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Z á p i s n i c a  č. 14/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 30. 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., 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. 

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

Ospravedlnení: doc. MUDr. J. Hamžík, 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 23. 

novembra 2010 a konštatoval: 

- uznesenie č. 1/13/2010 – bude prerokované na zasadnutí AS JLF UK v Martine 

dňa 06. 12. 2010 – návrh na zriadenie Ústavu medicínskych expertíz JLF UK, 

- uznesenie č. 2/13/2010 – bolo prerokované na zasadnutí Predsedníctva AS JLF 

UK v Martine dňa 29. 11. 2010 – návrh na zriadenie Oddelenia paliatívnej 

starostlivosti, 

- uznesenie č. 3/13/2010 – bude prerokované na zasadnutí VR JLF UK 

v Martine dňa 16. 12. 2010 – žiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu.   

 

K bodu 2) 

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

a) informoval o rozhodnutí predsedníctva AS JLF UK stiahnuť návrh na zriadenie 

oddelenia paliatívnej starostlivosti z programu zasadnutia AS JLF UK dňa 6. 

decembra 2010. Návrh je potrebné dôkladnejšie prepracovať a predložiť na schválenie 

na ďalšom zasadnutí Akademického senátu JLF UK,  

b) predložil návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na JLF UK 

v akademickom roku 2011/2012. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predložiť návrh 

na prerokovanie Akademickému senátu JLF UK  – prijaté uznesenie č. 1/14/2010. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) podal informácie z pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo s rektorom UK na 

Rektoráte univerzity: 

- centrálne verejné obstarávanie k projektu 5.1 – nákup aktívnych prvkov, 

- podanie oficiálnej sťažnosti na PAČ Nitra, 

- žiadosť hádzanárskeho klubu Slávia UK, v ktorej žiadajú možnosť vystupovať 

pod hlavičkou UK. 

 

doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof. 
a) predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu školiteľovi prof. 

MUDr. M. Tatárovi, CSc., prof. MUDr. Š. Strakovi, DrSc., za úspešné ukončenie vedenia 

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

prác a činností – prijaté uznesenie č. 2/14/2010. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Tiny Malene Lie, študentky 2. 

ročníka všeobecného lekárstva o prerušenie štúdia, ale neodporučilo schváliť jej žiadosť o 

vrátenie školného,  

b) informovala o výsledku kontroly platieb školného u študentov študujúcich v jazyku 
anglickom, 



c) predložila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť Felixa Thona, o prestup 

na JLF UK. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila a vedenie schválilo žiadosť o určenie výšky finančného zabezpečenia 

streleckej súťaže „Vianočná muška“, 

b) informovala, že 09. decembra 2010 bude realizovaná „univerzitná kvapka krvi“ na 

JLF UK v Martine, 

c) predložila žiadosť spoločnosti GITY Slovensko, a. s., v ktorej žiadajú Jesseniovu 

lekársku fakultu UK, aby sa spolupodieľala na úhrade nákladov na realizáciu výmeny 

prístupového systému na vysokoškolskom internáte JLF UK. Podľa spoločnosti GITY 

Slovensko, a. s. nejde o odstránenie spôsobenej škody, ale o upgrade systému. 

Vedenie JLF UK návrh Gity Slovensko, a. s. zamietlo, 

d) predložila žiadosť Filozofickej fakulty UK a Jesseniovej lekárskej fakulty UK na 

povolenie dvoch osobitných nadlimitných súťaží na videokonferenčné systémy, ktorá 

bola predložená a odsúhlasená na Rektoráte UK, 

e) informovala o problematike zdaňovania provízií učiteľov, ktorí prednášajú pre 

študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

f) predložila analýzu výdavkov na prenájom AULY JLF UK – prijaté uznesenie č. 

3/14/2010. 

 

K bodu 5) 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) podala informácie zo stretnutia so študentmi študujúcimi v jazyku anglickom. 

 

A. Antošíková 

a) informovala, že dňa 01. 12. 2010 sa uskutoční „sviečkový pochod“ v súvislosti so 

svetovým dňom boja proti AIDS. 

 

 

 Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

 

V Martine dňa  14. 12. 2010 

Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

             dekan JLF UK 

 


