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Z á p i s n i c a  č. 12/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 09. novembra 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.,  

Ospravedlnený:  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 

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

      prof. MUDr. J. 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. Rôzne 

 

 

K bodu 1) 

 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 12. 

októbra 2010 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/11/2010 - podnet súvisiaci s vyplácaním sociálnych 

štipendií,   

- splnené uznesenie č. 2/11/2010 – ţiadosť o vytvorenie jedného pracovno-

pedagogického miesta vo funkcii „docent“, 

- splnené uznesenie č. 3/11/2010 – udelenie ceny dekana, 

- splnené uznesenie č. 4/11/2010 – prerokované na zasadnutí VR JLF UK 

v Martine – ţiadosť o menovanie za školiteľa - špecialistu, 

- splnené uznesenie č. 5/11/2010 – prerokované na zasadnutí VR JLF UK 

v Martine dňa 16. 12. 2010 – ţiadosť o menovanie za školiteľa - špecialistu, 

- splnené uznesenie č. 6/11/2010 – odmena školiteľovi za úspešné ukončenie 

vedenia doktoranda,  

- splnené uznesenie č. 7/11/2010 – návrh Organizačného poriadku Centrálneho 

zverinca JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 8/11/2010 – stretnutia riešiteľských kolektívov projektov 

financovaných zo ŠF EÚ.    

 

K bodu 2) 

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

a) podal informácie zo stretnutia Lekárskych fakúlt ČR a SR, ktoré sa konalo 4. – 5. 

novembra 2010 v Prahe, 

b) predloţil ţiadosť Ústavu ošetrovateľstva o zriadenie Inštitútu paliatívnej starostlivosti. 

Vedenie JLF UK navrhlo riešiť zradenie pracoviska formou vytvorenia oddelenia 

paliatívnej starostlivosti, ktoré by bolo súčasťou Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 

a zároveň ţiadosť postúpilo na prerokovanie AS JLF UK, 

c) predloţil pozvánku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alţbety na 

slávnostnú konferenciu Bioetické výzvy súčasnosti, ktorá sa bude konať 19. 

Novembra 2010 v Bratislave. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) informoval o termíne zasadnutia Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré sa uskutoční 

16. decembra 2010, 

b) informoval o termíne konania záverečných oponentských konaní projektov VEGA, 

ktoré sa uskutočnia 15. decembra 2010, 

c) predloţil výsledky vstupných hodnotení projektov VEGA so začiatkom riešenia 

v roku 2011, 

d) informoval o novopodanej ţiadosti akreditačného spisu verejné zdravotníctvo, 

e) predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny dekana za 

práce publikované v karentovaných časopisoch MUDr. M. Šutovskej, PhD., doc. 

MUDr. I. Ondrejkovi, PhD. – prijaté uznesenie č. 1/12/2010, 



f) podal informácie z pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva, ktoré sa 

konalo 25. 10. 2010 v Bratislave. 

 

 

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie schválilo: 

- ţiadosť MUDr. L. Slobodníka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. Chirurgia, o prerušení doktorandského štúdia na dobu 1 roka zo 

zdravotných dôvodov, 

- ţiadosť MUDr. D. Mičkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. Patologická anatómia a súdne lekárstvo, o prerušení 

doktorandského štúdia na dobu 1 roka zo zdravotných dôvodov, 

- ţiadosť Mgr. M. Dírerovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.4.1. Ošetrovateľstvo, o ukončenie doktorandského štúdia na vlastnú 

ţiadosť a odporučenie školiteľa, 

- ţiadosť MUDr. M. Hrbkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.4.1. Ošetrovateľstvo, o ukončenie doktorandského štúdia na vlastnú 

ţiadosť a odporučenie školiteľa, 

- ukončenie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby 

MUDr. Husni Al Khalili podľa Čl. 31 ods. 6 písm. e) Študijného poriadku UK, 

- ţiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu MUDr. Františka Štullera, PhD. 

pre MUDr. Martina Janíka, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo – prijaté uznesenie č. 

