
Z á p i s n i c a 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 1. februára 2010 
 
Prítomní: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., doc. MUDr. J. Staško, PhD. mim. prof., 

doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. doc. RNDr. S. Fraňová, PhD., doc. RNDr. E. 
Halašová, PhD., Ing. Ľ. Červeňová  

 
Ospravedlnený: prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 
 
 
Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  
          J. Sokol predseda KŠ AS JLF UK 
          v súlade s Čl. 25 ods. 2 Štatútu 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. Rôzne 
 
K bodu 1/ 
 
 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 
14. januára 2010 a konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. 
 
 
K bodu 2/ 
 

dekan JLF UK: 
 
a/ predložil a vedenie sa zaoberalo námetmi na obsah vnútro univerzitného predpisu 

týkajúceho sa pravidiel na priebežné zisťovanie a vyhodnocovanie úrovne kvality 
nadobúdania vedomostí a zručností v súlade s požiadavkou p. prorektora UK 
doc. MUDr. M. Dúbravu, PhD. a odporučilo dekanovi zaslať námety na UK 
Bratislava. 

b/ informoval o ponuke Úradu pre meranie na zapojenie sa do súťaže 
v implementácii CAF; 

c/ informoval o pracovných rokovaniach na lekárskych fakultách v Brne a Olomouci 
vo veci plánovanej realizácie výučby študijného programu zubné lekárstvo na JLF 
UK; 

d/ predložil a vedenie sa zaoberalo podkladovými materiálmi k vyhodnoteniu plnenia 
Dlhodobého zámeru JLF UK na roky 2008-2013 

 
 
K bodu 3 
 
doc. MUDr. J. Staško, PhD. 
 
a/ za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 



- žiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc.  
pre MUDr. J. Kryštofovú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom odbore 
7.1.10. pediatria, 

- žiadosť o menovanie doc. MUDr. Ľ. Jakušovej, PhD. a doc. MUDr. S. Nosáľa, 
PhD. za školiteľov v študijnom odbore 7.1.10. pediatria, 

- žiadosť o predĺženie prerušenia doktorandského štúdia Mgr. K. Chromčíkovej, 
doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo 
na dobu 1 roka; t.j. od 1.2.2010 do 31.1.2011 z dôvodu nástupu na rodičovskú 
dovolenku, 

- žiadosť o pokračovanie prerušenia MUDr. K. Péčovej, doktorandky dennej 
formy štúdia v študijnom odbore 7.1.13. dermatovenerológia od 1.1.23010 do 
30.6.2010 z dôvodu rodičovskej dovolenky, 

- ukončenie doktorandského štúdia Mgr. M. Dingovej, doktorandky dennej formy 
štúdia v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo k 31.1.2010. Menovaná 
doktorandka odovzdala žiadosť o povolenie obhajoby spolu s požadovanými 
materiálmi dňa 15.12. 2010, t.j. má pred obhajobou, 

b/ predložil a vedenie sa zaoberalo listom Ing. Knocikovej týkajúcom sa jej 
doktorandského štúdia. Vedenie odporučilo dekanovi schváliť predĺženie 
prerušenia doktorandského štúdia menovanej od 18. 2. 2010 do 1. 4. 2010, 
doriešiť administratívne problémy súvisiace s návrhom témy doktorandského 
štúdia a predložiť návrh na menovanie nového školiteľa na schválenie Vedeckej 
rade JLF UK. 

