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Z á p i s n i c a 
z porady vedúcich ústavov, kliník a účelových zariadení JLF UK na verejnom zasadaní 

Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  
dňa 13. septembra 2010 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2009 
2. Informácie členov Vedenia JLF UK 

 
K bodu 1/ 

Členovia Vedenia JLF UK prezentovali výsledky v oblasti vedecko-výskumnej 
činnosti, pedagogickej činnosti, špecializačného štúdia, doktorandského štúdia a zahraničných 
vzťahov za rok 2009. Podkladové informácie sa získavajú z jednotlivých pracovísk v rámci 
správ o plnení úloh dlhodobého zámeru. 

Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2009 je zverejnená na internetovej stránke 
fakulty v časti Výročné správy a hodnotenia. 

 
K bodu 2/ 

a/ P. dekan informoval: 
- o novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorou od 1. júna 2010 vznikli univerzitné 

nemocnice v zdravotníckych zariadeniach, ktoré zabezpečujú pregraduálnu výučbu  
pri lekárskych fakultách. V tejto súvislosti bol podpísaný dodatok č. 4 k Zmluve 
o praktickej výučbe a o zriadení výučbových pracovísk – kliník v zdravotníckom 
zariadení, ktorým sa mení názov „Martinskej fakultnej nemocnice“ na „Univerzitná 
nemocnica Martin“. V rámci dodatku bol upravený aj rozsah poskytovania zdravotnej 
starostlivosti zamestnancami a doktorandmi na klinike v súlade s ich odbornou 
kvalifikáciou na viac ako 50 % pracovného času dohodnutého v pracovnej zmluve 
s JLF UK; 

- požiadal o nahlásenie plánovaných akcií v novej budove Auly JLF UK v dostatočnom 
časovom predstihu za účelom vypracovania harmonogramu obsadenia Auly JLF UK. 

b/ P. prodekan Dobrota informoval: 
- že v rámci výzvy Agentúry pre štrukturálne fondy EU, operačný program Výskum 

a vývoj, opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a 
vývojom do praxe, JLF UK pripravuje projektový zámer Kompetenčné centrum pre 
výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení. Termín 
predloženia projektového zámeru je do 4. 10. 2010. Do projektu sú zapojení ďalší 
partneri: Vojenská nemocnica v Ružomberku, LF UPJŠ Košice, ŽU Žilina a zo 
súkromného sektora Elektrotechnický výskumný a projektový ústav v Novej Dubnici 
a Konštrukta Trenčín. Vedenie JLF UK chce do projektu zapojiť väčšinu pracovísk 
JLF UK; 

- informoval o ďalšom zámere rozvoja fakulty - Kemp za budovou novej auly. Prvou 
budovou v rámci projektu by bola stomatologická klinika na zabezpečenie výučby 
zubného lekárstva. V rámci aktivít mesta Martin je vypracovaný základný 
architektonický zámer, ako aj projekt územného členenia, ktorý je predložený na 
schválenie hlavnému architektovi mesta Martin; 

- o začatí prác v rámci projektu budovania novej Knižnice JLF UK. 

c/ P. prodekan Staško informoval o stretnutí lekárskych fakúlt k problematike financovania 
špecializačného štúdia. JLF UK ako aj ostatné LF SR každoročne žiadajú o poskytnutie 
dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie špecializačného štúdia, ale doteraz žiadosti 
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neboli schválené a štúdium je zabezpečované z vlastných zdrojov. Náklady na jedného 
účastníka špecializačného štúdia za 1 rok boli stanovené vo výške 5000,-- Eur.  

d/ P. prodekan Mokrý informoval: 
- že v dôsledku rekonštrukcie Vysokoškolského internátu JLF UK došlo k úprave 

členenia akademického roka 2010/11: došlo k skráteniu výučbovej časti zimného 
semestra na 13 týždňov pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku (4.10.2010 – 
23.12.2010); došlo k zmene harmonogram predštátnicových praxi v 6. ročníku, 
pričom samotné praxe začnú až od 20.9.2010 a taktiež boli upravené rozvrhy, 
predovšetkým v 5. ročníku. Úprava sa netýka študentov študujúcich v jazyku 
anglickom; 

- záverečné hodnotenia predmetov, ktoré boli opakovane zapísané a sú zároveň 
prerekvizitnými predmetmi, je potrebné vykonať najneskôr do 5. novembra 2010; 

- o smernici rektora UK o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác 
platnej od 1.9.2010 a uviedol, že JLF UK vydá k smernici manuál; 

- o vydaní Smernice rektora UK Pravidlá priebežného hodnotenia kvality 
poskytovaného vzdelávania na UK, platnej a účinnej od 15.9.2010; 

- slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční 29.9.2010 o 10,00 hod. 
v budove novej Auly JLF UK; 

- v dňoch 24. – 25.11.2010 v Brne sa uskutoční 4. výročná konferencia MEFANET 
2010, prihlasovanie príspevkov je do 10.10.2010. 

e/ Ing. Červeňová informovala: 
- o zriadení dvoch nových výučbových základní JLF UK, a to Kliniky detskej 

anesteziológie a intenzívnej medicíny v UNM a Kliniky detskej tuberkulózy 
a respiračných chorôb v ŠUDTaRCH v Dolnom Smokovci; 

- o vypísaní výberových konania na obsadenie pracovných a funkčných miest 
v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách, na základe ktorej sa od 1. 10. 2010 
posúva hranica odchodu do dôchodku vysokoškolských učiteľov na akademický rok, 
v ktorom sa dožijú 70 rokov veku; 

- po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Aula JLF UK" 
dňom 31. augusta 2010, určilo Mesto Martin pre uvedený objekt nasledovnú adresu: 
Malá Hora 4A, súpisné číslo 10701, 036 01 Martin; 

- o príprave a pripomienkovaní vnútorného predpisu UK o nakladaní majetku UK; 
- o rozhodnutí Vedenia JLF UK vyplatiť končiacim doktorandom 10 % navýšenie 

štipendií, ktoré sa ostatným doktorandom vypláca štvrťročne, v mesiaci, v ktorom sa 
im vypláca posledné štipendium; 

- že do 31. 10. 2010 je potrebné nahlásiť do knižnice údaje o publikačnej aktivite 
zamestnancov. Údaje budú podkladom pri rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 
2011 na základe výsledkov publikačnej činnosti JLF UK 

- nákupy tovarov a služieb z prostriedkov projektov zo ŠF EÚ sa vykonávajú len 
v rámci centrálneho verejného obstarávania na UK; ostatné nákupy sa uskutočňujú v 
rámci vysúťažených dodávateľov na základe rámcových zmlúv na jednotlivé 
predmety zákazky a v prípade, že nie je vysúťažený dodávateľ na UK, uskutoční sa 
výber dodávateľa na fakulte; 

- v súvislosti s kontrolou z ASFEU upozornila na vedenie riadnej evidencie dochádzky 
zamestnancov. 

 
 
V Martine dňa 24. septembra 2010 
 
 

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