2/12/2010, 

- ţiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu MUDr. Ľubomíra Straku, PhD. 

pre MUDr. Ivanu Komárekovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo – prijaté uznesenie č. 

3/12/2010, 

- ţiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu doc. MUDr. Ivana Reţňáka, 

PhD., mim. prof. pre MUDr. Petra Hyrdela, doktoranda dennej formy štúdia v 

študijnom odbore 7.1.4. vnútorné choroby  – prijaté uznesenie č. 4/12/2010, 

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

MUDr. A. Jurkovi, DrSc., prof. MUDr. M. Zibolenovi, CSc., prof. MUDr. J. 

Buchancovi, DrSc., doc. MUDr. J. Sadloňovej, CSc., doc. MUDr. I. Reţňákovi, CSc., 

mim. prof., doc. MUDr. M. Ochodnickému, CSc., prof. MUDr. R. Hyrdelovi, CSc., 

prof. MUDr. P. Kubiszovi, DrSc., doc. MUDr. Ján Staškovi, PhD., mim. prof., doc. 

MUDr. R. Vyšehradskému, PhD. za úspešné ukončenie vedenia doktoranda na 

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

činnosti – prijaté uznesenie č. 5/12/2010, 

c) za oblasť špecializačného štúdia predloţil a vedenie schválilo: 

- ţiadosť MUDr. Lucie Štillovej, PhD., o prerušenie špecializačného štúdia v 

odbore Pediatria na obdobie od 05. 11. 2010 do 04. 11. 2011 z dôvodu 

materskej dovolenky, 

d) informoval o zaslaní ţiadosti o opätovnú akreditáciu jednotlivých špecializačných 

študijných programov na Rektorát UK, 

e) informoval o pláne predkladania ďalších troch spisov špecializačných študijných 

programov do 10. decembra 2010, 

f) informoval o termíne zápisu a odovzdávaní dokladov o špecializácií sestrám zaradeným 

do špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii, ktorý sa 

uskutoční 16. 11. 2010. 



g) informoval, ţe v spolupráci s garantmi špecializačných študijných programov 

a programov sústavného vzdelávania sa v priebehu mesiacov november a december 

kompletizuje plán vzdelávacích aktivít v rámci ďalšieho vzdelávania  na rok 2011, 

h) informoval, ţe JLF UK získala akreditáciu pre realizáciu študijného programu 

sústavného vzdelávania v kategórii sestra : Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so 

stómiou, 

i) informoval, ţe dňa 29. 10. bol zverejnený Výnos MZ SR zo dňa 17. septembra 2010 č. 

12 422/2010, ktorý obsahuje nové minimálne štandardy pre špecializačné študijné 

programy, certifikované pracovné činnosti a programy sústavného vzdelávania – 

štandardy nadobudli platnosť dňom 15. 10. 2010. V súvislosti so zverejneným 

výnosom sa pripravujú ţiadosti o akreditáciu nových špecializačných študijných 

programov – neonatológia,  anestéziológia a intenzívna medicína, 

j) podal informácie o najbliţších akciách špecializačného štúdia: 

- 1. 12. – 31. 12. 2010 – Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

Otorinolaryngológia. 

 

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

a) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť M. Králika, študenta 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia na dobu 1 roka zo zdravotných dôvodov, 

- ţiadosť X. Hahajovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia zo zdravotných dôvodov, 

- ţiadosť T. Kramára, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia z osobných dôvodov, 

- ţiadosť M. Kolárika, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia z osobných dôvodov, 

- ţiadosť S. Čačkovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia z osobných dôvodov, 

- ţiadosť K. Čistoňovej, študentky 3. Ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia z osobných dôvodov, 

b) predloţila a vedenie vzalo na vedomie oznam o zanechaní štúdia: 

