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Z á p i s n i c a  č. 7/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 23. júna 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. 

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. 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 07. 

júna 2010 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/6/2010 – udelenie Ceny dekana, 

- splnené uznesenie č. 2/6/2010 – odmena školiteľovi za úspešné ukončenie vedenia 

doktoranda ,  

- uznesenia č. 3/6/2010 – bude prerokované na zasadnutí VR JLF UK v Martine dňa 24. 

06. 2010 – návrh na zmenu garančnej skupiny, 

- splnené uznesenie č. 4/6/2010 – schválenie odpustenia prijímacej skúšky v externej 

forme študijného programu Ošetrovateľstvo 2. stupňa, 

- splnené uznesenie č. 5/6/2010 – náhradné plnenie za nezamestnávanie osôb so ZP, 

- splnené uznesenie č. 6/6/2010 – odmena pri príleţitosti ţivotného jubilea, 

- prebieha plnenie uznesenie č. 7/6/2010 – zabezpečenie dočasného náhradného 

ubytovania, 

- splnené uznesenie č. 8/6/2010 – vymenovanie výberovej komisie, 

- prebieha plnenie uznesenia č. 9/6/2010. 

 

K bodu 2) 

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

a) podal informácie z rokovania Kolégia rektora UK konaného 14. júna 2010 v 

Bratislave týkajúce sa: 

 nových doktorandských miest pre AR 2010/2011 (na JLF UK 28 miest 

pridelených na obsadenie denných doktorandov),  

 návrhu spoločnej časti otázok študentskej ankety, 

 zriadenia dcérskych spoločností spin-off zakladajúcej spoločnosti s ručením 

obmedzeným UK v Bratislave s obchodným menom UK VEDA, s. r. o., 

 návrhu nového študijného programu „MPH“ na LF UK, 

 problematiky univerzitných nemocníc. 

b) informoval o zaslaní oznámenia na Rektorát UK, týkajúci sa ochoty zriadiť dcérsku 

spoločnosť spin-off zakladajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným UK v Bratislave 

s obchodným menom UK VEDA, s. r. o., 

c) informoval o podaní dvoch trestných oznámení, 

d) podal informácie z jednania na Ministerstve školstva konaného 22. júna 2010 

v Bratislave týkajúce sa: 

 špecifikácie záverečných prác, 

 pregraduálneho vzdelávania Zubné lekárstvo na JLF UK, 

 klinickej praxe denných doktorandov, 

e) informoval o slávnostnom zasadnutí Slovenského červeného kríţa. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) informoval o programe rokovania Vedeckej rady JLF UK dňa 24. 06. 2010, 



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

práce publikované v karentovaných časopisoch doc. MUDr. J. Mokrému, PhD., doc. 

MUDr. I. Poliačkovi, PhD. – prijaté uznesenie č. 1/7/2010, 

c) informoval o schválení troch projektov (prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. J. 

Lehotský, DrSc., doc. MUDr. O. Osina, PhD.) z deviatich podaných za JLF UK v 

Martine, 

d) informoval o vylúčení moţnosti výstavby budovy pre výučbu novonavrhovaného 

študijného programu Zubného lekárstva v priestoroch MFN v Martine.  

 

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie schválilo: 

- ţiadosť MUDr. J. Garajovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. Vnútorné choroby, o zanechaní doktorandského štúdia 

z osobných dôvodov k 30. 06. 2010, 

- ţiadosť garanta odboru prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc., o zmenu školiteľa pre 

MUDr. Murajdovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.10. Pediatria: 

- pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH  

- navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD., 

- ţiadosť garanta odboru prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc., o zmenu školiteľa pre 

MUDr. Brndiarovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.10. Pediatria: 

- pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH  

- navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., 

- ţiadosť garanta odboru prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc., o zmenu školiteľa pre 

MUDr. Miškovskú, doktorandku externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.10. Pediatria: 

- pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH  

- navrhovaný školiteľ: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., 

b) informoval o uskutočnení prijímacieho konania na doktorandské štúdium na JLF UK 

pre akademický rok 2010/2011, na ktoré bolo prijatých 31 doktorandov na dennú 

formu štúdia, z toho 4 miesta študijného odboru 7.1.28. Lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia sú pre doktorandov v dennej forme štúdia externých 

