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Z á p i s n i c a  č. 5/2010 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 11. mája 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, prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

Ospravedlnený:  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. J. Hamžík, PhD. 
          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 
Ospravedlnený: doc. MUDr. J. 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 
6. Školenie vedúcich pracovníkov o predpisoch BOZP a OPP 

 
K bodu 1) 
 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 13. 
apríla 2010 a konštatoval: 

- prebieha plnenie uznesenia č. 1/4/2010 – Klinika detí a dorastu zhromažďuje 
podkladové materiály k zriadeniu kliník, 

- splnené uznesenie č. 2/4/2010 – udelenie Ceny dekana,  
- splnené uznesenia č. 3-7/4/2010 – na rokovaní VR JLF UK v Martine dňa 29. 04. 

2010, 
- splnené uznesenie č. 8/4/2010 – poplatok za promócie,  
- splnené uznesenia č. 9 - 10/4/2010. 

 
K bodu 2) 
dekan JLF UK doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

a) dekan vykonal kontrolu uznesení týkajúcich sa JLF UK z rokovania Výjazdového 
zasadania Kolégia rektora UK konaného 7. – 9. apríla 2010 a konštatoval, že 
uznesenia sú splnené, resp. sa plnia, 

b) poďakoval všetkým zamestnancom JLF UK, ktorí sa spolupodieľali na príprave 
prezentácie Centra excelentnosti pre perinatologický výskum za účasti ministra 
školstva SR po odbornej, technickej, organizačnej a spoločenskej stránke. 

 
K bodu 3) 
prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh na udelenie Ceny dekana za 
prácu prof. RNDr. J. Lehotský, DrSc., doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH, mim. 
prof., MUDr. V. Švihrová, CSc., prof. MUDr. L. Plank, CSc., prof. MUDr. P. Kubisz, 
DrSc., RNDr. L. Kovalská, MUDr. M. Šutovská, PhD., MUDr. Jeseňák, Mgr. S. 
Mahmood, PhD. publikovanú v karentovanom časopise – prijaté uznesenie č. 
1/5/2010, 

b) informoval o dotáciách a grantoch UK na rok 2010, zo  47 žiadostí, ktoré podala JLF 
UK v Martine bolo prijatých 24 žiadostí. Bolo pridelených 31 000 € na bežné 
výdavky,  

c) informoval o príprave Správy o vedecko-výskumnej činnosti JLF UK za rok 2009,  
ktorá bude podkladovým materiálom pre hodnotiacu správu UK.  

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

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a vedenie schválilo: 
- žiadosť študenta M. Samoša, na preplatenie registračného poplatku na 

Medzinárodnom medicínskom kongrese v Košiciach, 
b) za oblasť špecializačného štúdia predložil a vedenie odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. Jána Šlapáka, primára Oddelenia pľúcnych chorôb NsP 
Prievidza so sídlom v Bojniciach, za externého školiteľa na materskom 
pracovisku pre MUDr. M. Depešovú v rámci jej špecializačného štúdia 
v odbore Pneumológia a ftizeológia na JLF UK v Martine, 



- menovanie MUDr. Zuzany Némethyovej, CSc., lekárky Dia centrum plus, s. r. 
o. Bratislava, za externého školiteľa na materskom pracovisku pre MUDr. J. 
Lacka, CSc., MBA v rámci jej špecializačného štúdia v odbore Diabetológia, 
poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Juraja Kováčika, primára Detského oddelenia NsP Žilina, 
za externého školiteľa na materskom pracovisku pre MUDr. M. Útleho, 
MUDr. L. Majzelovú, MUDr. K. Michnicovú a MUDr. M. Moravčíkovú 
v rámci ich špecializačného štúdia v odbore Pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Alexandra Wilda, primára Hematologického oddelenia 
FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici za externého školiteľa na 
materskom pracovisku pre MUDr. E. Bálintovú v rámci jej špecializačného 
štúdia v odbore Hematológia a transfuziológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Ingrid Draveckej, PhD., odborenej asistentky I. internej 
kliniky FN L. Pasteura Košice za externého školiteľa na materskom pracovisku 
pre MUDr. A. Nimcovú v rámci jej špecializačného štúdia v odbore 
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Márie Pietrzykovej, vedúcej lekárky NTS v Martine za 
odborného garanta na pracovisku Národnej transfúznej služby v Martine 
v rámci realizácie špecializačného študijného programu Hematológia 
a transfuziológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Mirka Peprného, vedúceho lekára NTS v Banskej Bystrici 
za odborného garanta na pracovisku Národnej transfúznej služby v Banskej 
Bystrici v rámci realizácie špecializačného študijného programu Hematológia 
a transfuziológia na JLF UK v Martine, 

- žiadosť MUDr. Gabriely Hönsch o prerušenie špecializačného štúdia z dôvodu 
rodičovskej dovolenky od 14. 05. 2010 do 31. 12. 2010, 

