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Program: 1. Informácie dekana JLF UK 

2. Informácie prodekanov JLF UK 

 3. Informácie tajomníčky 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) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc., dekan JLF UK 

a) Informoval, že zamestnanci, ktorí nemajú podané granty VEGA a KEGA a majú 

akademický titul PhD., musia písomne predkladať každý mesiac výkazy o pracovnej 

činnosti. Vo výkaze majú byť zaznamenané činnosti, ktoré zamestnanci vykonávajú 

v prospech fakulty. 

b) Predložil návrh na celofakultnú diskusiu týkajúcu sa ďalšej perspektívy zabezpečovania 

výučby v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v nelekárskych 

študijných programoch  na Ústave ošetrovateľstva JLF UK a Ústave nelekárskych 

študijných programov JLF UK v Martine. Do diskusie sa bude môcť zapojiť celá 

akademická obec Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Akademická obec bude 

mať k dispozícii podklady týkajúce sa vývoja počtu študentov, vývoj finančných 

nákladov. Diskusia bude spustená v priebehu mesiaca november 2011 a následne sa  

stanový termín, kedy sa bude môcť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce 

JLF UK v Martine vyjadriť k danej problematike v tajnom hlasovaní. 

c) Informoval o rozhodnutí členov Vedenia JLF UK zvýšiť príspevky resp. odmeny za 

prednášku a seminár v rámci výučby študentov študujúcich v jazyku anglickom platby za 

priamu výučbu študentov študujúcich v jazyku anglickom (prednáška 17 € a seminár 10 

€). Zároveň dekan JLF UK vyzýva vedúcich pracovísk, aby prehodnocovali počty 

externistov, ktorí sa podieľajú na výučbe týchto študentov. 

d) Predložil návrh, aby všetky prostriedky z výučby študentov študujúcich v jazyku 

anglickom ostali k dispozícii vedúcim ústavov a kliník. 

e) Upozornil na rešpektovanie príkazu, aby každý docent spracoval a podal grant na 

agentúru APVV. 

f) Opätovne požiadal vedúcich pracovísk JLF UK v Martine, aby podnecovali svojich 

odborných asistentov, ktorí spĺňajú kritéria pre habilitácie, k príprave habilitačného 

konania a zároveň mobilizovali docentov, ktorí spĺňajú kritériá k príprave 

vymenúvacieho konania. 

g) Požiadal tých vedúcich pracovísk JLF UK v Martine, ktorí spĺňajú kritéria, aby 

predkladali žiadosti o akreditáciu programov nadväzujúcich na už akreditované študijné 

programy. 

h) Predložil list prof. MUDr. F. Novomeského, PhD., v ktorom navrhuje spôsob 

zachovávania mlčanlivosti zamestnancov ÚIT v súvislosti so zhotovovaním 

videozáznamov zo zdravotníckych výkonov. P. dekan informoval, že uvedená 

problematika je dostatočne ošetrená prostredníctvom UNM. 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) Podala informácie z informačného dňa k verejnej výzve z APVV v roku 2011 týkajúce sa 

hlavne: 
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- osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie vedecko-výskumnej činnosti, sa tento krát 

nemusí dokladovať k žiadostiam o granty. Dožiadajú sa až pri financovaní určitého 

grantu, 

- neprekračovania riešiteľskej kapacity, 

- povinnosti popularizovať výsledky riešenia pre verejnosť, 

- podpisovania čestných vyhlásení o riešiteľskej kapacite, súhlase so spracovaním 

a zverejnením údajov a súhlase s účasťou, 

- podávania žiadostí o grant on-line formou, 

- správneho zatrieďovania výstupov, 

- oprávnených a neoprávnených výdavkov, 

- zhodovania sa elektronickej verzie žiadosti s písomnou. 

b) Informovala, že na pracoviská JLF UK bola zaslaná výzva na predkladanie prihlášok 

zamestnancov UK na krátkodobé pracovné pobyty na zahraničných partnerských 

univerzitách v rámci bilaterálnych akademických výmen v kalendárnom roku 2012. 

c) Informovala o postupe predkladania cestovných príkazov na zahraničnú pracovnú cestu. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) Informoval o stave akreditácie študijného programu zubné lekárstvo na JLF UK.  