c/ informoval o zahájení a programe kurzu metodológie vedeckej práce konanom 
v dňoch 1. a 2. 2. 2010 a konaní Fakultnej vedeckej konferencie dňa 3. 2. 2010; 

d/ za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 
- menovanie MUDr. J. Moravca za externého školiteľa v ambulancii praktického 
 lekára pre MUDr. J. Moravca v rámci jeho špecializačného štúdia v odbore 
 Všeobecné lekárstvo, 

e/ informoval o najbližších vzdelávacích akciách špecializačného štúdia: 
- 1. 2. – 5. 2. 2010 Makroskopické zhodnotenie histologického materiálu, odber 
 vzoriek pri excidovaní a jeho význam v dioptickej diagnostike – v rámci školiaceho 
 kurzu v odbore Patologická anatómia, 
- 1. 2. – 5. 3. 2010 Školiaci kurz v odbore Detská chirurgia pred špecializačnou 
 skúškou, 
- 5. 2. 2010 – špecializačná skúška v odbore Verejné zdravotníctvo, 
- 8. 2 – 19. 2. 2010 Metódy odberu, spracovania a hodnotenia cytologického 
 materiálu – všeobecné zásady – v rámci Školiaceho kurzu v odbore Patologická 
 anatómia 
 

 
doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 
 
a/ informoval o výsledkoch retenčných testov lekárskych fakúlt za rok 2009 

a porovnaní s lekárskymi fakultami Bratislava a Košice. Vedenie odporučilo 
materiál zaslať dekanom LF UK Bratislava a LF UPJŠ Košice. 

b/ predložil podkladové materiály vypracované MUDr. E. Kavcovou, PhD. týkajúce 
sa výučby predmetu klinická onkológia; 

c/ predložil žiadosť prof. MUDr. D. Mešku, PhD. o zaradenie Mgr. J. Čiefa do výučby 
predmetu Telovýchovné lekárstvo a vedenie odporučilo dekanovi schváliť jeho 
zaradenie do výučby ako externého učiteľa; 



d/ informoval o postupe a pokynoch pre školiteľov a výučbové pracoviská k 
nahlasovaniu tém diplomových prác v študijnom programe všeobecné lekárstvo 
a k priebehu seminára k diplomovej práci  

 
 
 
 
doc. MUDr. S. Fraňová, PhD. 
 
a/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosti: 

- E. Klocháňovej, študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo 
v externej forme štúdia, o uznanie predmetov absolvovaných na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku z predmetov – sociológia a sociálna politika 
a farmakológia na základe odporúčania  garantov predmetov, 

- L. Šamaja, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 
o prerušenie štúdia do 31.8.2010 z osobných dôvodov, 

b/ predložila a vedenie vzalo na vedomie oznamy o zanechaní štúdia:   
 - Bc. K. Jenisovej, študentky 1. ročníka externého mgr. štúdia ošetrovateľstva, 
 - I. Kučerovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia, 
 - M. Jadroňovej, študentky 2.ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 
c/ predložila prehľad o platbách školného za akademické roky 2007/2008, 

2008/2009 a jeho zaslaní p. prorektorke UK JUDr. Duračinskej; 
d/ informovala o záveroch jednania na MZ SR vo veci uznávania dokladov 

o vzdelávaní a uznaní odbornej kvalifikácie na účely výkonu regulovaného 
povolania a zároveň informovala, že externá forma bakalárskeho štúdia 
v regulovaných povolaniach pôrodná asistencia a ošetrovateľstvo by mali byť 
ukončená do roku 2012; 

e/  informovala, že MZ SR vydalo kladné stanovisko pre Akreditačnú komisiu Vlády 
SR pre uskutočňovanie 2 stupňa študijného programu Pôrodná asistencia; 

f/ informovala o záveroch rokovania Pedagogickej komisie JLF UK pre nelekárske 
študijné programy 

 
 
doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 
 
a/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť o predĺženie prerušenia 

štúdia: 
- Jesiky Patel, študentky piateho ročníka, do 1.2.2011, 
- Daniela Asfaw , študenta druhého ročníka, do 23.5.2010, 

b) informovala a vedenie vzalo na vedomie oznamy študentov prvého ročníka 
Pernille Sandal a Naem Patel o zanechaní štúdia na JLF UK; 

 c) informovala o pracovnom rokovaní s vedením Fakulty zdravotných vied Univerzity 
v Kielcach, Poľsko a o podpísaní bilaterálnej zmluvy medzi spomínanou fakultou 
a JLF UK 

