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U z n e s e n i a  č. 13/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 23. júna 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

Osina, PhD., Ing. Ľ. Červeňová, prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. RNDr. 

E. Halašová, PhD. 

   

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

I. Majling, predseda ŠČ AS JLF UK  

         v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

Ospravedlnený: I. Majling 
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Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

5. Rôzne 

 

Ad 2) 

Uznesenie č. 1/13/2014 

Vedenie JLF UK vyslovilo súhlas s návrhom vytvorenia partnerstva medzi JLF UK a Martine 

a UVEA Mediklinik.  

 

Ad 3) 

Uznesenie č. 2/13/2014 

Slávnostné otvorenie AR 2014/2015 na JLF UK v Martine sa uskutoční dňa 23. 9. 2014, 

o 10:00 hod v Aula Magna. 

Z: Ing. Ľ. Červeňová 

T: 23. 9. 2014 

 

Ad 4) 

Uznesenie č. 3/13/2014  
Vedenie JLF UK odporúča dekanovi fakulty schváliť návrh rozdelenia kladného 

hospodárskeho výsledku JLF UK v Martine za rok 2013 a za všetky pracovné úseky do 

finančných fondov v súlade s § 16 ods. 1, 2 a 3 zákona o vysokých školách. 

Z: Ing. Ľ. Červeňová 

 

Uznesenie č. 4/13/2014 

Dekan JLF UK žiada o dôsledné dodržiavanie oprávnení a kompetencií, ktoré vyplývajú 

administratívnym zamestnancom z organizačného poriadku, najmä v oblasti komunikácie 

s vedúcimi pracovísk a účelových zariadení. Oprávnenými osobami na vyžadovanie 

podkladov, správ a informácií od vedúcich pracovísk a účelových zariadení sú výlučne dekan, 

prodekani a tajomník fakulty a vo vzťahu k činnosti AS JLF UK predsedníčka akademického 

senátu fakulty. 

Z: členovia Vedenia JLF UK  

T: trvale 

 

Uznesenie č. 5/13/2014 

Dekan JLF UK žiada pripraviť návrh zmluvy na výkon letnej praxe a zmluvy o praktickej 

výučbe na špecializovanom výučbovom pracovisku s RÚVZ so sídlom v Martine.   

Z: doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH 

T: 30. 6. 2014 

  

Ad 5) 

Uznesenie č. 6/13/2014 

Vedenie JLF UK odporúča dekanovi fakulty vyplatiť finančné prostriedky, ktoré boli JLF UK 

v Martine účelovo pridelené na zvýšenie tarifných platov o 3% pre VŠ učiteľov (60 792 €) 

formou odmeny (čl. 21 bod 1 písm. a) VP č. 9/2009 Smernice rektora, ktorou sa vydáva 

Platový poriadok UK v BA) s uplatnením nasledovných zásad: 

a) úprava sa týka výlučne VŠ učiteľov, okrem mimoevidenčných (MD, RD, NV, ŠV), 

b) rozhodujúcim kritériom je zaradenie do platovej triedy a platového stupňa k 1. 1. 

2014, 
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c) úprava sa týka aj VŠ učiteľov, ktorí majú priznaný osobný plat, 

d) úprava sa týka aj zamestnancov, ktorí nastúpili, resp. nastúpia v roku 2014 a to od ich 

nástupu, 

e) každému VŠ učiteľovi sa priradí tarifný plat podľa Nariadenia vlády SR č. 578/2009 

Z.z. (platové tarify platné do 31. 12. 2013), prepočítaný na aktuálny pracovný úväzok, 

f) z takto určeného tarifného platu sa vypočíta suma zodpovedajúca 3 % (zaokrúhlená na 

2 desatinné miesta), ktorá v rovnakej výške patrí VŠ učiteľovi po dobu 12 mesiacov 

počas celého roku 2014; resp. na zodpovedajú počet mesiacov v roku 2014 počas 

ktorých je v pracovnom pomere s fakultou ako VŠ učiteľ (pri zmene pracovného 

pomeru napr. na výskumného pracovníka sa ho úprava netýka), 

g) pri zmene pracovného úväzku počas roku 2014 sa suma upraví na alikvótnu výšku, 

h) v zúčtovaní miezd za mesiac december 2014 bude vykonaná posledná úprava 

maximálne do výšky pridelených prostriedkov do limitu vyčleneného na tento účel (60 

792 €), 

i) odmeny budú VŠ učiteľom JLF UK v Martine poskytnuté prvýkrát v zúčtovaní miezd 

za mesiac jún spoločne v jednej čiastke za mesiace január – jún 2014; v ďalších 

mesiacoch sa budú vyplácať štvrťročne (v zúčtovaní miezd za mesiac september 

a v zúčtovaní miezd za mesiac december). 

Z: Ing. Ľ. Červeňová 

 

Uznesenie č. 7/13/2014 

Vedenie JLF UK odporúča dekanovi fakulty vypracovať generálny plán využitia uvoľnených 

priestorov v budove teoretických ústavov na Malej Hore 4 po presťahovaní Ústavu lekárskej 

biochémie JLF UK a Ústavu fyziológie JLF UK v Martine. 

Z: dekan JLF UK 

 

Uznesenie č. 8/13/2014 

Vedenie JLF UK odporúča dekanovi fakulty schváliť návrh vytvorenia relaxačného centra pre 

zamestnancov JLF UK v Martine a predložiť ho na zasadnutie AS JLF UK v Martine. 

Z: PaedDr. J. Šimeček 

T: zasadnutie AS JLF UK v Martine 

 

Uznesenie č. 9/13/2014 

Vedenie JLF UK odporúča dekanovi fakulty predložiť návrh rozdelenia príjmov získaných za 

výučbu študentov v jazyku anglickom v nasledujúcom AR prioritne do oblasti miezd všetkým 

zamestnancom JLF UK v Martine na zasadnutie AS JLF UK v Martine.  

Z: Ing. Ľ. Červeňová 

T: zasadnutie AS JLF UK v Martine 

 

 

 

V Martine dňa   24. 6. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

           dekan JLF UK 


