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Program: 1.   Informácie a agenda dekana JLF UK 

2.   Informácie a agenda prodekanov JLF UK  

3.   Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

     

 Poradu vedúcich ústavov a kliník 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 a kliník JLF UK v Martine, že je avizovaná výzva na 

dobudovanie centier excelentnosti, kompetenčných centier a biomedicínskych zariadení 

v hodnote od 1 mil. € do 10 mil. €. Výzva bude zverejnená v máji 2015 a ukončená 

v decembri 2015. Podmienkou na predloženie projektu musí byť už ukončené výberové 

konanie. Poskytnuté prostriedky sa budú môcť použiť na stavebné úpravy, ale aj na 

zakúpenie nových technológií. 

V diskusii k avizovanej výzve vystúpili prof. Tatár, doc. Hamžík, prof. Kliment, prof. 

Hyrdel, doc. Statelová,  prof. Dobrota a prof. Plank.  

prijaté uznesenie č. 1  

 

Ďalšie informácie: 

- informoval o problémoch s vypĺňaním mesačných pracovných výkazov jednotlivých 

projektov zo ŠF EÚ, 

- informoval o návrhu vnútorného predpisu – Smernica dekana JLF UK v Martine – 

Odmeňovanie vedecko-pedagogických zamestnancov JLF UK v Martine, 

- požiadal vedúcich ústavov a kliník JLF UK, aby venovali väčšiu pozornosť kvalite 

pedagogického procesu na JLF UK v Martine, 

- informoval, že na pracoviská JLF UK v Martine budú zaslané rozvrhy na LS AR 

2014/2015 na pripomienkovanie. 

 

K bodu 2) 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

- informoval, že z dôvodu ukončenia podpory pre súčasný mailový server JLF "Microsoft 

Echange 2003" sa pripravuje do prevádzky novšia verzia "Microsoft Exchange 2010". 

Migrácia mailboxov prebehne 23. - 25. 1. 2015. V tomto čase môžu nastať výpadky a 

nekorektné chovanie mailového systému prihláseným užívateľom, 

- informoval, že je potrebné si prekontrolovať údaje uvedené v kontaktoch na webovej 

stránke JLF UK v Martine, 

- informoval o súčasnom stave aktualizácie novej webovej stránky fakulty za jednotlivé 

pracoviská JLF UK v Martine. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľubica Červeňová 

- informovala, že bol vydaný Vnútorný predpis č. 1/2015 Smernica rektora UK 

v Bratislave Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 9/2009 Smernici rektora UK, ktorou 

sa vydáva Platový poriadok UK v Bratislave, 

- informovala, že bol na Rektorát UK za JLF UK v Martine zaslaný zoznam záujemcov o 

elektronickú výplatnú pásku, 

- informovala o usmernení týkajúcom sa čerpania finančných prostriedkov grantov 

a projektov, 

- informovala, že od 1. 1. 2015 nadobudla účinnosť Vyhláška štatistického úradu SR č. 

257/2014, ktorou sa vydáva nová klasifikácia výdavkov verejnej správy, 
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- informovala, že JLF UK v Martine vznikla povinnosť zo zákona o ochrane osobných 

údajov č. 122/2013 Z. z. v platnom znení poučiť oprávnené osoby, t. j. osoby, ktoré 

pracujú s osobnými údajmi o ich právach a povinnostiach; Vedenie JLF UK odporučilo 

zabezpečiť poučenie oprávnených osôb elektronickou formou a záznamy z poučenia 

distribuovať centrálne z referátu personálnej práce, 

- informovala o žiadosti Ing. M. Vrabca, predsedu ZO OZ PŠaV na Slovensku 

o stanovenie termínu kolektívneho vyjednávania, popísania Kolektívnej zmluvy JLF UK 

na rok 2015 a o oblastiach použitia Sociálneho fondu zo strany zástupcov zamestnancov, 

- informovala, že pre zabezpečenie priamej informovanosti zamestnancov fakulty 

elektronickou formou bol vytvorený zoznam adries, mailinglist „zamestnanci“. Do 

zoznamu sú zaradení všetci zamestnanci JLF UK, ktorí majú vytvorený fakultný mailbox. 

Zamestnanci, ktorí používajú iný mailový systém (mfn.sk, gmail.com, hotmail.com ...) a 

majú záujem o informácie z fakulty, môžu požiadať vedúceho ÚIT JLF UK o zaradenie 

ich aktuálnej mailovej adresy do mailinglistu zamestnancov JLF UK. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

V Martine dňa    23. 01. 2015 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