- Bc. D. Valkovej, študentky 2. ročníka externej formy štúdia magisterského 

študijného programu ošetrovateľstvo, 

- Bc. E. Vicáňovej, študentky 1. ročníka externej formy štúdia magisterského 

študijného programu ošetrovateľstvo, 

- M. Trembáča, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

c) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť M. Škripkovej, študentky 

prijatej v prijímacom konaní pre AR 2010/2011 na študijný program verejné 

zdravotníctvo, o uznanie skúšok vykonaných v predchádzajúcom štúdiu na JLF UK 

v študijnom programe pôrodná asistencia, 

d) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vylúčenie: 

- Bc. Ľ. Pěničkovej, študentky 1. ročníka externej formy štúdia magisterského 

študijného programu ošetrovateľstvo, 

- D. Rolkovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

z dôvodu opakovaného nevykonania zapísaného predmetu, 

e) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi posudzovať ţiadosti podľa 

Študijného poriadku JLF UK: 

- M. Dupkalu, študenta 5. ročníka na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, 

o prestup na JLF UK, 



- I. Poperníkovej, študentky 4. ročníka na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, 

o prestup na JLF UK z osobných dôvodov. 

f) predloţila ţiadosti o vyjadrenie sa k rovnosti dokladov. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predloţila a vedenie vzalo na vedomie: 

- oznam L. Larson, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 20. 10. 2010, 

- oznam A. B. Salibi, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 20. 10. 2010, 

- oznam L. R. Tonjer, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 21. 10. 2010, 

- oznam A. Ettehadulhagh, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 27. 10. 2010, 

- oznam S. Ettehadulhagh, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 27. 10. 2010, 

- oznam M. S. T. Tjiong, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 28. 10. 2010, 

- oznam R. Grzanka, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia k 27. 10. 2010, 

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

- návrh na vylúčenie J. R. Moy, študenta 4. ročníka k 05. 11. 2010, 

- návrh na vylúčenie Ch. Boldt, študenta 4. ročníka k 05. 11. 2010, 

c) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť O. A. Bjerkana, študenta 5. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 05. 11. 2010 do 31. 08. 2011, 

- ţiadosť A. Rahideh, študenta 3. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 04. 11. 2010 do 31. 08. 2011, 

- ţiadosť J. Vedaa, študentky 3. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 04. 11. 2010 do 31. 08. 2011, 

- ţiadosť A. Bui, študentky 4. ročnika študijného programu všeobecné lekárstvo, 

o prerušenie štúdia od 04. 11. 2010 do 31. 08. 2011, 

- ţiadosť R. Gustafsson, študenta 3. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 14. 10. 2010 do 31. 08. 2011, 

- ţiadosť A. Suntaralingamovej, študentky 3. ročnika študijného programu 

všeobecné lekárstvo, o prerušenie štúdia od 29. 10. 2010 do 31. 08. 2011, 

- ţiadosť K. A. Hansen, študentky 3. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 28. 10. 2010 do 31. 08. 2011, 

- ţiadosť Ch. P. Hao, študentky 4. ročnika študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 29. 10. 2010 do 31. 08. 2011. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o príkaze rektora UK č. 5/2010 na vykonanie inventarizáciu majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov – prijaté uznesenie č. 6/12/2010, 

b) informovala o príprave podkladov potrebných pre určenie výšky dotácie na rok 2011 

na špecifiká a následnom zaslaní na Rektorát UK, 

c) informovala, ţe dňa 28. októbra 2010 bola podpísaná zmluva pre predmet zákazky 

„spotrebný materiál do kancelárie“ v rámci centrálneho verejného obstarávania, 



d) informovala, ţe dňa 20. októbra  2010 bola podpísaná zmluva pre predmet zákazky 

„marketingové predmety“ v rámci centrálneho verejného obstarávania, 

e) podala informáciu, ţe Univerzita Komenského v Bratislave pripravuje verejné 

obstarávanie pre predmet zákazky „zákonné poistenie motorových vozidiel, poistenie 

zodpovednosti za škody a sluţby s tým spojené“ pre celú UK v Bratislave, 

f) informovala o nákupe darčekových poukáţok zo sociálneho fondu pre zamestnancov 

