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Z á p i s n i c a  č. 4/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 13. apríla 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  

Ospravedlnení:  prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 
      doc. MUDr. J. Mokrý, PhD. 
 
Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  
          J. Sokol predseda KŠ AS JLF UK 
          prof. MUDr. J.  Danko, CSc. 
          doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 
          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 
Ospravedlnení:  prof. MUDr. J. Danko, CSc. 
       doc. MUDr. Julián Hamžík, 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 9. 
marca 2010 a konštatoval, že uznesenia sú splnené, resp. sa plnia. 
  
K bodu 2) 
dekan JLF UK doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) informoval o novele Zákona č. 578/2004 Z z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – informoval o definovaní 
univerzitnej nemocnice a jej odlíšenie od fakultnej nemocnice, 

b) predložil a vedenie sa zaoberalo žiadosťou prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc. o zriadení 
Kliniky detskej tuberkulózy a pľúcnych chorôb v Šrobárovom ústave v Dolnom 
Smokovci a Kliniky detskej anestézie a intenzívnej medicíny JLF UK v Martine. 
Vedenie odporučilo žiadosť predložiť na rokovanie Akademickému senátu JLF UK – 
prijaté uznesenie č. 1/4/2010, 

c) informoval o liste Doc. MUDr. Juliána Hamžíka, PhD., v ktorom žiada o vyjadrenie k 
žiadosti o vytvorenie podmienok pre výučbu predmetov chirurgie, 

d) informoval o riešení problematiky súvisiacej s pracovnými podmienkami na Ústave 
anatómie, ktoré sú negatívne ovplyvňované hlučnými športovými aktivitami 
v priestoroch telocvične Ústavu telesnej výchovy,  

e) podal informácie z rokovania Výjazdového zasadania Kolégia rektora UK konaného 7. 
– 9. apríla 2010 v Bojniciach týkajúce sa: 
• systému AIS2 – informoval o školení pre univerzitných pracovníkov, ktoré sa 

bude konať v novo zriadenej počítačovej učebni našej fakulty v dňoch 14. – 16. 
04. 2010 na Vysokoškolskom internáte, ul.  Hviezdoslavova 35, 036 01 Martin, 

• študentskej ankety v systéme AIS2 – zvýraznenia dotazníku študentskej ankety na 
internetových stránkach JLF UK pre absolventov v slovenskom a anglickom 
jazyku,  

• overovania originality záverečných a kvalifikačných prác, 
• priebehu hodnotenia kvality štúdia – p. dekan navrhol definovanie nosných 

predmetov, u ktorých by sa hodnotila kvalita štúdia, 
• dlhodobého zámeru UK a plnenia jednotlivých cieľov, 
• termínu predloženia návrhov oblastí v ktorých JLF UK vyniká do 01. 06. 2010,  
• vytvorenia peňažného fondu UK určeného na prefinancovanie potrieb fakúlt  

v prípade nedostatku finančných prostriedkov na úhradu výdavkov zo ŠF EÚ, 
• systému evidencie dochádzky zamestnancov, 
• efektívneho využívania výpočtovej techniky na UK.  

 
K bodu 3) 
doc. MUDr. J. Staško, PhD., mim. prof. v zastúpení prof. MUDr. D. Dobrotu, CSc.  

a) predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny dekana doc. 
Mgr. I. Poliačekovi, PhD., prof. MUDr. J. Jakušovi, DrSc., doc. MUDr. J. Plevkovej, 
PhD., doc. RNDr. M. Brozmanovej, PhD. za práce publikované v karentovaných 
časopisoch – prijaté uznesenie č. 2/4/2010,  



b) informoval o zaslaní oznamu na pracoviská JLF UK o možnosti podávať žiadosti 
o grant VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v r. 2011 do 16. 4. 2010, 

c) informoval o zaslaní oznamu riešiteľom projektov VEGA a KEGA o pridelenej 
dotácií MŠ SR na rok 2010, 

d) predložil návrh na zmenu garančnej skupiny pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia a 
pre habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 
7.1.27. lekárska biofyzika s časovým obmedzením do 31. 08. 2011. Vedenie 
odporučilo návrh predložiť na rokovanie Vedeckej rade JLF UK – prijaté uznesenie 
č. 3/4/2010: 

- pôvodná garančná skupina: prof. MUDr. J. Jakuš, DrSc., doc. MUDr. I. 
Režňák, CSc., mim. prof., doc. Ing. H. Baráni, CSc., doc.  MUDr. I. 
Tonhajzerová, PhD. 