- žiadosť MUDr. Jany Kováčovej Gajanovej o prerušenie špecializačného štúdia 
od 21. 05. 2010 do 20. 01. 2011,  

c) podal informácie o najbližších akciách špecializačného štúdia: 
- Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore Verejné zdravotníctvo 

v dňoch 17. 05. – 11. 06. 2010, 
- Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore Dermatovenerológia 

v dňoch 31. 05. – 30. 06. 2010, 
- Kurz právnych predpisov v zdravotníctve v dňoch 24. 05. – 25. 05. 2010, 
- Špecializačná skúška v odbore Vnútorné lekárstvo dňa 24. 05. 2010, 

d) informoval o konaní špecializačnej skúšky v odbore Urológia dňa 03. 05. 2010, 
e) informoval o mimoriadnej kontrole z MZ SR, zameranej na realizáciu špecializačného 

štúdia lekárov v špecializačnom odbore Chirurgia zo dňa 28. 04. 2010 na základe 
podnetu nemeckého kompetentného orgánu Bavorskej lekárskej komory. Oficiálne 
závery z kontroly nie sú zatiaľ známe,  

f) informoval o zverejnení výzvy Ministerstva zdravotníctva SR ako 
Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný program 
Vzdelávanie OPV 2010/2.2/01 predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
pod názvom „Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve“ 

g) informoval o podaní žiadosti o akreditáciu špecializačných študijných odborov 
„Pracovné lekárstvo“ a „Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch Chirurgie“. 
Spracované spisy prešli posudzovaním formálnej stránky bez pripomienok a boli 
postúpené na odborné posúdenie,     



h) informoval o žiadosti o akreditáciu programov sústavného vzdelávania Ošetrovateľská 
starostlivosť o pacienta so stómiou a 0šetrovateľská starostlivosť o chronické rany. 
Žiadosti vrátené na doplnenie údajov. 

i) informoval o príprave žiadosti o akreditáciu špecializačného programu Neonatológia 
j) informoval o zaslaní pripomienok k Návrhu nariadenia Vlády SR o odbornej 

spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 
zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 
certifikovaných odborných činností na legislatívny verejný portál. Návrh podal 
Referát špecializačného štúdia v zdravotníctve. 

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

a) predložila návrh členov štátnicových komisií JLF UK pre študijný program Všeobecné 
lekárstvo a nelekárske študijné programy pre akademický rok 2010/2011 – prijaté 
uznesenie č. 2/5/2010, 

b) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť návrh členov dozornej komisie na 
prijímacie skúšky na JLF UK pre akademický rok 2010/2011, 

c) informovala o činnosti študijného oddelenia týkajúcej sa  prípravy prijímacieho 
konania pre AR 2010/11 z hľadiska aktualizácie údajov AIS2, 

d) predložila žiadosti o možnosti zúčastniť sa prijímacej skúšky bez predloženia 
maturitného vysvedčenia (štúdium v zahraničí, opravný termín maturitnej skúšky). 
Vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosti. Rozhodnutie o výsledku prijímacej 
skúšky študenti obdržia až po predložení dokladov o absolvovaní stredoškolského 
štúdia, 

e) informovala o žiadosti Gabriely Sedúchovej, študentky študijného programu 
Ošetrovateľstvo v dennej forme Katolíckej univerzity v Ružomberku, o prestup na JLF 
UK. Vedenie žiadosť na prestup zamietlo,  

f) informovala o žiadostiach 4 študentiek študijného programu Verejného zdravotníctva 
o vykonanie skúšky z predmetov vyššieho ročníka. Vedenie nesúhlasilo s vykonaním 
skúšok predmetov z vyššieho ročníka, nakoľko uvedené predmety nemajú študentky 
zapísané v študijnom pláne v akademickom roku 2009/2010, 

g) informovala o priebehu plnenia uznesení z rokovania Výjazdového zasadnutia Kolégia 
rektora konaného 7. – 9. apríla 2010, týkajúce sa Študijného oddelenia (termín plnenia 
do 01. 06. 2010). 

 
doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a vedenie odporučilo dekanovi schváliť žiadosť: 
- André Hagen Svendsena,  študenta 2. ročníka o prerušenie štúdia do 6.12.2010, 

b) informovala o liste zo Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, v ktorom 
žiadali o stretnutie s dekanom LF v Ho Chi Minh City, Vietnam za účelom 
nadviazania spolupráce, 

c) informovala o dotazníku „Umelá inteligencia v medicíne“, 
d) informovala o žiadosti študentov študujúcich v jazyku anglickom o umožnení 

využívať prednáškovú miestnosť budovy teoretických ústavov na Malej Hore 4 aj 
počas víkendov za účelom príprav na skúšky v termíne od 22. 05. – do 04. 07. 2010. 

