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

konaného dňa 14. januára 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 
          prof. MUDr. J. Danko, CSc. 
          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 
18. decembra 2009 a konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. 
 
 
K bodu 2/ 
 

dekan JLF UK: 
 
a/ informoval o uzneseniach z výjazdového zasadania Kolégia rektora UK konaného 

v dňoch 25. – 27. 11. 2009 v Šachtičkách; 
b/ informoval o konaní seminára k problematike prijímania uchádzačov na 

vysokoškolské štúdium, klinickou odbornou praxou a vydávaním dokladov 
o absolvovaní štúdia dňa 21. 1. 2010 v Bratislave. Zároveň poveril doc. RNDr. S. 
Fraňovú, PhD. účasťou na uvedenom seminári. 

c/ podal informácie spoločnosti MedMedia Bratislava týkajúce sa organizácie prvého 
ročníka celoslovenského projektu Lekár roka 2009 a požiadavke o zaslanie 
nominácií na uvedené ocenenie. Vedenie odporučilo dekanovi navrhnúť na 
ocenenie v jednotlivých kategóriách zamestnancov JLF UK: 
- lekár do 35 rokov: MUDr. M. Jeseňák, PhD., MBA 
- všeobecný lekár: doc. MUDr. Ľ. Vladár, CSc. 
- lekár-špecialista: prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc. 

          prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin 
- pedagóg/výskumník: prof. MUDr. L. Plank, CSc. 
       prof. RNDr. J. Lehotský, DrSc. 



d/ informoval o požiadavke p. prorektorky UK prof. Kollárovej, DrSc. o nomináciu na 
člena rady APVV. Vedenie odporučilo navrhnúť na uvedené členstvo za JLF UK 
prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc.; 

e/ informoval o predbežnom programe rokovania Vedeckej rady JLF UK dňa 28. 1. 
2010; 

f/ predložil a vedenie prerokovalo žiadosť prof. MUDr. E. Kurču, PhD. o riešenie 
problému akreditácie Neurologickej kliniky JLF UK pre postgraduálne 
doktorandské štúdium vo vednom odbore neurológia 

 

 

 

K bodu 3  
 
doc. MUDr. J. Staško, PhD.  
 
v zastúpení prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc. predložil: 
a/ návrh na udelenie Ceny dekana doc. RNDr. P. Račayovi, PhD. za prácu 

publikovanú v karentovanom časopise – prijaté uznesenie č. 1; 
b/ predbežné termíny konania vedeckých rád JLF UK v letnom semestri 

akademického roka 2009/2010; 
c/ informoval o vypracovaní Správy o vedecko – výskumnej činnosti za rok 2009, 

ktorá bude predložená na rokovanie Vedeckej rady JLF UK dňa 28. 1. 2010; 
d/ za oblasť doktorandského štúdia predložil a Vedenie odporučilo dekanovi 

schváliť: 
- žiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu prof. MUDr. K. Javorku, DrSc.  

pre MUDr. Z. Bukovinskú, doktorandku dennej formy štúdia v študijnom 
odbore 7.1.10. pediatria, 

- žiadosť o predĺženie prerušenie doktorandského štúdia MUDr. M. Čiljaka, 
doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.10. pediatria na dobu 
1 roka; t.j.  od 1.1.2010 do 31.12.2010  z pracovných dôvodov, 

- žiadosť PhDr. M. Hermanovej a PhDr. Š. Dynákovej o povolenie písať 
dizertačnú prácu v českom jazyku, 

- návrh prof. MUDr. I. Ďuriša, DrSc. na menovanie ďalších členov do Spoločnej 
odborovej komisie pre obhajoby vo vednom odbore 51-05-9 vnútorné choroby, 

- návrh na odmenu školiteľovi za úspešné ukončenie vedenia doktoranda na 
základe Smernice dekana 2/2009 Sadzobník odmien za výkon vybraných prác 
a činností:  

 prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. – RNDr. T. Matáková, doktorandka externej 
 formy štúdia v študijnom odbore 4.1.22. biochémia, zamestnanec JLF UK  
 (obhajoba 18.12.2009), 
 - žiadosť na zmenu školiteľa pre MUDr. M. Joškovú, doktorandku dennej 

 formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia:  
 - pôvodný školiteľ: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc.    
 - navrhovaný školiteľ: doc. RNDr. S. Fraňová, PhD.  
 - žiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu prof. MUDr. G. Nosáľovú, DrSc. 