- navrhovaná garančná skupina: prof. MUDr. J. Jakuš, DrSc., doc.  MUDr. I. 
Tonhajzerová, PhD., doc. Mgr. I. Poliaček, PhD. 

e) informoval o spracovaní a zaslaní podkladov do Výročnej správy UK za rok 2009 
(zoznam profesorov za rok 2009 a 5 najvýznamnejších výsledkov výskumu na JLF 
UK za rok 2009), 

f) informoval o termíne a programe rokovania Vedeckej rady JLF UK dňa 29. 04. 2010, 
g) informoval o termíne predbežného konania ďalšej Vedeckej rady JLF UK dňa 24. 06. 

2010, 
h) informoval o Vnútornom predpise 5/2010 - Smernica rektora UK v Bratislave, 

o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej 
registrácie, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave, 
o príprave vzoru obalu, titulnej strany, licenčnej zmluvy, čestného prehlásenia 
a o príprave formálnych náležitostí habilitačnej práce. 

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 
- žiadosť PaedDr. Oľgy Chromej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.10. pediatria, o prerušenie doktorandského štúdia na 
dobu 6. mesiacov, tj. od 1.4.2010 do 30.9.2010 z vážnych rodinných dôvodov, 

- žiadosť MUDr. Jaroslavovi Ženíškovi, doktoranda externej formy štúdia 
v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia podľa Čl. 31 ods. 6 písm. e) Študijného 
poriadku UK , o ukončenie štúdia, 

- žiadosť MUDr. Mikuláša Puru, bývalého doktoranda externej formy štúdia vo 
vednom odbore 51-05-9 vnútorné choroby, o predloženie dizertačnej práce 
v anglickom jazyku, 

b) za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie odporučilo predložiť na 
rokovanie Vedeckej rade JLF UK: 

- žiadosť o menovanie za školiteľa doc. Mgr. Ivana Poliačeka, PhD. v študijnom 
odbore 7.1.27. lekárska biofyzika – prijaté uznesenie č. 4/4/2010, 

- žiadosť o menovanie za školiteľa – špecialistu doc. MUDr. Juraja Mokrého, 
PhD. pre PharmDr. Evu Kráľovú, doktorandku externej formy štúdia 
v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia – prijaté uznesenie č. 5/4/2010,  

- žiadosť o zmenu školiteľa pre PharmDr. Evu Kráľovú, doktorandku externej 
formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia – prijaté uznesenie        
č. 6/4/2010: 
 - pôvodný školiteľ: doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  

- navrhovaný školiteľ: doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.   
- návrhu prof. MUDr. P. Bánovčina, CSc. na zmenu garančnej skupiny pre 3. 

stupeň vysokoškolského štúdia a pre habilitačné konania a konania na 
vymenúvanie profesorov v študijnom odbore 7.1.10. pediatria – prijaté 
uznesenie  č. 7/4/2010: 



- pôvodná garančná skupina: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. 
MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. prof. 

- navrhovaná garančná skupina: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc., prof. 
MUDr. M. Zibolen, CSc., doc. MUDr. S. Nosaľ, PhD.  

c) informoval o konaní a organizačnom zabezpečení ŠVOČ, ktorá sa uskutoční dňa      
28. 04. 2010, 

d) informoval o aktívnej účasti (doc. MUDr. J. Staško, prof. MUDr. K. Javorka) 
na medzinárodnej konferencii ORPHEUS konanej v dňoch 08. – 10. 04. 2010 vo 
Viedni,  

e) za oblasť špecializačného štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 
- menovanie MUDr. A. Bolgáča, primára Gynekologicko-pôrodníckeho 

oddelenia Mestskej nemocnice s poliklinikou Krupina, n. o., za externého 
školiteľa pre MUDr. Z. Královú  v rámci jej špecializačného štúdia v odbore 
Gynekológia a pôrodníctvo, 

- žiadosť MUDr. Marty Farkašovej o prerušenie špecializačného štúdia 
z dôvodu nástupu na materskú dovolenku od 15. 02. 2010 do 15. 08. 2010,  

f) podal informácie o najbližších akciách špecializačného štúdia: 
- Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore Vnútorné lekárstvo 

v dňoch 12. 04. – 07. 05. 2010, 
- Školiaci kurz v piatom roku špecializačného štúdia v odbore Pediatria v dňoch 