školiteľov z LF UK v Bratislave a 12 doktorandov na externú formu štúdia – prijaté 

uznesenie č. 2/7/2010, 

c) za oblasť špecializačného štúdia predloţil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. E. Šramka, primára Chirurgického oddelenia NsP VAŠE 

ZDRAVIE vo Zvolene, za školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia 

v odbore Chirurgia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Johanesa, primára oddelenia chirurgie FNsP v Ţiline, za 

školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia v odbore Chirurgia na JLF 

UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Durmisa, primára Gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci, za školiteľa pre 

praktickú časť špecializačného štúdia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na 

JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. V. Nároţného, MPH, primára oddelenia chirurgie FNsP 

Prievidza, za školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia v odbore 

Chirurgia na JLF UK v Martine, 



- menovanie MUDr. V. Gabrišku, lekára Zdravie Martin s. r. o., za školiteľa pre 

praktickú časť špecializačného štúdia v odbore Všeobecné lekárstvo na JLF 

UK v Martine,  

- menovanie MUDr. Ľ. Antalíka, primára interného oddelenia NsP Brezno, za 

školiteľa pre spoločný internistický kmeň a školiteľa pre praktickú časť 

špecializačného štúdia v odbore Vnútorné lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. D. Bestvinu, prednostu Kliniky vnútorného lekárstva 

ÚVNsP v Ruţomberku, za školiteľa pre spoločný internistický kmeň 

a školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia v odbore Vnútorné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. J. Mazúra, primára interného oddelenia Hornooravskej 

nemocnice s poliklinikou, za školiteľa pre spoločný internistický kmeň 

a školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia v odbore Vnútorné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. P. Babušíka, PhD., primára interného oddelenia NsP VAŠE 

ZDRAVIE n. o. vo Zvolene, za školiteľa pre spoločný internistický kmeň 

a školiteľa pre praktickú časť špecializačného štúdia v odbore Vnútorné 

lekárstvo na JLF UK v Martine, 

d) informoval o návrhu nového nariadenia vlády SR o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

v sústave špecializačných odborov a v sústave certifikovaných pracovných činností, 

ktorý bol na rokovaní vlády 9. 6. 2010 schválený s pripomienkami. Najdôleţitejšia 

zmena oproti nariadeniu vlády č. 322/2006 je, ţe pre potreby špecializačného štúdia 

môţe vzdelávacia ustanovizeň započítať maximálne dva roky praxe, 

e) informoval vedenie o príprave návrhu na zmeny vnútorných predpisov pre 

špecializačné štúdium v súvislosti so zmenou legislatívy, 

f) podal informácie o najbliţších akciách špecializačného štúdia: 

- 02. 07. 2010 – ukončenie školiaceho kurzu v odbore Chirurgia pred 

špecializačnou skúškou, 

- 25. 06. 2010 – ukončenie školiaceho kurzu v odbore Dermatovenerológia pred 

špecializačnou skúškou, 

- 25. 06. 2010 – ukončenie školiaceho kurzu v odbore Verejné zdravotníctvo 

pred špecializačnou skúškou, 

- 28. 06. 2010 - Špecializačná skúška v odbore Dermatovenerológia 

- Slávnostné odovzdávanie diplomov o špecializácii na zasadnutí Vedeckej rady 

JLF UK sa uskutoční 24. 06. 2010. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predloţila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť o skorší zápis študentiek študijného programu Verejné zdravotníctvo - 

Moniky Vincúrovej a Magdalény Škapcovej, z dôvodu ich vycestovania na 

LLP/Erasmus mobilitu na Univerzitu v Ostrave uţ v auguste 2010, 

b) predloţila a vedenie neodporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť o skorší zápis po prerušení štúdia študenta študijného programu 

Všeobecné lekárstvo -  Lo Jen-Chieh, z dôvodu vypršania platnosti povolenia 

na pobyt v auguste 2010, 

- ţiadosť študentiek 5. ročníka Všeobecného lekárstva - Yasmeen Ahmen a 

Anniken Antonsen o absolvovanie predštátnicovej praxe v zahraničí v plnom 

rozsahu, 

c) informovala o platení školného u študentov študujúcich v jazyku anglickom. 



doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 

a) informoval o výsledkoch prijímacích skúšok na JLF UK pre akademický rok 

2010/2011, 

b) informoval o programe promócií v AULE JLF UK, ktoré sa budú konať 02. júla 2010, 

c) podal a vedenie odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť Alexandry Štanclovej, 

študentky externej formy štúdia v študijnom programe Ošetrovateľstvo, o prerušenie 

štúdia z dôvodu materskej dovolenky.  

