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Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

   PhDr. Mária Bujalková, CSc. 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

   prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 

   MUDr. Hubert Poláček, CSc. 

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

   prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. 

   prof. MUDr. Beata Sániová, PhD. 

   MUDr. Peter Žiak, PhD. 

   Ing. Miloslav Čutka 

   Bc. Ivana Švrková
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Program: 1.   Príprava rozpočtu na rok 2012 

2.   Stav výučby študentov v anglickom a slovenskom študijnom programe 

      Všeobecné lekárstvo 

3.   Stav doktorandského štúdia v dennej forme 

4.   Výzvy KEGA a VEGA 

5.    Súčasné využitie ako aj možnosti ďalšieho potenciálneho využitia 

       prístrojového vybavenia zakúpeného z projektov spolufinancovaných zo 

       štrukturálnych fondov na JLF UK v Martine 

6.    Stav registrácie na portáli Mefanetu 

7.    Rôzne 

     

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

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

 

K bodu 1) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval, že rozpočet sa v roku 2012 bude 

rozpisovať rovnakou metodikou ako v roku 2011. Vedúci ústavov a kliník JLF UK si budú 

s pridelenými prostriedkami hospodáriť sami a podľa toho si budú regulovať počty 

zamestnancov, ich výšky miezd a odmien.  

 

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. stručne informovala o zaťaženosti pracovísk v oblasti 

pedagogiky v rámci študijného programu Všeobecné lekárstvo. Podklady k navrhnutým 

metódam výpočtu pedagogickej zaťaženosti pre jednotlivé pracoviská JLF UK môžu vedúci 

ústavov a kliník JLF UK pripomienkovať a dopĺňať do konca nasledujúceho týždňa. 

 

K bodu 2) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval o spôsobe výučby v anglickom 

programe Všeobecné lekárstvo. Do prvého ročníka plánuje JLF UK v Martine prijať 140 - 150 

študentov študujúcich v jazyku anglickom prevažne z Nórska. Fakulta už začala rozširovať 

spoluprácu aj s inými európskymi krajinami – Portugalsko a iné. 

 

V rámci študijného programu Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom zdôraznil 

postavenie Pedagogickej komisie JLF UK. Komisia bola zriadená ako poradný orgán dekana. To 

však neznamená, že by dekan JLF UK v Martine nerešpektoval rozhodnutie tejto komisie. 

 

K bodu 3) 

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. informoval o zmene prideľovania dotácií na doktorandské 

štúdium. Univerzitám bude pridelená dotácia na doktorandské štúdium na základe vedeckej 

výkonnosti a fakulty sa samé rozhodnú koľko miest interných doktorandov potrebujú. Z toho 

vyplýva, že fakulty začnú doplácať na neukončenie doktorandského štúdia dennej formy. 

Na základe uvedeného potom predložil analýzu príčin neukončenia doktorandského štúdia 

v dennej forme na JLF UK v Martine za obdobie rokov 2002 až 2011. Za uvedené obdobie 

neukončilo doktorandské štúdium obhajobou 50 interných doktorandov. Príčinami neukončenia 

štúdia obhajobou boli prevažne: ukončenie na vlastnú žiadosť (osobné dôvody, zmena 

pracoviska, zmena odboru, materská a rodičovská dovolenka a iné), zmena dennej formy na 

externú a uplynutie štandardnej dĺžky štúdia vo vedných odboroch. 

 

K bodu 4) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval, že boli vypísané výzvy na 

podávanie projektov VEGA (do 30. apríla 2012) a projektov KEGA (do 15. mája 2012).  



2 

 

Prijaté uznesenie č. 1 
V rámci výzvy na podávanie nových žiadostí na projekty KEGA a VEGA so začiatkom riešenia 

v roku 2013 sú povinní všetci zamestnanci s titulom PhD., ktorým skončili alebo budú končiť 

projekty v priebehu roka 2012, predložili samostatne žiadosť na nový projekt VEGA alebo 

KEGA. Okrem uvedených zamestnancov musí podať grant každý vedecko-pedagogický 

zamestnanec s akademickým titulom PhD./CSc. 

 

K bodu 5) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. konštatoval, že na pracoviská JLF UK 

v Martine ročne pribúdajú stroje popr. celé sústavy technológií, ktoré sa však využívajú veľmi 

málo. Zásadným problémom je, že pracoviská JLF UK nemajú dostatočné informácie 

o umiestnení a využití týchto prístrojov.  

 

Prijaté uznesenie č. 2 
Zodpovední riešitelia a spoluriešitelia projektov EÚ spracujú zoznamy unikátnych prístrojov, 

ktoré sa dajú využiť v rámci celej fakulty. Zoznamy budú slúžiť ako materiál pri príprave 

schémy výskumnej infraštruktúry JLF UK v Martine, ktorá bude spracovaná ako podklad pre 

prípravu projektov 7. rámcového programu a rámcového programu HORIZONT.  

 

K bodu 6) 

Doc. MUDr. Oto Osina, PhD. stručne informoval o stave registrácie garantov odborov JLF UK 

na portáli MEFANETu, od čoho sa odvíja možnosť zverejňovania publikačnej činnosti 

zamestnancov na portáli. 

 

K bodu 7) 

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

- informoval, že na JLF UK bola zaslaná kópia žaloby, ktorú podala spoločnosť Metrostav 

SK, a. s. vo veci indexácie ceny stavby Auly JLF UK, 

- informoval o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie SR vo veci obstarania 

konfokálneho mikroskopu 

 

Dekan fakulty informoval o rozhodnutí, v rámci ktorého všetky realizované verejné obstarávania 

tovarov, prác a služieb budú pred podpisom zmluvy zaslané na kontrolu Úradu pre verejné 

obstarávanie. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

V Martine dňa    24. 4. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r.  

             dekan JLF UK 

 


