
Z á p i s n i c a  

zo stretnutia vedúcich ústavov a kliník Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 12. februára 2010 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  1.    Aktuálne informácie o projektoch zo štrukturálnych fondov EÚ 

2.    Dlhodobý zámer JLF UK na roky 2008-2013 
3.    Aktuálne ekonomické informácie 
4.    Informácie prodekanov JLF UK za jednotlivé úseky činnosti 
5.    Rôzne 
 

 

K bodu 1/ 

 
Prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. informoval o aktuálnom stave projektov zo 

štrukturálnych fondov EÚ: 8 projektov sa rieši, 1 projekt je pred podpisom, 3 projekty v 
hodnotení a predložilo sa na schválenie ďalších 9 žiadostí o NFP: 

Prioritná os 2, opatrenie 2.1: 
- Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum (CEPV), Centrum experimentálnej 

a klinickej respirológie (CEKR), Dobudovanie CEPV (CEPV II), Dobudovanie CEKR 
(CEKR II) –  v realizácii;  

- Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii  a Centrum excelentnosti 
pre imunológiu a autoimunitné ochorenia – sú v procese posudzovania; 

Prioritná os 2, opatrenie 2.2:  
- Centrum translačnej medicíny, Meranie kinetiky cílií respiračného traktu, Vytvorenie 

nového dg. algoritmu pri vybraných nádorových ochoreniach – v realizácii; 
- predložených 9 nových žiadostí o NFP; 

Prioritná os 5, opatrenie 5.1: 
- Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej 

infraštruktúry s využitím najmodernejších IKT  – v realizácii; 
- Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného výučbového 

centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine – v štádiu hodnotenia; 

Prioritná os 1, opatrenie 1.1:  
- v roku 2010 bude jedna výzva  - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja – vo výške 103 mil. €; 

Projekt ESF – Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších foriem 
vzdelávania – pred podpisom zmluvy. 
 
 

Mgr Martina Antošová, PhD. informovala o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri 
príprave a implementácii projektov: 

- projekty z eurofondov zastrešuje Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EU 
/ASFEU/, ktorá spadá pod riadiaci orgán Ministerstvo financií SR, 

- príprava projektov – na ASFEU k dispozícii manažéri administrácie; pri príprave 
projektu je dôležitý podrobný projektový námet, opis a rozpočet, je potrebné správne 
vyplniť povinné prílohy; podanie žiadosti o NFP je cez ITMS portál, v ktorom sú 
opakovane identifikované systémové chyby, 



- implementácia projektov – na ASFEU k dispozícii projektový manažér a finančný 
manažér, 

- riadenie a koordinácia projektu - zabezpečuje zodpovedný riešiteľ, ktorý spolupracuje 
s referátom, v rámci aktivít je potrebné zosúladiť činnosť riešiteľov a organizovať 
stretnutia riešiteľských tímov, 

- potrebné sledovať výsledky a ukazovatele a zabezpečovať publicitu – časť 
zabezpečuje referát, ale musia sa podieľať aj riešitelia; potrebné všade uvádzať 
podporu zo štrukturálnych fondov EÚ, 

- verejné obstarávanie – musí sa postupovať v zmysle príručky pre prijímateľa, musia sa 
rešpektovať stanovené harmonogramy a špecifikácie, pri obstaraní majetku môže byť 
tento používaný až po jeho poistení, ktoré zabezpečuje centrálne UK, 

- finančný manažment – je potrebné predchádzať neoprávneným výdavkom: pracovné 
výkazy musia byť podložené – je potrebné viesť dochádzku, kontrolovať a zosúladiť 
náplň so separátnymi prácami, laboratórnymi denníkmi a pod.; pri prečerpaní, resp. 
výraznom nedočerpaní finančného limitu v rozpočte treba túto skutočnosť oznámiť 
vopred na zabezpečenie zmeny zmluvy,  

- administratíva a archivácia dokumentov k projektom - pracovné výkazy sa archivujú 
z hľadiska kontroly na referáte a každý riešiteľ si musí zabezpečiť vlastnú archiváciu 
pracovných výkazov a ich dokladovanie,  

- z ASFEU sme boli opakovane upozornení na nedodržiavanie postupov, preto referát 
zabezpečí internú kontrolu, aby sa zabránilo vzniku neoprávnených výdavkov. 
 
P. dekan uviedol, že Vedenie JLF UK bude v pravidelných 2 týždňových intervaloch 

kontrolovať priebeh verejného obstarávania a pravidelne zvolávať riešiteľské kolektívy 
projektov. 
 