12. 04. – 23. 04. 2010, 
g) informoval o odoslaní žiadostí o akreditáciu špecializačných študijných programov na 

MZ SR v termíne do 31. 03. 2010: 
- pre kategóriu lekár - pracovné lekárstvo 
    - neonatológia 
- pre kategóriu sestra - ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 
    - ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou 
    - ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, 

h) informoval o probléme zaraďovania doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov 
JLF UK do špecializačného štúdia,  

i) informoval o potrebe podávania návrhov na reakreditáciu špecializačných študijných 
programov, 

j) predložil žiadosť prof. MUDr. Lukáša Planka, CSc. o skrátení dĺžky povinnej praxe na 
vzdelávacej ustanovizni v súčinnosti s LF UK Bratislava. 

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

a) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť: 
- Bc. Petry Palkovej, študentky 1. ročníka mgr. študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu 1 roka, 
b) predložila a vedenie vzalo na vedomie oznam študenta o zanechaní štúdia: 

- Mareka Rakšániho, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 
lekárstvo, 

c) informovala o pridelení finančných prostriedkov na motivačné štipendiá a ich 
rozdelení študentom fakulty v súlade so Štipendijným poriadkom JLF UK,  

d) informovala o neuhradení 2. splátky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia študentky 
I. Hablákovej aj po zaslaní výzvy na úhradu s upozornením, že čiastka bude vymáhaná 
súdnou cestou. Vedenie odporučilo, že neuhradenie splátky po upozornení sa bude 
vymáhať už len súdnou cestou, 

e) predložila a vedenie schválilo poplatok za promócie absolventov JLF UK 
v akademickom roku 2009/2010 na 15 € - prijaté uznesenie č. 8/4/2010, 

f) informovala o Vnútornom predpise č. 5/2010 - Smernica rektora UK v Bratislave, 
o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej 
registrácie, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. 



 
 
doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) informovala o výberovom konaní na letné stážové pobyty do Viedne na základe 
ponuky profesora Ehringera z University of Vienna, ktoré sa uskutočnilo dňa 
18.3.2010. Vybratí boli dvaja študenti 4. ročníka študijného programu všeobecné 
lekárstvo: Marek Bebej a Andrea Šufliarska a jedna náhradníčka: Mária Povalová, 

b) predložila a vedenie odporučilo postúpiť žiadosť zástupcov Kirovskej štátnej 
medicínskej akadémie o nadviazanie kontaktov a spolupráce v oblasti výučby, vedy 
a výskumu s JLF UK v Martine na vyjadrenie pracovísk JLF UK, 

c) informovala o ponuke zástupcov SAIA uskutočniť prednášku zameranú na možnosti 
študentských mobilít v zahraničí pre našich študentov zastrešovaných SAIA. Vedenie 
odporučilo požiadavku prerokovať so zástupcami študentov. 

 
K bodu 4) 
Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o návrhu zmluvy o praktickej výučbe s Regionálnym úradom verejného 
zdravotníctva v Martine, 

b) informovala, že prieskum trhu pod hlavičkou UK môže vykonávať len osoba poverená 
k tomu rektorom UK, 

c) informovala o upozornení Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, o predkladaní 
návrhov dodatku zmlúv na kontrolu Agentúre MŠ SR pre štrukturálne fondy ešte pred 
podpisom zmluvných strán. Na JLF UK sa uvedený postup uplatňoval aj doteraz, 

d) informovala o schôdzi Správnej rady Nadácie Dr. Jozefa Lettricha dňa 22. 04. 2010,  
e) informovala o zmene na poste riaditeľa Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Ing. 

