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Z á p i s n i c a 

z porady vedúcich ústavov, kliník, informačných pracovísk a účelových 

zariadení JLF UK v Martine 

dňa 30. novembra 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

Ing. Ľubica Červeňová 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. 

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. 

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

   prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. FRCP Edin 

   prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 

   prof. MUDr., RNDr. Rudolf Pullmann, PhD. 

   MUDr. Peter Ţiak, PhD. 

   prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc.  
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Program: 1.   Pouţitie prostriedkov z výučby študentov študujúcich v jazyku anglickom 

2. Výsledok hlasovania k verejnej diskusii o výučbe študijného programu       

ošetrovateľstvo a nelekárske študijné programy 

3.  Projektový zámer na vybudovanie predklinických disciplín v lokalite Malá 

Hora 

4.    Informácie prodekanov JLF UK 

     

 Poradu vedúcich ústavov, kliník, informačných pracovísk a účelových zariadení JLF UK 

v Martine viedol dekan fakulty prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

 

K bodu 1) 

a) Vedúci ústavov a kliník JLF UK verejným hlasovaním rozhodli, ţe prostriedky z výučby 

študentov študujúcich v jazyku anglickom sa budú rozdeľovať podľa doterajšieho 

systému, tzn. na konkrétny počet hodín výučby (počet učiteľov nie je limitovaný) 

a prostriedky sa rozdelia na jednotlivé pracoviská. 

 

K bodu 2) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) Informoval o výsledku verejnej diskusie o výučbe študijného programu ošetrovateľstvo 

a nelekárske študijné programy. Akademická obec JLF UK rozhodla, ţe sa zatiaľ 

uvedené študijné programy rušiť nebudú. 

 

K bodu 3) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
a) Informoval o projektovom zámere na vybudovanie predklinických disciplín v lokalite 

Malá Hora. Výstavba komplexu môţe byť realizovaná v troch etapách (1. etapa – 

výstavba pracovísk predklinických disciplín, 2. etapa – výstavba centrálneho zverinca 

a laboratórií, 3. etapa – výstavba posluchárni). 

 

K bodu 4) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) Informovala, ţe na APVV bolo podaných 24 ţiadostí za JLF UK v Martin. 

b) Informovala o počte 49 podaných ţiadostí o grant VEGA so začiatkom riešenia v roku 

2012, vo vstupnom hodnotení bolo príslušnými orgánmi VEGA MŠVVaŠ SR a SAV 

posúdených 30 projektov. 

c) informovala o výzve na podávanie nových projektov – grantov UK na rok 2012 pre mladých 

vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia vo veku do 30 rokov v termíne 

do 31. 1. 2012.  

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) Informoval, ţe Akreditačná komisia Vlády SR kladne posúdila ţiadosť na získanie 

spôsobilosti vykonávať študijný program zubné lekárstvo. 

b) Informoval, ţe na najbliţšom zasadnutí AS JLF UK bude predloţený návrh o 

organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK v 

Martine na akademický rok 2012/2013. 

c) Informoval, ţe do 15. februára 2012 majú pracoviská JLF UK moţnosť nahlásiť témy 

a školiteľov pre doktorandov na Referáte doktorandského štúdia fakulty. 

d) Informoval, ţe ţiadosti o  akreditáciu špecializačných študijných programov treba 

odoslať na Ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 31. januára 2012. 
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e) Poţiadal vedúcich ústavov a kliník JLF UK o nahlásenie plánu vzdelávacích aktivít na 

rok 2012 najneskôr do 10. 12. 2011. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) Informovala o aktuálnom počte študentov na JLF UK v Martine k 31. 10. 2011. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

V Martine dňa  23. 1. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