Program bol schválený na pracovnej skupine Akreditačnej komisie vlády SR a po 

doplnení pripomienok bude predložený na riadne zasadnutie komisie. 

b) Informoval o pozastavení spôsobilosti vykonávať študijný program ošetrovateľstvo 2. 

a 3. stupňa, vrátane rigorózneho, habilitačného a inauguračného konania na JLF UK do 

vyriešenia garanta. Podľa právnej analýzy počas pozastavenia práv  na uvedené stupne 

študijného programu nebude možné prijímať nových uchádzačov, ale bude možné 

dokončiť doteraz začaté štúdium. 

c) Informoval o štúdiu bakalárskeho stupňa v študijnom programe ošetrovateľstvo 

a pôrodná asistencia, ktoré už nebude možné študovať v externej forme. Požiadavka 

absolvovania 4600 hodín priamej výučby aj v externej forme by vyžadovala celkovo až 7 

ročnú prípravu. Akreditačná komisia vlády SR nebude prijímať žiadosti o akreditáciu 

externej formy výučby v uvedených študijných programov. 

d) Informoval o ďalších akreditovaných špecializačných študijných programoch na JLF UK 

v Martine. 

e) Informoval, že Akademický senát JLF UK schválil Študijný poriadok ďalšieho 

vzdelávania na JLF UK v Martine a vnútorný predpis o úhrade za ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine na zasadnutie Akademického senátu 

JLF UK. 

f) Informoval o zmene názvu Referátu špecializačného štúdia v zdravotníctve na Oddelenie 

pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.  

g) Informoval o počte prijatých doktorandov v AR 2011 (denná forma – 28, vrátane 

doktorandov pre externé inštitúcie, externá forma – 24). 

h) Informoval, že 25. 10. 2011 sa uskutoční 8. doktorandská konferencia JLF UK v Martine 

pod záštitou ESF. 
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doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) Informovala, že sa pripravuje nová Smernica rektora UK o základných náležitostiach 

záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, o kontrole ich originality, uchovávania, 

ich sprístupňovania na UK. 

b) Informovala, že v súvislosti so sviatkom všetkých svätých udelil rektor UK prof. RNDr. 

Karol Mičieta, PhD. rektorské voľno na 31. 10. 2011. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) Informoval o potrebe zaregistrovať sa na portáli MEFANETu ako garant v príslušnom 

odbore, od toho sa odvíja možnosť publikačnej činnosti na portáli. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľubica Červeňová 

a) Informovala o pláne UK v Bratislave zaviesť systém evidencie majetku na všetkých 

súčastiach UK prostredníctvom čiarových kódov. Potrebné bude priradiť konkrétnu 

miestnosť k doteraz nezaradenému inventáru. 

b) Informovala, že v záujme odstránenia nedostatkov pri 

obstarávaní tovarov, prác a služieb pre zákazky s nízkou hodnotou (t.j. do 

10 000 EUR u tovarov a do 20 000 EUR u prác a služieb) a predovšetkým 

zjednotenia výkladu a aplikácie zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach 

Jesseniovej LF UK v Martine, organizuje fakulta stretnutie venované uvedenej 

problematike dňa 12. 10. 2011. 

c) Informovala, že je potrebné prihlasovať sa na prácu v systéme SOFIA priebežne, pretože 

pri dlhšom nepoužívaní sa prístup do systému zablokuje. 

d) Upozornila, že s blížiacim sa koncom roka je potrebné realizovať na pracoviskách JLF 

UK uzávierkové práce. 

e) Informovala o novele zákona o vysokých školách. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

V Martine dňa  30. 11. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