 
 
 
 
 
 



K bodu 4) 
Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o novele Zákona č. 131/2002, Z. z., § 77/ods. 6, ktorá nadobudne 
účinnosť 01. 10. 2010, o skončení pracovných pomerov vo funkcii vysokoškolských 
učiteľov koncom akademického roku, v ktorom dovŕšia 70 rokov. Mení sa hranica 
ukončenia pracovného pomeru zo 65. rokov na 70. rokov. Na fakulte je v tomto 
akademickom roku 17 vysokoškolských učiteľov, ktorí majú nad 65 rokov, z toho 7 
z nich má 70 rokov, 

b) informovala o ponuke Žilinského samosprávneho kraja zúčastniť sa kardiologickej 
konferencie 24. 05. 2010 v Osvienčime - Poľsko,  

c) informovala o požiadavke Žilinského samosprávneho kraja o zaslanie 
videokonferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 24. 02. 2010 v rámci mikroprojektu číslo 
PL-SK/ZA/IPP/I/005 s názvom „Zvyšovanie kvality poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti rozširovaním úrovne informovanosti zdravotníckych pracovníkov“, 

d) informovala o vybavení posluchární MFN novou počítačovou technikou, 
e) informovala o vypísaní výberových konaní na: 

- funkčné miesto profesora v študijnom odbore anestéziológia a resuscitácia na 
Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a MFN v Martine, 

- pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na Ústave patologickej anatómie 
JLF UK a MFN v Martine, 

- pracovné miesto vysokoškolského učiteľa na Klinike nukleárnej medicíny JLF 
UK a MFN v Martine. 

Vedenie JLF UK zároveň odporučilo dekanovi vymenovať výberové komisie na 
obsadenie uvedených miest – prijaté uznesenie č. 3/5/2010, 

f) informovala o uznesení zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 31. 3. 2010. AS 
UK schválil úpravu cien za ubytovanie študentov na Vysokoškolskom internáte 
a jedálni v Martine s platnosťou od 1. apríla 2010,                                                                 

g) informovala, vedenie zhodnotilo výsledky práce MUDr. Petra Žiaka, PhD. 
a odporučilo po súhlasnom vyjadrení riaditeľa MFN vymenovať ho do funkcie 
prednostu očnej kliniky JLF UK a MFN na základe výberového konania z 28. mája 
2009 na ďalšie 4 roky do 31. mája 2014, 

h) informovala o Dodatku č. 3 k Zmluve 30/2010 o poskytnutí finančných prostriedkov 
na prvotné vybavenie Auly JLF UK vo výške 132 776 €, 

i) informovala o príprave systému parkovania a rozšírení parkovacích miest na ulici 
Malá Hora 4 a na ulici Sklabinská 26,  

j) informovala o požiadavke RUK o zaslaní podrobných výpisov hovorov z mobilných 
a pevných liniek uskutočnených na JLF UK za celý rok 2009. Vedenie požiadavku 
zamietlo, 

k) informovala o ozname kontroly údajov v podkladových materiáloch potrebných pre 
spracovanie Ročenky JLF UK v Martine pre akademický rok 2010/2011 vedúcimi 
ústavov a prednostami kliník JLF UK a MFN v Martine v termíne do 31. 05. 2010, 

l) predložila Návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pracoviskám 
a súčastiam JLF UK na rok 2010 a zároveň informovala vedenie o tom, že ku 
kritériám a ani k ich váhovému podielu neboli predložené z pracovísk ani komisií 
žiadne pripomienky. Vedenie odporučilo návrh metodiky predložiť na schválenie 
Akademickému senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 4/5/2010, 

m) informovala o návrhu dekana JLF UK v Martine na rozdelenie finančných 
prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2010. 
Vedenie odporučilo návrh dekana predložiť na schválenie Akademickému senátu JLF 
UK – prijaté uznesenie č. 5/5/2010, 



n) informovala a vedenie odporučilo predložiť Výročnú správu o hospodárení pre rok 
2009 na schválenie Akademickému senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 6/5/2010, 

o) informovala o pridelení finančných prostriedkov pre prof. MUDr. Kamila Javorku, 
DrSc. – projekt SK-BG, 

p) informovala o pridelení dotácie zo štátneho rozpočtu na máj 2010 pre JLF UK, 
q) informovala o podaní druhej žiadosti na poskytnutí výnimky zo zrušenia verejného 

obstarávania príkazom rektora č. 4/2009 na II. Q 2010. 
 
K bodu 5) 
prof. MUDr. D. Dobrota, CSc. 

a) požiadal o presun času rokovania Akademického senátu JLF UK z dôvodu účasti 
vedenia fakulty na oslavách nórskej Ústavy, 

b) informoval o problémoch študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia a vedenie 
navrhlo stretnutie študentov so zástupcami vedenia fakulty dňa 19. 05. 2010, aby sa 
daná situácia vyriešila. 

 
Juraj Sokol 

a) informoval o zmene predsedu študentskej časti Akademického senátu JLF UK, Anna 
Antošíková nahradí v tejto funkcii Juraja Sokola z dôvodu ukončenia jeho štúdia na 
fakulte. Podpredsedom študentskej časti sa stane Ladislav Stodola. 

 
K bodu 6) 
Na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 11. 05. 2010 sa uskutočnilo školenie vedúcich 
pracovníkov o predpisoch na zaistenie BOZP a OPP pre rok 2010 spojené s preskúšaním. 
 
 
 
Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
V Martine dňa  25. 05. 2010 
Zapísala: Ing. Zuzana Buchová 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil:      doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 
             dekan JLF UK 
 


