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Program: 1. Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi - ZS AR 2015/16 

2. Horizont 2020 

3. Návrh presunu časti výučby mimo Univerzitnú nemocnicu Martin 

4. Dotazník „Meranie spokojnosti zamestnancov v AR 2014/2015“ 

5. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

6. Rôzne 

 

 

Poradu vedúcich ústavov, kliník a účelových pracovísk JLF UK v Martine otvoril a 

viedol prof. MUDr. Ján Danko, CSc. dekan fakulty. 

 

K bodu 1) 

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. informovala vedúcich ústavov a kliník JLF UK 

v Martine o spätnej väzbe študentov študujúcich v jazyku slovenskom aj jazyku anglickom, ktorí 

hodnotili predmety a vyučovací proces za zimný semester akademického roka 2015/2016. 

Zároveň vyslovila poďakovanie všetkým študentom JLF UK v Martine, ktorí tieto dotazníky 

vypĺňali. 

Študenti mali možnosť hodnotiť: predmet všeobecne, podmienky výučby, organizáciu 

predmetu, postrehy a názory na daný predmet, vedomosti a pripravenosť pedagógov vyučujúcich 

daný predmet, pedagogické schopnosti pedagógov vyučujúcich daný predmet a vzťah pedagógov 

k študentom.  

Celková návratnosť dotazníkov za zimný semester u študentov všeobecného lekárstva 

študujúcich v jazyku slovenskom bola 66 %, u študentov všeobecného lekárstva študujúcich 

v jazyku anglickom bola celková návratnosť 62 % a u študentov zubného lekárstva bola 

návratnosť 84 %. 

 

Prijaté uznesenie č. 1  

Dekan ukladá vedúcim ústavov a kliník JLF UK, aby informovali svojich zamestnancov 

o výsledkoch spätnej väzbe študentov študujúcich v jazyku slovenskom aj jazyku anglickom, 

ktorí hodnotili predmety a vyučovací proces za zimný semester akademického roka 2015/2016. 

 

K bodu 2) 

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA informovala vedúcich ústavov a kliník JLF UK 

v Martine, že na základe výzvy dekana JLF UK v Martine bolo predložených 8 projektových 

zámerov na zapojenie sa do výziev Horizontu 2020, z toho 2 boli zamerané na ERC granty. Len 

jeden z týchto projektových zámerov bol zrealizovaný a momentálne je v posudzovaní. Zároveň 

informovala o vyhlásení novej výzvy ERC grantov.  

Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja v tejto súvislosti bude organizovať viaceré 

podporné aktivity pre zamestnancov pre zapojenie sa do Horizontu 2020. 

 

K bodu 3) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval, že v záujme naďalej garantovať 

kvalitné podmienky pre výučbu, sa javí ako možnosť presunúť časť výučby do iných 

zdravotníckych zariadení (fakultné nemocnice, súkromné zdravotnícke zariadenia, národné 

centrá a iné). 

 

Prijaté uznesenie č. 2 

Dekan ukladá vedúcim ústavov a kliník JLF UK, aby do 2. 12. 2016 predložili návrhy na 

zriadenie nových výučbových báz mimo UNM (fakultné nemocnice, súkromné zdravotnícke 

zariadenia, národné centrá a iné). 

 

 

 



2 

 

K bodu 4) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval vedúcich ústavov a kliník JLF UK 

v Martine o stave riešenia všetkých podnetov predložených v rámci dotazníkového prieskumu 

"Meranie spokojnosti zamestnancov JLF UK za AR 2014/2015“. 

Prejednávala sa hlavne nasledujúca problematika: 

- nedostatočná komunikácia medzi zamestnancami a priamym nadriadeným, chýba spätná 

väzba vedúcich, 

- zjednotenie platov zdravotníckych a učiteľských zamestnancov, Vedenie JLF UK 

v diskusii na svojom zasadnutí neodporučilo zjednocovanie platov, 

- výučba „bez dozoru“ študentmi PhD. 

- viesť študentov a zamestnancov JLF UK ku „firemnej kultúre“ 

- zriadenie škôlky v letných mesiacoch, 

- parkovanie bicyklov pred objektmi JLF UK, 

- stravovanie, 

- osobitne sa venoval pripomienkam k zamestnávaniu dôchodcov. Vedenie JLF UK 

v diskusii na svojom zasadnutí odporučilo uplatňovať schválenú Personálnu politiku, 

pričom: 

a) učiteľom a zamestnancom vedy a výskumu po 70 roku veku neodporučiť 

zamestnávanie, pokiaľ za obdobie predchádzajúcich 5 rokov nezverejnili 5 

impaktovaných prác, alebo nie sú zvolení funkcionári do niektorého zo 

samosprávnych orgánov JLF UK/UK, 

b) prehodnotiť publikačnú aktivitu všetkých učiteľov a zamestnancov vedy 

a výskumu po 65 roku veku, v prípade nedostatočnej aktivity odporučiť 

ukončenie pracovného pomeru,   

c) neučiteľským zamestnancom odporučiť ukončenie pôsobenia po dovŕšení 62 roku 

veku; v prípade aktívnych odborných kvalifikovaných zamestnancov po dovŕšení 

65 roku veku znížiť rozsah pracovného úväzku na 0,5 max. na 1 rok.  