 
 
 
prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc.  
 
a/ informovala o plánovanom zasadaní a predbežnom plánovanom zasadaní 

a programe rokovania Akademického senátu JLF UK  dňa 15. 3. 2010 



K bodu 4 
 
Ing. Ľ. Červeňová 
 
a/ informovala o úprave Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2010 a zaslaní stanoviska p. rektorovi UK; 
b/ informovala o vypísaných výberových konaniach na obsadenie funkcií: 

- prednostu Kliniky hematológie  a transfuziológie JLF UK a MFN, 
- prednostu Kliniky tuberkulózy a pľúcnych chorôb JLF UK a MFN, 
- odborného asistenta Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, 
- docenta v študijnom odbore chirurgia na Chirurgickej klinike JLF UK 
Vedenie zároveň odporučilo vymenovať výberovú komisiu v zložení: 
predseda: doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof. 
členovia: doc. doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. 
prof., zástupca AS a OO JLF UK; 

c/ informovala o vnútorných predpisoch UK súvisiacich s realizáciou projektov 
financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú v plnom znení k dispozícii 
na webovej stránke univerzity; 

d/ informovala o spracovávaní 9 žiadostí o projekty v rámci výzvy OP VaV 
v celkovom objeme finančných prostriedkov 7,424.784,52 €; 

e/ informovala o platnosti Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, ktorý nadobúda 
účinnosť od 1. 2. 2010; 

f/ informovala o spracovaní dotazníkov zabezpečenia – rizika odcudzenia  majetku 
nadobudnutého z projektov EÚ v súvislosti s centrálnym verejným obstarávaním 
na UK; 

g/ informovala o zaslaní stanoviska na RUK Bratislava týkajúceho sa podania 
daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2009, s vyjadrením, že 
JLF UK nevyužívala motorové vozidlá na zabezpečenie inej, ako hlavnej činnosti 
a nevznikla jej povinnosť podať daňové priznanie; 

h/ informovala o výnimkách z centrálneho verejného obstarávania, odsúhlasených p. 
rektorom UK; 

i/ informovala o stanovisku Ústavu informačných technológií JLF UK k realizácii 
verejného obstarávania prostredníctvom firmy Comsyco; 

j/ informovala o aktuálnych projektoch spracovávaných v rámci výzvy OPVaV a ich 
finančnom zabezpečení; 

k/ predložila, vedenie prerokovalo a odporučilo dekanovi schváliť Plán kontrolnej 
činnosti JLF UK v Martine na rok 2010 v súlade so zákonom NR SR č. 502/2001 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
 
K bodu 5 
 
Ing. Ľ. Červeňová 
 
a/ informovala o organizačnom zabezpečovaní Lekárskeho plesu 2010; 
b/ predložila a vedenie sa zaoberalo výsledkami publikačnej činnosti zamestnancov 

fakulty za rok 2008, ktoré sú publikované v písomnej podobe. Vedenie odporučilo, 
aby sa spracované záznamy a výstup zverejňoval len v elektronickej podobe. 

 



 
 
 
p. dekan 
 
a/ informoval o dlhodobo nepriaznivej situácii s priestorovým zabezpečením výučby 

predmetu chirurgia na Chirurgickej klinike JLF UK a MFN. Dekan poveril p. 
prodekana doc. Mokrého, PhD. o prípravu aktuálneho prehľadu o možnosti 
a dostupných priestoroch vhodných na výučbu predmetu chirurgia a odporučilo 
uskutočniť jednanie s p. riaditeľom MFN. 

b/ predložil a vedenie odporučilo schváliť návrh na vypísanie výberového konania na 
obsadenie funkčného miesta profesor v odboroch: 
- anatómia, histológia a embryológia, 
- klinická farmakológia 

 
 
 
 
 
 V Martine 9. 02.2010 
  
 
 
                       
 
                doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
             dekan JLF UK 


