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Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 

doc. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

   doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

   prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

   prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 

   prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

   Bc. Ivana Švrková 
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Program: 1.   Granty APVV 

2.   Návrh na realizáciu časti výučby vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina 

3.   Obstarávanie prístrojov a techniky financovanej zo ŠF EÚ v rámci projektu 

       „Dobudovanie CEKR“ 

4.   Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

5.    Informácie a agenda 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) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval, že bola vypísaná výzva na 

podávanie projektov APVV.  

 

Záver: 

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

APVV.  

 

K bodu 2) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval, že pri zvyšujúcom sa počte 

študentov JLF UK, obmedzených podmienkach v Univerzitnej nemocnici Martin, ktoré sú 

limitované kapacitou lôžok na existujúcich výučbových základniach, v záujme naďalej 

garantovať  kvalitné podmienky pre výučbu, sa javí ako nevyhnutnosť presunúť časť výučby do 

ďalšieho zdravotníckeho zariadenia – Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. 

Predmetom ďalšieho rokovania s vedením FNsP v Žiline budú oblasti definovania postavenia, 

vzájomných vzťahov, pôsobnosti a zodpovednosti obidvoch strán, personálneho zabezpečenia, 

organizácia, obsah a rozsah výučby. 

Predpokladá sa, že zdravotnícke zariadenie umožní prístup na príslušné oddelenia, zabezpečí 

základné materiálno-technické vybavenie, lieky, zdravotnícke pomôcky a iný zdravotnícky 

materiál nevyhnutný pre poskytovanie praktickej výučby. 

Odborným garantom výučby budú vedecko-pedagogickí zamestnanci JLF  UK v Martine. 

 

Záver:  Záujem s presunom časti výučby predbežne vyjadrili zodpovední vedúci 

nasledovných predmetov: 

- Gynekológia a pôrodníctvo,  

- Chirurgia,  

- Neurológia,  

- Pediatria, 

- Vnútorné choroby. 

Návrh na realizáciu časti výučby vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina 

bude predložený na zasadnutie Akademického senátu JLF UK v Martine dňa 17. 

12. 2012. 

 

K bodu 3) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval, že na NKÚ SR bol podaný podnet 

na prešetrenie postupu JLF UK v Martine pri obstarávaní prístrojov a techniky financovanej zo 

ŠF EÚ v rámci projektu „Dobudovanie CEKR“.  
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K bodu 4) 

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. za Referát vedecko-výskumnej činnosti: 

- informoval o grantoch UK. Záverečné správy za rok 2012 je potrebné predložiť do 03. 

12. 2012 na Referát vedecko-výskumnej činnosti. Zároveň informoval, že doktorandi 

dennej formy štúdia, vedeckí a pedagogickí zamestnanci do 30 rokov môžu podávať 

žiadosti o Grant UK na rok 2013 do 11. 12. 2012. Maximálna výška grantu je 3000 €, 

- informoval, že riešitelia projektov VEGA majú povinnosť predložiť aktualizácie 

riešiteľských kolektívov na rok 2013 do 10. 12. 2012 na Referát vedecko-výskumnej 

činnosti, 

- informoval, že riešitelia projektov VEGA majú povinnosť predložiť finančné správy za 

rok 2012 do 18. 1. 2013 na Referát vedecko-výskumnej činnosti, 

- informoval, že riešitelia končiacich projektov VEGA majú povinnosť predložiť záverečné 

správy za rok 2012 do 16. 1. 2013 na Referát vedecko-výskumnej činnosti, 

- informoval o výsledkoch hodnotenia nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2013 

(23 žiadostí podaných za JLF UK), 

- informoval, že na základe verejnej výzvy APVV je potrebné nové žiadosti predložiť na 

Referát vedecko-výskumnej činnosti do 11. 1. 2013. 

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. za referát doktorandského štúdia informoval o počte 

aktívnych doktorandov k 31. 10. 2012 (108 DF, 95 EF). 

Za referát ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prof. Galajda informoval, že JLF 

UK získala opätovnú akreditáciu pre realizáciu špecializačného študijného programu v odbore 

gastroenterológia a detskej chirurgie a akreditáciu pre realizáciu špecializačného študijného 

programu v odbore revízne lekárstvo. 

 

Doc. MUDr. Oto Osina, PhD. informoval, že dňa 27. 11. 2012 sa uskutoční vstupné školenie ku 

novej webovej stránke UK v Bratislave. Požiadal vedúcich ústavov, kliník, účelových zariadení 

a informačných pracovísk o spoluprácu pri príprave novej webovej stránky JLF UK v Martine 

(jeden z výstupov projektu ESF III). 

 

K bodu 5) 

Ing. Ľubica Červeňová  
- informovala o zmenách v metodike delenia dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám navrhovaných pre rok 2013, 

- informovala o pokynoch k predkladaniu dokladov k ročnej účtovnej závierke za rok 

2012, 

- informovala o spôsobe čerpania finančných prostriedkov a možnosti ich prenesenia do 

nasledujúceho roka 2013, 

- informovala o postupe prideľovania ISBN, 

- informovala o príprave pokynu dekana týkajúceho sa fyzickej inventarizácie, ktorú musí 

povinne realizovať verejná vysoká škola každé dva roky, 

- informovala o povinnosti realizovať prieskum trhu pri obstarávaní tovarov, prác alebo 

služieb formou zákazky s nízkou hodnotou. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

V Martine dňa    20. 12. 2012 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