 pre MUDr. M. Joškovú, doktorandku  dennej formy štúdia v študijnom odbore 
 7.3.2. farmakológia; 

e/ informoval o konaní kurzu "Metodológia vedeckej práce 2010" v dňoch 1. – 3. 
2.2010 v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK; 

 



f/ za oblasť špecializačného štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 
- návrh na menovanie prim. MUDr. M. Moravčíkovej za externú školiteľku pre 

MUDr. E. Mandincovú v rámci jej špecializačného štúdia v odbore Pediatria, 
- návrh na menovanie prim. MUDr. V. Pružinca za externého školiteľa pre 

MUDr. M. Kulkovského a MUDr. D. Jurčíkovú v rámci ich špecializačného 
štúdia v odbore Vnútorné lekárstvo, 

- žiadosť MUDr. J. Lázarovej Chabadovej o zrušenie zaradenia špecializačného 
štúdia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, 

- informoval o zverejnení plánu vzdelávacích akcií pre rok 2010 na webstránke 
JLF UK, 

- informoval o príprave žiadosti o akreditáciu špecializačného študijného 
 programu pre sestry: Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgia a dva 
 programy sústavného vzdelávania (termín podania žiadostí do 31. 3. 2010), 
- informoval o zamietnutí žiadosti JLF UK o štátnu dotáciu pre špecializačné 
 štúdium 

 
 
doc. RNDr. S. Fraňová, PhD.  
 
a/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť J. Hrošovskej, 

študentky 2. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o predĺženie prerušenia 
štúdia  do 31. 1. 2011; 

b/ predložila a vedenie prerokovalo Harmonogram prípravy a priebehu prijímacích 
skúšok na JLF UK pre akademický rok 2010/2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 
14. – 17 júna 2010 a náhradný termín 21. 6. 2010 – prijaté uznesenie č. 2; 

c/ informovala o zaslaní návrhu študijných plánov pre nelekárske študijné programy 
na AR 2010/2011 na pracoviská so žiadosťou o zaslanie pripomienok do 20. 1. 
2010; 

d/ informovala o absolvovaní školenia na RUK Bratislava dňa 12. 1. 2010 
zameraného na organizačné zabezpečenie prijímacích skúšok na akademický rok 
2010/2011 

 
 
doc. MUDr. J. Mokrý, PhD.  
 
a/ informoval o pripomienkach pracovísk k rozvrhom na letný semester 

akademického roka 2009/2010. Po zapracovaní všetkých pripomienok budú 
rozvrhy zverejnené na internetovej stránke JLF UK. 

b/ informoval o spracovávaní záverečnej správy o výsledkoch retenčných testov 
študentov lekárskych fakúlt za rok 2009; 

c/ informoval o spôsobe vypisovania tém diplomových prác pre študentov 4. ročníka 
všeobecného lekárstva v akademickom roku 2009/2010. Vedenie odporučilo 
požiadať vedúcich ústavov a kliník o vypísanie najmenej dvoch tém diplomových 
prác v slovenskom a dvoch tém v anglickom jazyku na každého pedagogického 
zamestnanca pracoviska pre študentov 4. ročníka všeobecného lekárstva v 
akademickom roku 2009/2010.  

 
 
 
 



 
doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 
 
 
a/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť Margrethe Haeen,   

študentky druhého ročníka JLF UK o prerušenie štúdia do 21.5.2010; 
b) informovala o ponuke firmy BENEFIX na poskytnutie priestorov pre spoločenské 

aktivity zahraničných študentov v priestoroch budovy Spolku výtvarných umelcov; 
c/ informovala o problematike zabezpečenia náhradnej výučby pre študentov, ktorí 

absolvujú študijné pobyty v rámci programu Erasmus 
 
 
K bodu 4 
 
 
Ing. Ľ. Červeňová 
 
a/ informovala o vypísaní výberového konania na pracovné miesto odborného 

asistenta na Kliniku hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN. Zároveň 
vedenie odporučilo dekanovi vymenovať výberovú komisiu v zložení:  

 predseda:  doc. RNDr. S. Fraňová, PhD. 
 členovia: doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof., doc. RNDr. E. Halašová, PhD.,  
 zástupca AS a OO JLF UK; 
b/ informovala o usmernení z RUK Bratislava k účtovnej závierke k 31. 12. 2009; 
c/ informovala, že v súvislosti s prebiehajúcim procesom integrácie verejného 

obstarávania v rámci UK dochádza aj k zmenám v zadávaní požiadaviek na 
vystavenie objednávky v module MM v informačnom systéme SAP. Vedenie 
odporučilo zaslať oznam na pracoviská fakulty. 