Bibiána Remiarová, PhD. nahradila v tejto funkcii Ing. Jána Šedivého, CSc., ktorý 
zastával funkciu riaditeľa agentúry od 01. 11. 2006 do 31. 03. 2010, 

f) informovala o úprave postupu pri prideľovaní ISBN na publikácie zverejňované na 
elektronických médiách,  

g) informovala o spôsobe ďalšieho používania VoIP telefónov, 
h) predložila Príkaz rektora UK č. 02/2010 o pláne dovoleniek na rok 2010, v ktorom je 

stanovený termín hromadného čerpania dovolenky od 22. do 30. 12. 2010,  
i) informovala o harmonograme prípravy výberových konaní na funkciu vedúcich 

pracovísk a na pracovné miesta vysokoškolských učiteľov do 30. 06. 2010,  
j) informovala o príprave návrhu systému parkovania v jednotlivých lokalitách JLF UK, 

ktorou je poverený vedúci Oddelenia prevádzky, 
k) informovala o termíne zaslania Výročnej správy za rok 2009 do 14. 4. 2010 do 

Kancelárie kvestorky UK, 
l) informovala o liste Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy ĚU, v ktorom agentúra 

vyčíslila výšku neoprávnených výdavkov a dôvody ich krátenia, 
m) informovala o žiadosti o poskytnutí výnimky zo zrušenia verejného obstarávania 

príkazom rektora č. 4/2009, 
n) predložila rozpis dotácie na bežné výdavky na rok 2010, schválený v Kolégiu rektora 

dňa 23. 03. 2010 a v Akademickom senáte UK dňa 31. 03. 2010, 
o) informovala o pridelení dotácie na projekty VEGA a KEGA 2010 vo výške 50,01 %, 
p) informovala o pridelení finančných prostriedkoch z APVV pre: 

- prof. MUDr. Gabrielu Nosáľovú, DrSc. - projekt LPP  
- doc. Mgr. Katarínu Žiakovú, PhD., mim. profesorku JLF UK - projekt SK-CZ, 

q) predložila zoznam materiálu potrebného k prijímacím skúškam pre akademický rok 
2010/2011 vypracovaný Ústavom informačných technológií a Študijným oddelením 
JLF UK. Vedenie vyslovilo súhlas s nákupom materiálu a techniky priamo súvisiacich 
s prijímacím konaním – prijaté uznesenie č. 9/4/2010, 



r) v rámci plánu kontrolnej činnosti predložila výsledok kontroly platieb študentov 
študujúcich v jazyku anglickom za akademický rok 2009/2010. Vedenie       
odporučilo písomne vyzvať všetkých 40 študentov, ktorí nevykonali platbu, aby tak 
učinili do 5 pracovných dní – prijaté uznesenie č. 10/4/2010, 

s) informovala o probléme so Sociálnou poisťovňou v súvislosti s vyplácaním odmien za 
oponentské posudky – po termíne ukončenia dohody o vykonaní práce/pracovnej 
činnosti (DVP). Vedenie odporučilo nasledujúci postup: 
- Ing. E. Muríňová predloží začiatkom mesiaca E. Andrisovej prehľad poistencov, 

ktorým končí DVP v aktuálnom mesiaci,  
- E. Andrisová zabezpečí predloženie potvrdenia o vypracovaní oponentských 

posudkov pre Referát ekonomiky práce, resp. vypracuje dodatok k dohode – 
predĺženie vždy o jeden mesiac. 

 
K bodu 5) 
prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc.  

a) informovala o plánovanom zasadaní Akademického senátu JLF UK  dňa 17. 5. 2010. 
 
doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) informoval o konaní 22. Martinských dní dýchania venované „Memoriálu Profesora 
Korpáša“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. – 28.  05. 2010, 

b) informoval o konaní Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania 
Gaudeamus, ktorý sa uskutoční v dňoch 02. – 05. 11. 2010 v Brne, 

c) informoval o možnosti vytvorenia spolupráce s uchádzačmi o štúdium z ázijských 
krajín, 

d) informoval v súvislosti so žiadosťou JLF UK o vzájomnej výmene nehnuteľného 
majetku – budovy Dekanátu JLF UK, Záborského 2 za budovu bývalej Strednej 
zdravotníckej školy M. R. Štefánika na Malej Hore 5, o potrebe overiť vlastníctvo UK 
k pozemkom pod budovou Dekanátu JLF UK,  

e) informoval o liste týkajúcom sa udelenia PhD. titulu, ktorý je bezpredmetný, nakoľko  
nespĺňa formálne náležitosti sťažnosti.   

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

a) informoval  a vedenie odporučilo aktualizovať internetovú stránky v anglickom 
jazyku. 

 
Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
V Martine dňa  27. 04. 2010 
Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 
 
 
 
 
Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
             dekan JLF UK 