 

K bodu 2/ 

 
 P. dekan informoval o priebežnom plnení dlhodobého zámeru JLF UK na roky 2008 – 
2013. Požiadal vedúcich pracovísk o písomné vyhodnotenie plnenia dlhodobého zámeru 
v súlade s požiadavkou Univerzity Komenského v Bratislava, zdôraznil predovšetkým oblasti 
pedagogickej záťaže pracovísk, priebežné hodnotenie výučby – nielen študentmi ale aj 
formou retenčných testov v teoretickej aj praktickej časti dvakrát za semester. Vytvorenie 
Inštitútu spoločného dvojitého diplomu v rámci doktorandského štúdia. 
Z: vedúci ústavov a kliník 

T: koniec letného semestra 
 
 
K bodu 3/ 
 

P. tajomníčka podala nasledovne ekonomické informácie: 
- uviedla, že v prípade neoprávnených výdavkov súvisiacich s projektami UK, budú tieto   
predložené na posúdenie Škodovej komisii JLF UK, ktorá navrhne spôsob finančného 
vysporiadania a likvidácie, 

- informovala o definitívnej podobe metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 
vysokým školám na r. 2010 a o zmenách oproti roku 2009: 
a/ v rámci výkonového delenia finančných prostriedkov vyčlenených na mzdy sa zvyšuje 

podiel finančných prostriedkov delených podľa výkonu vo vede na 40%, 
b/ v pedagogickom výkone VŠ sa zohľadňuje uplatniteľnosť absolventov v odbore, 



c/ v rámci výkonu vo výskume sa zohľadňuje hodnotenie kvality výskumnej činnosti VŠ 
akreditačnou komisiou zavedením koeficientu výskumu a vývoja, 

d/ pri prideľovaní počtu doktorandských miest sa zohľadňuje zapojenie doktorandov do 
výskumných projektov, 

e/ zavádza sa koeficient začlenenia VŠ podľa výsledku komplexnej akreditácie (pričom 
v roku 2010 je pre všetky VVŠ rovnaký); 

- predložila prehľad rozpisu mzdových prostriedkov na samofinancovanie pracovísk JLF UK 
podľa výkonových parametrov v roku 2009, na základe ktorého by pracoviskám bola 
pridelená zodpovedajúca výška finančných prostriedkov; 

- informovala, že bude pripravený návrh rozpisu mzdových prostriedkov podľa schválenej 
metodiky na rok 2010; 

- informovala o zriadení komisie rektora UK pre modifikovanie metodiky UK na delenie 
štátnej dotácie a jej zasadaní dňa 17. 2. 2010; 

- informovala o účtovných závierkových prácach a príprave výročných správ za r. 2009; 
- informovala o stave v centrálnom verejnom obstarávaní prostredníctvom Rektorátu UK, 
pričom do 31. 3. 2010 platí systém výnimiek z CVO; 

- informovala, že bude stanovený termín na prerokovanie Kolektívnej zmluvy na rok 2010; 
- informovala o pripomienkovaní návrhu smernice rektora UK o úprave podmienok pri 
hlasovaní členov výberovej komisie na obsadzovanie miest a funkcií pedagogických 
zamestnancov. 

 
 
K bodu 4/ 
 
 Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. informoval: 
-  o výsledkoch retenčných testov na JLF UK - porovnanie výsledkov po predmetoch za 

roky 2008/2009 a 2009/2010 dostanú všetci vedúci výučbových pracovísk elektronicky. 
Zároveň poďakoval Ing. Cingelovi a spolupracovníkom z ÚIT za spoluprácu pri príprave 
a spracovaní testov, 

-  o postupnom spúšťaní nových funkcií v AIS - od LS 2010 sa budú zapisovať aj 
hodnotenia Semináru k diplomovej práci do AIS i do indexu priamo školiteľom; 
ospravedlnil sa za mierne nedostatky spojené s technickým zabezpečením a poďakoval za 
pochopenie a ústretovosť vedúcich ako aj pracovníčok sekretariátov ústavov a kliník, 

-  o zverejnení tém diplomových prác začiatku zapisovania študentov 4. ročníka od 
15.2.2010 do 15.4.2010 - k dispozícii sú nové tlačivá dostupné na webe, podrobné pokyny 
budú distribuované vedúcim výučbových základní ako aj všetkým pedagogickým 
pracovníkom, 

-  o pripravovanom harmonograme obhajob diplomových prác, ktorý bude zverejnený na 
webovej stránke fakulty. 

 
Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. informovala: 

- o zavedení elektronickej prihlášky na štúdium v rámci UK pre akademický rok 2010/2011, 
ktorú je potrebné v tlačenej podobe doručiť na danú fakultu do konca februára 2010, na 
magisterskú študijné programy je možné podávať prihlášky do konca mája 2010; 

- o záveroch stretnutia na MZ SR, že externá forma bakalárskeho štúdia v reg. povolaniach 
Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia by mala byť ukončená do roku 2012.; 

- MZ SR vydalo kladné stanovisko pre Akreditačnú komisiu Vlády SR pre uskutočňovanie 
druhého stupňa študijného programu Pôrodná asistencia. 

 
 



Doc. RNDr. Erika Halašová, PhD.: 

- informovala o prijatí JLF UK do európskeho programu MEDINE; 
- poďakovala všetkým vedúcim a pedagógom, ktorí zabezpečovali výučbu študentov 

prichádzajúcich z iných fakúlt a za náhradu výučby študentov odchádzajúcich na 
partnerské univerzity v rámci programu LLP/ERASMUS. 