d/ informovala o zúčtovaní dotácie na jednotlivé klinické výučbové pracoviská za rok 
2009 a zaslaní na MŠ SR; 

e/ predložila správu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík v roku 2009 na JLF 
UK a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, 
na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce; 

f/ predložila a vedenie odporučilo schváliť návrh na mimoriadne vyradenie 
časopisov a kníh na Ústave epidemiológie JLF UK v súvislosti s predchádzajúcou 
haváriou a ich následným znehodnotením; 

g/ informovala o úprave dotácie štátneho rozpočtu na rok 2009 vo výške 101 881 € 
na štipendiá doktorandov, sociálne štipendiá a hlavné jedlá; 

h/ predložila žiadosť Mgr. A. Rosenberg, PhD. koordinátorky projektu NIL-II 006 
TRENNS-Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve v slovensko – nórskom 
kontexte o prevod neoprávnených výdavkov v celkovej sume 689,04 € na účet 
projektu. Vedenie odporučilo uvedenú požiadavku predložiť na prerokovanie 
Škodovej komisii JLF UK. 

i/ informovala o zaslaní požiadaviek na realizáciu plánu kapitálových výdavkov pre 
rok 2010 a roky nasledujúce na RUK Bratislava; 

j/ predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosti o presun nevyčerpanej 
dovolenky do roku 2010 zamestnancom fakulty len v odôvodnených prípadoch 
v súlade so Zákonníkom práce, ostatným zamestnancom bude zostatok 
dovolenky vynulovaný; 



k/ predložila a vedenie rozhodlo, že výdavky spojené s dovozom a odvozom 
pozvaných hostí na odborné podujatia, budú výdavky hradené z prostriedkov 
pracoviska v plnej výške ( t. j. vrátane amortizácie vozidla a pomernej časti mzdy 
vodiča pri výkone práce v sobotu a nedeľu); 

l/ predložila prehľad výberových konaní na JLF UK, ktoré sa uskutočnia v roku 
2010; 

m/ informovala o aktuálnej situácii v zadávaní požiadaviek na nákup tovarov prác 
a služieb v roku 2010, kde platí režim výnimiek z centrálneho verejného 
obstarávania do 31. 3. 2010. Vedenie odporučilo zaslať informáciu na pracoviská 
fakulty. 

n/ na základe požiadavky z RUK Bratislava predložila a vedenie sa zaoberalo 
návrhom na určenie funkčného platu dekanovi fakulty v jeho pracovnom úväzku 
vysokoškolského učiteľa s účinnosťou od 1. 1. 2010 

 
 
 
K bodu 5 
 
p. dekan 
 
a/ informoval o problematike zabezpečenia výučby predmetu Rádiológia a nukleárna 

medicína pre študentov Elektrotechnickej fakulty ŽU. Vedenie odporučilo 
dekanovi uskutočniť stretnutie zainteresovaných vyučujúcich predmetu,  
prodekanov a dekana dňa 22. 1. 2010 

 
 
 
UZNESENIA: 
 
1. Vedenie JLF UK odporučilo udeliť Cenu dekana doc. RNDr. P. Račayovi, PhD.,    

za prácu uverejnenú v karentovanom časopise. 
2. Vedenie odporučilo dekanovi schváliť Harmonogram prípravy a priebehu 

prijímacích skúšok na JLF UK pre akademický rok 2010/2011, ktoré sa 
uskutočnia v dňoch 14. – 17 júna 2010 a náhradný termín 21. 6. 2010. 

 
 
 
 
 
V Martine 25. 01.2010 
 
 
 
 
 
 
 
                  doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
             dekan JLF UK 


