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Z á p i s n i c a  č. 15/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 14. decembra 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 

Ospravedlnený: doc. MUDr. J. Hamţík, 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. Rôzne 

 

K bodu 1) 

 

 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 30. 

novembra 2010 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/14/2010 – návrh na výšku školného a poplatkov 

spojených so štúdiom, 

- splnené uznesenie č. 2/14/2010 – odmena školiteľovi za úspešné ukončenie 

vedenia doktoranda, 

- splnené uznesenie č. 3/14/2010 – určenie ceny prenájmu AULY JLF UK. 

 

K bodu 2) 

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

a) podal informácie z rokovania výjazdového zasadania Kolégia rektora UK konaného 

24. – 26. novembra 2010 v Lúčkach týkajúce sa: 

 zaloţenia materskej spoločnosti UK VEDA, s. r. o., 

 informácií o aktivitách Dunajského vedomostného klastra, ktorého 

spoluzakladateľom je UK, 

 odstránenia chýb v záznamoch prijímacích konaní v AIS2, 

 predkladania návrhov na novelizáciu zákona o vysokých školách, 

 spoplatnenia všetkých foriem externého štúdia, 

 dodrţiavania Zákona o ochrane osobných údajov a vnútorného predpisu UK č. 

2/2006, 

b) informoval o oznámení kontroly na mieste dňa 20. – 22. decembra 2010. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) podal informácie z pracovného stretnutia na MŠVVaŠ konaného 25. októbra 2010 

v Bratislave týkajúce sa: 

- harmonizácie kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ 

a kritérií na získanie titulu „profesor“ a ich úrovne na lekárskych fakultách 

vysokých škôl v Slovenskej republike, 

- návrhu na úpravu Podrobných pravidiel hodnotenia výskumnej, vývojovej, 

umeleckej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy schválených na 29. 

zasadnutí AK uznesením č. 29.6.1 a upravených uznesením č. 36.7.6., 

- kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na 

získanie titulu „profesor“ v nelekárskych a farmaceutických študijných 

odboroch, 

b) predloţil návrh memoranda o spolupráci medzi JLF UK a  Taipei Medical Univeristy.  

 

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie schválilo: 

- ţiadosť MUDr. Silvie Bliţniakovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.4. Vnútorné choroby, o prerušenie doktorandského 

štúdia na dobu 1 roka (od 1.1. 2011 do 31. 12. 2011) z dôvodu nástupu na 

materskú dovolenku, 

- ţiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu doc. MUDr. Michala Javorku, 

PhD. pre MUDr. Katarínu Ţákovú, doktorandku dennej formy štúdia v 

študijnom odbore 7.1.10. Pediatria – prijaté uznesenie č. 1/15/2010, 



b) informoval, ţe na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK 16. 12. 2010 budú predloţené 

návrhy na udelenie vedecko-akademickej hodnosti PhD., 

c) informovala, ţe Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej 

akadémie vied v Bratislave sa priznáva právo podielať sa na uskutočňovaní dennej 

formy štvorročného doktorandského študijného programu 7.3.2. Farmakológia 

a Jesseniovej lekárskej fakulte právo podieľať sa na uskutočňovaní  dennej formy 

štvorročného doktorandského študijného programu 7.1.27 Lekárska biofyzika 

a externej formy päťročného doktorandského študijného programu 7.1.27. lekárska 

biofyzika, 

d) za oblasť špecializačného  štúdia predloţil a vedenie schválilo: 

- ţiadosť MUDr. S. Matyščákovej o zrušenie zaradenia do špecializačného 

štúdia v odbore Pediatria, 

- ţiadosť MUDr. J. Bútorovej o prerušenie špecializačného štúdia v odbore 

Infektológia z dôvodu nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku (od 09. 12. 