 
 
K bodu 5/ 

 
P. dekan informoval o článku zverejnenom v Hospodárskych novinách „Chcete na 

vysokú? Vyberte si tu najlepšiu“ týkajúci sa kvality vysokých škôl a jednotlivých fakúlt, 
v ktorom nie je JLF UK zaradená medzi najlepšie lekárske fakulty na Slovensku i napriek 
oficiálnym výsledkom hodnotenie Akreditačnou komisiou Vlády SR. Šéfredaktor 
Hospodárskych novín bol požiadaný o vysvetlenie a zjednanie nápravy aj v elektronickom 
linku webovej stránky novín. 

 
PhDr. Ľubica Horáková: 

a/ informovala o Portáli JLF UK MEFANET. MŠ SR neakceptuje v súčasnosti elektronické 
skriptá na našom portáli s ISSN ako samostatne pedagogické dielo, a preto za ne nemôže 
uznať dotáciu pre vysokú školu. Zároveň to môže skomplikovať ich akceptáciu pre ďalší 
vedecký postup autorov. 
- prostredníctvom p. tajomníčky Ing. Červeňovej treba zaslať na Národnú agentúru ISBN 

v Martine žiadosť o pridelenie ISBN; 
- pracovníci si svoje skriptá v pdf formáte napália na 3 CD romy, ktoré po pridelení ISBN 

je potrebné zaslať Národnej knižnici v Martine, Univerzitnej knižnici v Bratislave a 
našej knižnici pre evidenciu publikačnej činnosti (každú prácu našich autorov by mala 
evidovať vo svojich fondoch aj naša knižnica – odporúčanie stiahnuť PDF verziu z 
portálu, aby bola identická; 

- po pridelení  ISBN sa práca dá vystaviť na portáli (u Ing. Bórika) – toto platí len pre 
nových autorov, k zverejneným skriptám sa následne doplní len informácia o 
pridelenom ISBN, 

- Takýmto postupom bude zabezpečené akceptovanie skrípt aj zo strany MŠ SR a 
evidencia aj v našom fonde, 

- postup spracovaný KŠIS je záväzný pre uznanie skrípt publikovaných na našom Portáli 
ako kategória BCI - Skripta a učebné texty; 

 
b/ informovala o kontrole databázy EPC a činnosti jej spracovateľov, ktorá sa realizuje na 

troch úrovniach. Na fakultách, na univerzite, kde kontroluje výstupy EPC pri vedeckých 
postupoch poverená pracovníčka a na MŠ SR v Centrálnom registri publikačnej činnosti 
/ČREPc/. 
V Centrálnom registri sa kontrolujú v jednotlivých záznamoch: autori, názvy, kategórie, 
percentá, karentovanosť. Pracovníčky knižnice zasielajú do Centrálneho registra mesačne 
separátky z kategórií AAA, AAB, ABA, ABB. Karentovanosť je sledovaná podľa 
špeciálneho programu. Nestačí, že v databáze CC je karentovaný časopis ako celok, 
v databáze musí byť uvedený konkrétny článok, len vtedy sa zaraďuje ako karentovaný. 
Problémy často nastávajú so suplementami, ktoré obvykle v databáze CC nenájdeme 
a nemôžeme ich uvádzať ako karentované. Záznamy o dokumentoch v rámci 
spoluautorských kolektívov z viacerých vysokých škôl musia byť zjednotené. Pokiaľ iná 
vysoká škola má v databáze záznam o dokumente v rámci spoluautorstva viacerých 
vysokých škôl do termínu zberného obdobia a naša fakulta ho nemá, z dôvodu nedodania 



separátky do knižnice, peniaze dostane iná fakulta, ale my už nie. Zberné obdobie trvá od 
1.novembra 2009 do 31.októbra 2010. Všetky chybové záznamy sú neakceptované 
a z Centrálneho registra vylúčené. Fakulty prichádzajú o finančné prostriedky (o dotácie 
z MŠ SR). Na záver požiadala o zasielanie separátiek publikácií a citácií priebežne do 
knižnice. 
 

Prof. MUDr. D. Dobrota, CSc.: 

- doplnil informácie PhDr. Ľ. Horákovej z pohľadu komplexnej akreditácie, 
- požiadal o zapojenie pracovísk do zahraničných projektov, nakoľko v tomto roku nie je 

na fakulte riešený ani jeden zahraničný projekt a zároveň informoval o plánovanej 
výzve MZ SR na podávanie nových grantov, ktorá bude zverejnená pravdepodobne 
v prvej polovici roku 2010 ako aj výzvy ostatných grantových agentúr, o ktorých budú 
pracoviská písomne informované. 
 
 

V Martine dňa 1. 3. 2010 
 
 
 
 

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

 
 

 

 

 