 

Prijaté uznesenie č. 3 

Dekan ukladá vedúcim ústavov a kliník JLF UK, aby minimálne 1x polročne zorganizovali 

stretnutie so zamestnancami pracoviska a vyhodnotili aktivitu, plnenie úloh, atď. 

 

K bodu 5) 

Doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

- informoval, že 25. 11. 2016 vykonali na JLF UK v Martine audítori z PQM recertifikačný 

audit, JLF UK bude na základe výsledkov auditu udelený certifikát manažérstva kvality 

aj na ďalšie obdobie. 

 

Prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

- informoval o povinnostiach doktorandov vyplývajúcich z nového Študijného poriadku: 

a) štátna skúška - dizertačná skúška 

- doktorandi v 4 - ročnom dennom štúdiu sa prihlasuje najneskôr do 24 mesiacov od 

začiatku štúdia;  

- doktorand v 5 - ročnom externom štúdiu najneskôr do 30 mesiacov od začiatku štúdia  

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 

kreditov, absolvovanie kurzu "Metodológie vedeckej práce" a vykonanie skúšky zo 

svetového/cudzieho jazyka. 

 

b) štátna skúška - obhajoba dizertačnej práce  

- podmienkou podania žiadosti o povolenie obhajoby je získanie najmenej 210 kreditov;  

- autorstvo alebo spoluautorstvo doktoranda minimálne v troch vedeckých prácach in 

extenso v medzinárodne uznávaných časopisoch v databázach Web of Science, Medline 
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alebo SCOPUS. Aspoň v jednej z uvedených troch prác musí byť doktorand prvým 

autorom.  

- v experimentálnych študijných programoch - doktorand je prvým autorom v jednej 

publikácii in extenso evidovanej v databáze Current Contents alebo v časopise s IF > 0,5 

a autorom alebo spoluautorom minimálne dvoch ďalších vedeckých prác in extenso v 

medzinárodne uznávaných časopisoch evidovaných v medzinárodne akceptovaných 

databázach 

 

Doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

- informovala o počtoch študentov JLF UK v Martine za jednotlivé študijné programy 

v AR 2016/2017, 

- informovala o výsledkoch absolventskej spätnej väzby - študijného programu všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom a v jazyku slovenskom za AR 2015/2016. 

 

Prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. 

- informovala, že bola riešiteľom projektov Granty UK zaslaná informácia o povinnosti 

podať záverečné správy za rok 2016 v termíne do 9. 12. 2016 na RVVČ, 

- informovala, že bola riešiteľom projektov zaslaná informácia o povinnosti podať 

aktualizácie riešiteľských kolektívov na rok 2017 v termíne do 9. 12. 2016 na RVVČ   

- informovala, že bola riešiteľom projektov VEGA zaslaná informácia o povinnosti podať 

záverečné správy za celé obdobie riešenia projektu v termíne do 14. 1. 2017 na RVVČ, 

- informovala, že bola riešiteľom projektov VEGA zaslaná informácia o povinnosti podať 

finančné správy v termíne do 17. 1. 2017 na RVVČ, 

- informovala, že bola riešiteľom projektov KEGA zaslaná informácia o povinnosti 

ukončiť riešenie projektov formou  záverečných oponentúr dňa 10. 1. 2017, 

- informovala, že zasadnutie VR JLF UK sa uskutoční 8. 12. 2016. 

 

K bodu 6) 

Prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

- informoval, že k 31. 12. 2016 sa budú prehodnocovať plnenia kritérií na odmeňovanie 

podľa HI, resp. mladých zamestnancov do 35 rokov, 

- informoval o možnosti zakúpenia: pozemku v katastrálnom území Martin, v lokalite Malá 

Hora, parcelné číslo 7684/1 o výmere 4 717 m
2, 

pozemku v katastrálnom území Martin, 

v lokalite Malá Hora, parcelné číslo 7685/10 o výmere 5 016 m
2
, pozemku 

v katastrálnom území Martin, v lokalite Malá Hora, parcelné číslo 7685/4 o výmere 9 709 

m
2
, JLF UK na základe súhlasu AS JLF UK predložila rektorovi UK návrh na zakúpenie 

pozemkov v katastrálnom území Martin, o celkovej výmere 19 442 m
2
 a cene stanovenej 

súdnym znalcom 546 tis. €, 

- informoval, že bola ukončená 1. etapa rekonštrukcie teoretických ústavov na Malej Hore 

4, 

- informoval o spôsobe účtovania nákladov súvisiacich s nákupom zahraničných časopisov 

v roku 2017 na ťarchu konkrétnych pracovísk, 

- informoval, že boli z Fondu dekana rozpísané finančné prostriedky na vyplatenie odmien 

za dosiahnuté výsledky práce v 2. polroku 2016, 

- informoval, že Vianočné stretnutie zamestnancov JLF UK v Martine dňa 21. 12. 2016. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

V Martine dňa    05. 12. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


