterského štúdia 

o individuálny študijný plán v AR 2010/2011, 

c) informovala vedenie o príprave akreditačného spisu študijného programu 2. stupňa - 

Pôrodná asistencia.   

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o vrátenie peňažnej čiastky 

za jazykový kurz: 



- Hieronyma Deutscha, študenta 2. ročníka všeobecného lekárstva, ktorý má 

toho času prerušené štúdium, 

b) predložila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť žiadosťo vrátenie školného za 

letný semester 2010/2011: 

- Lasse Mulstada Skrivervika, študenta 1. ročníka všeobecného lekárstva VLa. 

 

doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

a) predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť: 

- B. Poljaka, študenta 2. ročníka všeobecného lekárstva, o zanechaní štúdia na 

JLF UK, 

- J. Stráňovského, študenta 2. ročníka všeobecného lekárstva, o zanechaní štúdia 

na JLF UK, 

b) predložil: 

- žiadosť S. Dolinskej, študentky Lekárskej fakulty UP v Olomouci, o prestup 

do 3. ročníka na JLF UK, 

- žiadosť M. Medveckej, študentky 1. lekárskej fakulty v Prahe, o prestup do 3. 

ročníka na JLF UK, 

- žiadosť B. Ucháľovej, študentky Fakulty zdravotníctva KU, o prestup do 2. 

ročníka na JLF UK, 

c) informoval o konaní konferencie MEFANET v dňoch 24. – 25. novembra 2010, 

d) informoval o úprave rozvrhov z dôvodu posunutia začiatku akademického roka 

2010/2011, 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o rozpise bežnej dotácie na mesiac september 2010, 

b) predložila a vedenie schválilo návrh na odmenu pri dosiahnutí životného jubilea – 

prijaté uznesenie č. 2/10/2010, 
c) informovala o otvorení účtov v Štátnej pokladnici, v súvislosti s novými projektmi 

financovanými zo ŠF EU, 

d) predložila rozdelenie prostriedkov po navýšení štipendií doktorandom pripadajúcich 

na III. štvrťrok 2010, 

e) predložila dohody o pracovnej činnosti externých učiteľov verejného zdravotníctva na 

akademický rok 2010/2011, 

f) predložila návrh na poverenie Bc. Ivany Švrkovej vedením Fotolaboratória a strediska 

audiovizuálnej techniky, 

g) informovala o vypísaní výberových konaní na: 

- obsadenie funkcie vedúcej Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, 

- obsadenie dvoch funkčných miest docentov v odbore lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia, 

Vedenie JLF UK zároveň odporučilo dekanovi vymenovať výberové komisie na 

obsadenie uvedených miest – prijaté uznesenie č. 3/10/2010, 

h) informovala o krátkodobej odstávke sieťových služieb v knižnici a študijno-

informačnom stredisku a o náhradnom spôsobe zabezpečovania činnosti súvisiacich 

s evidenciou publikačnej aktivity zamestnancov, 

i) informovala, že Mesto Martin určilo pre objekt „AULA JLF UK“ adresu: Malá Hora 

4A, súpisné číslo 10701, 036 01  Martin,  

j) informovala o riešení problému - výpadky siete v Univerzitnej nemocnici Martin, 



k) informovala o reklamáciách uplatnených voči dodávateľovi stavby AULA JLF UK. 

 

K bodu 5) 

Mgr. M. Antošová, PhD. 

a) informovala, že v termíne od 07. do 10. 9. 2010 sa konala na JLF UK v Martine 

kontrola, ktorú realizovala Agentúra MŠVVŠ SR pre štrukturálne fondy Európskej 

únie a predložila výsledky z tejto kontroly, 

b) podala informácie o centralizácii verejného obstarávania. 

 

Ing. B. Hvizdák 

a) informoval, že neboli vysporiadané subdodávateľské platby zo strany Building Trade 

voči menším dodávateľom v súvislosti s výstavbou novej Auly JLF UK. 

 

K bodu 6) 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 
a) informoval o problémoch týkajúcich sa budovy novej Auly JLF UK, 

b) informoval 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. 

 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  15. 10. 2010 

Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

             dekan JLF UK 

 