JLF UK, 

g) predloţila cenové ponuky na prístupový systém do posluchárni na Malej Hore 4, 

h) informovala o oprave počtu miest na nových doktorandov v súvislosti s vyplácaním 

štipendií na rok 2010, 

i) predloţila spracované podklady - rozpočet finančných prostriedkov na štipendiá 

doktorandov na rok 2011 za JLF UK v Martine, 

j) informovala o pridelení beţnej dotácie na mesiac november 2010, 

k) informovala, ţe v súvislosti s uzatvorením Centrálneho registra evidencie publikačnej 

činnosti k 31. 10. 2010 bol zaslaný oznam na pracoviská, v ktorom sa ţiada kontrola 

evidencie publikačnej činnosti, 

l) informovala o zaslaní pripomienok k smerniciam UK 2010 kvestorke UK, 

m) informovala o pretrvávajúcich problémoch s HUMANIOU s. r. o., ktorá má 

zabezpečovať vstupné a výstupné prehliadky zamestnancov JLF UK, 

n) informovala o zmene sídla a adresy JLF UK k 01. novembru 2010 a o zaslaní 

informácií na všetky príslušné inštitúcie, 

o) informovala o pridelení dotácie na hlavné jedlá z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, 

p) informovala o nainštalovaní 48 kusov VoIP-telefónov v budove nového Dekanáte JLF 

UK. Zároveň vedenie JLF UK vyslovilo súhlas s návrhom umiestniť zostávajúce 

voľné VoIP-telefóny na pracoviská, 

q) predloţila návrh na uverejňovanie výdavkov na telefónne hovory. Prehľady mimo 

telefónneho čísla volaného budú kaţdý mesiac zverejňované na  webovej stránke JLF 

UK, 

r) predloţila správu z kontroly platieb školného študentov študujúcich v jazyku 

anglickom – samoplatcov za akademický rok 2010/2011 – prijaté uznesenie č. 

7/12/2010, 

s) predloţila a vedenie vyslovilo súhlas so ţiadosťou Ústavu telesnej výchovy o finančné 

prostriedky na plaveckú súťaţ študentov a zamestnancov JLF UK, 

t) predloţila a vedenie schválilo návrh zariadiť malú zasadačku v miestnosti dolnej 

talárovne na prízemí nového dekanátu JLF UK, ktorá by bola vyuţívaná na obhajoby 

dizertačných prác, resp. výberové konania, 

u) predloţila a vedenie JLF UK schválilo ţiadosť o prenájom AULY JLF UK dňa 18. 

decembra 2010, kedy sa uskutoční benefičný koncert organizovaný záujmovým 

zdruţením Matka a dieťa Turca, 

v) informovala o návrhu školného a poplatkov na akademický rok 2011/2012. 

 

K bodu 5) 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) predloţil ponuku spolupráce na prieskume pod názvom trendence Graduate Barometer 

Europe 2011, 

b) predloţil ponuku spoločnosti Alpha medikal, a. s. o moţnosti spolupráce pri vytváraní 

pracovných podmienok a zaradení absolventov do profesijného prostredia. Vedenie 

navrhlo moţnosť zorganizovať stretnutie podobných spoločností so študentmi JLF 

UK, kde by si firmy prezentovali svoje ponuky. 



 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) informoval, ţe v dňoch 15. – 16. 11. 2010 navštívi JLF UK delegácia z Thaiwanu. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o termíne konania najbliţšieho zasadnutia Akademického senátu JLF UK, 

ktoré sa uskutoční 06. decembra 2010, 

b) informovala o programe a termínoch spojených s voľbami na funkciu dekana JLF UK. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 
a) predloţila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť ţiadosť študentov študujúcich 

v jazyku anglickom, v ktorej ţiadajú sprístupnenie posluchárne na Malej Hore 4 cez 

víkendy, 

b) podala správu z kontroly, ktorú vykonalo oddelenie cudzineckej polície PZ Ţilina. 

Neboli zistené ţiadne nedostatky.  

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa  07. 12. 2010 

Zapísala:  Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

             dekan JLF UK 

 