2010 do 09. 12. 2011), 

e) informoval o zaslaní troch spisov špecializačných študijných programov na opätovnú 

akreditáciu a o zaslaní dvoch spisov nových špecializačných študijných programov na 

akreditáciu, 

f) informoval o príprave ţiadosti o akreditáciu programu pre certifikovanú pracovnú činnosť 

– dorastové lekárstvo, 
g) informoval, ţe na zasadnutí Vedeckej rady JLF UK 16. 12. 2010 sa uskutoční 

slávnostné odovzdávanie diplomov o špecializácii v odboroch chirurgia, pediatria, 

a všeobecné lekárstvo, 

h) informoval o pláne vzdelávacích aktivít v špecializačnom štúdiu  na rok 2011, 

i) podal informácie o najbliţších akciách špecializačného štúdia: 

- 12. 01. 2011 – ukončenie školiaceho kurzu a špecializačná skúška v odbore 

otorinolaryngológia, 

- 10. 01. – 18. 02. 2011 – školiaci kurz pre špecializačnou skúškou v odbore 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výţivy, 

- 10. 01. – 21. 01. 2011 – školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore 

verejné zdravotníctvo, 

-  31. 01. – 01. 02. 2011 – kurz právnych predpisov. 

 

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

a) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť J. Baláţika, študenta 6. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o skorší nástup po prerušení štúdia, 

- ţiadosť J. Gábora, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o nástup po prerušení štúdia,  

- ţiadosť J. Gorušovej, študentky 5. Ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o uznanie skúšky zo sociálneho lekárstva, ktorú vykonala 

v predchádzajúcom štúdiu na Lekárskej fakulte MU v Brne, 

- ţiadosť D. Mordáčovej, študentky študijného programu ošetrovateľstvo 

o splátkový kalendár na úhradu školného v akademickom roku 2010/2011, 

b) predloţila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť J. Hrošovskej, študentky študijného programu ošetrovateľstvo 

o individuálny študijný plán, 

c) informovala o organizácii letnej praxe pre akademický rok 2010/2011, 

d) predloţila hodnotiacu správu pedagogickej činnosti JLF UK v Martine, ktorá bude 

predloţená na Vedeckej rade JLF UK dňa 16. decembra 2010, 

e) informovala o zaslaní príkazu na úhradu školného pre L. Stopkovú. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť Julie Olafsen, študentky     

2. ročníka, o skorší nástup po prerušení, 

b) podala informácie zo stretnutia Erazmus-koordinátorov na rektoráte UK. 



 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o pridelení dotácie na mesiac december 2010 na nových doktorandov, 

b) informovala o priebeţných prácach na ročnej účtovnej závierke na JLF UK, 

c) podala informácie z pracovnej porady zamestnancov Referátu národných a európskych 

projektov, Oddelenia všeobecnej učtárne, Ekonomického oddelenia a Referátu 

organizácie práce a rozvoja JLF UK v Martine konanej dňa 25. novembra 2010, 

d) podala informáciu od PhDr. Jany Seryjovej, riaditeľky vysokoškolských internátov 

a jedálne JLF UK o plnení úlohy – zabezpečenie dodrţiavania hygienických predpisov 

vo vysokoškolských internátoch JLF UK v Martine, 

e) predloţila záznam o kontrole pokladničnej hotovosti v pokladni Dekanátu JLF UK 

v Martine, kde neboli zistené ţiadne rozdiely medzi účtovným a skutočným stavom, 

f) predloţila prehľad výberových konaní na JLF UK v roku 2011, 

g) informovala o príprave školení a preškoľovania koncových pouţívateľov systému 

SOFIA, v súvislosti s realizáciou technologického a funkčného upgrade etalónového 

riešenia finančného informačného systému – SOFIA2, 

h) predloţila návrh riaditeľky Vysokoškolského internátu JLF UK PhDr. Jany Seryjovej 

na úpravu Ubytovacieho poriadku Vysokoškolského internátu JLF UK, 

i) predloţila návrh na poverenie Jely Markuljakovej vedením Kniţnice a študijno-

informačného strediska JLF UK v Martine. Vedenie JLF UK návrh odsúhlasilo. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) informoval o neustálych problémoch v rámci centrálneho verejného obstarávania, 

b) informoval, ţe 20. – 21. 12. 2010 navštívi delegácia z Thaiwanu Jesseniovu lekársku 

fakultu v Martine. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, ţe 04. 02. 2011 sa v hoteli Turiec uskutoční XVI. Medický ples a XII. 

Turčiansky lekársky ples, 

b) predloţila správu z vykonanej prvej obhliadky v rámci vypracovania hygienického 

auditu na JLF UK v Martine spoločnosťou HUMANIA, s. r. o. Bratislava. 

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) podal informácie z pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR, kde sa 

prejednávala moţnosť pripraviť akreditačný spis pre Zubné lekárstvo. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa  21. 12. 2010 

Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

             dekan JLF UK 


