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Program: 1.   Informácie dekana JLF UK 

2.   Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

3.    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 vedúcich ústavov, kliník, informačných pracovísk a účelových zariadení JLF 

UK v Martine o harmonograme a príprave podkladov týkajúcich sa komplexnej 

akreditácie, ktorá bude realizovaná v roku 2014. Akreditované budú všetky študijné 

programy 1., 2. a 3. stupňa.  

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. informovala o vyhláške MŠVVaŠ SR, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. Prílohou 

vyhlášky je vzor informačného listu predmetu, ktorý bude súčasťou akreditačných spisov. 

Informačné listy predmetov (slovenská aj anglická verzia) spracuje študijné oddelenie 

v spolupráci s vedúcimi ústavov a kliník JLF UK. 

V 3. stupni štúdia dekan JLF UK odporúča akreditovať študijné programy histológia, 

anatómia a urológia. 

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. informovala o kontrole publikačnej aktivity 

garantov a spolugarantov jednotlivých študijných odborov v 3. stupni štúdia a garantov 

a spolugarantov, ktorí zastrešujú habilitačné a vymenúvacie konania podľa nových 

kritérií. 

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. informoval, že od 1. januára 2014 nadobudne 

účinnosť novela nariadenia vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v znení 

neskorších predpisov, ktorá ustanovuje po novom predkladanie žiadostí a príloh v rámci 

akreditácie. Zásadným spôsobom sa mení spôsob predkladania príloh (formulárov 

a dokladov) k žiadosti a to z doterajšieho listinného predkladania a predkladania na 

elektronickom nosiči, na predkladanie len elektronicky prostredníctvom webového sídla 

AK. Ďalšou novinkou blížiacej sa komplexnej akreditácie je poskytnúť jeden výstup 

každého riadne skončeného doktoranda. 

Prijaté uznesenie č. 1: 
Vyplnené informačné listy za jednotlivé predmety je potrebné elektronicky zaslať do 15. 

1. 2014 na študijné oddelenie Dekanátu JLF UK. 

Ďalšie informácie:  

- informoval, že 27. novembra 2013 sa uskutočnil na JLF UK v Martine certifikačný audit. 

Fakulta splnila všetky podmienky certifikácie a požiadavky normy STN EN ISO 

9001:2009 a získala tak Certifikát manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 

9001:2009. 

- informoval, že rektor UK prof. K. Mičieta a minister školstva, vedy, výskumu a športu 

SR doc. D. Čaplovič podpísali dňa 29. novembra 2013 Zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Martinské centrum pre 

biomedicínu (BioMed Martin). 

 

K bodu 2) 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

- informoval o aktuálnom stave nového webového sídla Univerzity Komenského 

v Bratislave a jej súčastí. 
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prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 

- informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam a pokyny k vypracovaniu 

správy „Súhrnné údaje o výsledkoch vedecko-výskumnej činnosti, zahraničnej spolupráci 

a rozvojových aktivitách za rok 2013 za jednotlivé pracoviská“, 

- informovala, že dňa 6. 2. 2014 sa na JLF UK v Martine uskutoční XVIII. Fakultná 

vedecká konferencia, 

- informovala, že riešitelia Grantov UK majú povinnosť predložiť záverečné správy o ich 

riešení za rok 2013 do 12. decembra 2013, 

- informovala, že doktorandi dennej formy štúdia, vedeckí a výskumní zamestnanci do 30 

rokov môžu podávať žiadosti o Grant UK na rok 2014 na Referát vedecko-výskumnej 

činnosti do 15.12.2013,  

- informovala, že riešitelia projektov VEGA mali povinnosť predložiť aktualizácie 

riešiteľských kolektívov na rok 2014 do 9. decembra 2013 na Referát vedecko-

výskumnej činnosti JLF UK, 

- informovala, že riešitelia projektov VEGA majú povinnosť vyplniť formulár čerpania 

dotácie VEGA za rok 2013 do 17. januára 2014 a predložiť na Referát vedecko-

výskumnej činnosti JLF UK, 

- informovala, že riešitelia končiacich projektov KEGA majú povinnosť predložiť 

záverečné správy resp. ukončiť riešenie projektov záverečnými oponentúrami do 16. 

januára 2014, 

- informovala o výsledkoch vstupného hodnotenia projektov VEGA so začiatkom riešenia 

v roku 2014. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľubica Červeňová  
- informovala o harmonograme predkladania dokladov k ročnej účtovnej závierke za rok 

2013, 

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

nasledujúceho roka 2014. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

V Martine dňa    20. 12. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