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) podala a vedenie schválilo návrh mimoriadnej fyzickej inventarizácie majetku a 

záväzkov na vybraných pracoviskách, 

b) podala informácie z pracovnej porady kvestorky UK s tajomníkmi fakúlt a riaditeľmi 

samostatne hospodáriacich súčastí, tykajúcej sa aktuálnych otázok verejného 

obstarávania na UK,  

c) informovala o poverení dekana JLF UK rektorom UK realizáciou verejného 

obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov výlučne pre určité predmety zákaziek. Poverenie platí len do 

doby uzatvorenia zmluvy na konkrétne predmety zákazky,  

d) informovala o vybavovaní úhrady colnej zábezpeky, ktorá je spojená s nákupom 

osobitne denaturovaného liehu oslobodeného od spotrebnej dane na výchovno-

vzdelávacie, laboratórne a výskumné účely,  

e) informovala o ţiadostiach týkajúcich sa vypísania výberových konaní na:  

- pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na Klinike pracovného lekárstva 

a toxikológie JLF UK a MFN v Martine, 

- pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na Ústave cudzích jazykov JLF 

UK v Martine, 

- pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na Očnej klinike JLF UK a MFN 

v Martine, 

Vedenie JLF UK vyslovilo súhlas s vypísaním výberových konaní na obsadenie 

uvedených miest – prijaté uznesenie č. 3/7/2010, 

f) predloţila návrh dohody o úhrade nákladov spojených s rekonštrukciou na prenajatej 

veci medzi JLF UK a MFN, 

g) informovala o zmene sídla ústredia a bratislavskej pobočky Úradu pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou od 01. júla 2010. Ústredie a pobočka budú presťahované  

na adresu:  Ţellova 2, Bratislava, 

h) informovala o výsledkoch opakovanej kontroly čistoty sociálnych zariadení 

v spoločných priestoroch na všetkých lokalitách JLF UK a na jednotlivých 

pracoviskách fakulty, ktorou bol poverený Ing. Sirotný, 

i) informovala o uloţení priestupkových opatrení študentom JLF UK ubytovaných na 

vysokoškolskom internáte na Novomeského ul. a na Hviezdoslavovej ul., 

j) informovala o zápise z kontroly, ktorá bola vykonaná oddelením cudzineckej polície 

PZ Ţilina na Vysokoškolskom internáte JLF UK na Novomeského ul. v Martine,  

k) informovala, ţe dňom 30. júna 2010 končí tzv. testovacia prevádzka VoIP telefónie. 

S účinnosťou od 1. júla 2010 sa stáva provaiderom telekomunikačný operátor DIAL. 

Hovory v rámci celej UK a JLF budú bezplatné, hovory mimo UK a JLF budú 

spoplatňované a účtované na ťarchu pracovísk, 

l) informovala o stretnutí JLF UK a príslušných úradov, v súvislosti s kolaudáciou 

AULY JLF UK, ktoré sa uskutočnilo 22. júna 2010, 



m) informovala o priebehu rekonštrukčných prác na Vysokoškolskom internáte JLF UK 

a v prednáškových miestnostiach na ul. Novomeského, 

n) predloţila a vedenie schválilo návrh na odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku – prijaté 

uznesenie č. 4/7/2010. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala vedenie o súhlase AS JLF UK týkajúceho sa odpustenia prijímacej 

skúšky pre externú formu magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo 

z dôvodu nízkeho počtu prihlásených uchádzačov. 

b) informovala vedenie o súhlase AS JLF UK týkajúceho sa odpustenia prijímacej 

skúšky pre externú formu magisterského študijného programu  

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) informoval vedenie o moţnej spolupráci JLF UK s Protónovým centrom 

v Ruţomberku, Ţilinskou univerzitou, SAV a Elektrotechnickým výskumným 

a projektovým ústavom v Novej Dubnici v súvislosti s vytvorením kompetenčného 

centra v Martine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  21. 07. 2010 

Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

              dekan JLF UK 

 


