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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 14. marca 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

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

   doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

MUDr. Libor Nečas, PhD. 

   prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

   MUDr. Hubert Poláček, CSc. 

   doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., mim. prof. 

   PaedDr. Jozef Šimeček 

   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

   MUDr. Peter Žiak, PhD. 

   doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD., mim. prof. 

   prof. MUDr. Albert Stránsky, CSc . 
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Program: 1.   Informácie dekana JLF UK 

2.   Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

3.    Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

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

UK v Martine, že JLF UK sa prihlásila do Národnej ceny za kvalitu. Mgr. Martina 

Antošová, PhD. informovala, že fakulta bola prizvaná do spolupráce s Úradom pre 

metrológiu a normalizáciu SR. Po ukončení spolupráce by mala JLF UK získať certifikát 

kvality CAF a bude sa môcť uchádzať v roku 2014 o národný certifikát kvality. Jednou 

z podmienok získania certifikátu je spracovanie dotazníka „Hodnotenie spokojnosti 

zamestnanca“. Dekan fakulty požiadal vedúcich ústavov, kliník, účelových zariadení 

a informačných pracovísk o spoluprácu pri distribuovaní uvedených dotazníkov. 

Predpokladá sa, že dotazníky budú vyhodnotené Kanceláriou európskych a národných 

projektov JLF UK do konca apríla 2013.  

Ďalšie informácie: 

- poďakoval všetkým, ktorí na základe výzvy Vedenia JLF UK podali granty APVV, 

granty VEGA, KEGA a granty UK pre mladých, 

- informoval o počte doktorandov pre akademický rok 2013/2014 pre JLF UK v Martine 

(35 doktorandov), 

- informoval o uznesení zo zasadnutia AS UK v Bratislave č. 1/2013 zo dňa 13. 3. 2013 

týkajúci sa súhlasu Akademického senátu UK so zámerom nadobudnutia nehnuteľností 

v lokalite Malá Hora v Martine, 

- informoval o priebehu súdnych pojednávaní s firmou METROSTAV SK a. s. vo veci 

indexácie, 

- informoval o aktuálnej situácii zmluvného vzťahu JLF UK a UNM, 

- informoval, že sa pripravuje komplexná akreditácia, ktorej predchádza kontrola veku 

garantov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania, habilitačných a inauguračných konaní, 

- informoval o stanovisku NKÚ SR a Úradu pre verejné obstarávanie SR na podaný podnet 

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

financovanej zo ŠF EÚ v rámci projektu „Dobudovanie CEKR“.  

 

K bodu 2) 

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.  

- informovala o predbežnom počte prihlásených uchádzačov na študijné programy 

realizované na JLF UK pre AR 2013/2014. 

 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

- opätovne 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 3) 

Ing. Ľubica Červeňová  
- informovala, že Akademický senát UK v Bratislave na svojom zasadnutí dňa 13. 3. 2013 

prerokúval a schválil rozpis delenia dotácie Štátneho rozpočtu SR na rok 2013. 
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- požiadala vedúcich ústavov, kliník, účelových zariadení a informačných pracovísk, aby 

po oznámení o vydaní vnútorného predpisu JLF UK v Martine, resp. vnútorného predpisu 

UK v Bratislave informovali svojich zamestnancov. 

- informovala, že bola podpísaná Kolektívna zmluva JLF UK na rok 2013, 

- informovala, že dodávateľ informačného systému SOFIA vykonal úpravy v module „TM 

– travel managemet“, ktoré bude JLF UK v Martine pripomienkovať. 

- informovala o výsledkoch obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na 

uzatvorenie kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný majetok – pozemky priľahlé 

k budove bývalého Dekanátu JLF UK na Záborského ul., 

- informovala o sprístupnení študovne v Akademickej knižnici a audiovizuálnom stredisku 

JLF UK pre študentov počas výučby a skúškového obdobia v tomto semestri. 

 

K bodu 4) 

Na porade vedúcich ústavov, kliník, informačných pracovísk a účelových zariadení JLF UK 

v Martine sa diskutovalo aj o fungovaní centrálneho verejného obstarávania. Dekan JLF UK 

opätovne 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 SR. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

V Martine dňa    05. 04. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


