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Program: 1. Publikačná činnosť 

2. Grantová úspešnosť 

3. Vývoj počtu študentov na JLF UK 

4. Úväzky na JLF UK pre zamestnancov UNM 

5. Spätná väzba študentov za LS AR 2015/2016 

6. Univerzitná nemocnica 

7. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

8. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

 

 

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

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

 

K bodu 1) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. podal informácie z Kolégia rektora UK 

týkajúce sa výkonnosti jednotlivých fakúlt UK.  

Na základe zoznamov z AKASu predložil počet karentovaných prác ADC + ADD (t. j. 

v domácich a zahraničných CC časopisoch) za roky 2000 – 2016, v ktorých sú zamestnanci 

a interní doktorandi prvými autormi. 

Publikácie v karentovaných časopisoch majú vyššiu váhu pre rozpis dotácie. V roku 2017 

sa prideľovali financie na vybrané kategórie nasledovne: 

Kategória        Váha  Dotácia v € 

ADC, ADD – vedecké práce v karentovaných časopisoch  1   7168,60 

BDC, BDD – odborné práce v karentovaných časopisoch  1  7168,60 

ADM – vedecké práce v časopisoch registrovaných vo WOS ... 0,450  3370,70 

AAA – vedecké monografie      0,450  3370,70 

AFE – abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých konf. 0,023  141,70 

AED – vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monogr. 0,046  283,40 

 

Prijaté uznesenie č. 1 
Požiadal vedúcich ústavov a kliník JLF UK, aby viedli svojich zamestnancov k publikovaniu 

najkvalitnejších publikácií, a zvyšovali tak výkonnosť našej fakulty v rámci Univerzity 

Komenského. 

 

K bodu 2) 

Dekan fakulty požiadal vedúcich ústavov a kliník JLF UK v Martine, aby sa pri vyhlásení 

výziev Horizontu 2020 resp. ERC grantov pokúsili vypracovať projektový zámer. 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) 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval o vývoji počtu študentov v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom a výučba v jazyku slovenskom v AR 

1990/1991 – AR 2016/2017. 

 

K bodu 4) 

 V rámci dobrých vzťahov JLF UK a UNM a v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. k) Štatútu 

Jesseniovej LF UK v Martine sa vedenia oboch inštitúcií dohodli vytvoriť pracovné miesta na 

klinikách pre zdravotníckych pracovníkov UNM. Základnými podmienkami sú: učiteľ s PhD. 

a napísaná minimálne 1 publikácia za rok. 
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Návrh sa predloží na schválenie AS JLF UK s cieľom zabezpečenia lepšej súčinnosti 

a prepojenia zainteresovaných strán pri poskytovaní pedagogickej, výskumnej a liečebno-

preventívnej starostlivosti na klinikách. 

 

K bodu 5) 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. informoval 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 letný semester akademického roka 2015/2016. Zároveň vyslovil 

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 56 %, u študentov všeobecného lekárstva študujúcich 

v jazyku anglickom bola celková návratnosť 54 % a u študentov zubného lekárstva bola 

návratnosť 82 %. 

 

Prijaté uznesenie č. 2  

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

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

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

 

K bodu 6) 

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

v Martine o súčasnom stave výstavby Univerzitnej nemocnice v Martine. Výstavbu podporuje aj 

minister zdravotníctva SR. 

 

K bodu 7) 

Doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. 

- informoval, že JLF UK v Martine sa prihlásila do súťaže o národnú cenu SR za kvalitu. 

 

Prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

- informoval o termínoch súvisiacich s prijímacími pohovormi na PhD štúdium: 

 prijímanie prihlášok – do 15. 5. 2017, 

 prijímacie pohovory – 8. – 9. 6. 2017. 

 

Doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

- informovala, že do 31. 3. 2017 je potrebné do systému AIS2 zadať oponentské posudky 

diplomových prác, 

- informovala, že boli stanovené termíny odovzdávania diplomových prác pre:  

 študijný program všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku 

anglickom od 24. do 28. 4. 2017, 

 študijný program verejné zdravotníctvo 12. 4. 2017, 

- informovala, že boli stanovené termíny odovzdávania bakalárskych prác pre: 

 študijný program ošetrovateľstvo 24. 4. 2017, 

 študijný program pôrodná asistencia 14. 4. 2017, 

 študijný program verejné zdravotníctvo 10. 4. 2017, 

- informovala, že obhajoby diplomových prác sa uskutočnia v termíne od 29. 5. 2017 do 2. 

6. 2017, 

- informovala, že harmonogram štúdia v AR 2017/2018 už je zverejnený na webovej 

stránke fakulty v časti štúdium – študenti - organizácia štúdia v AR, 
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- informovala o definitívnych počtoch prihlásených na prijímacie skúšky na AR 2017/2018 

(VL – 814, ZL – 103, NŠP – 104). 

 

K bodu 8) 

Ing. Ľ. Červeňová 

- informovala, že dňa 1. 3. 2017 bol podpísaný preberací protokol medzi JLF UK 

v Martine a Okresným súdom Martin na prenájom nehnuteľností na Sklabinskej ul., 

- informovala o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie 

kúpnej zmluvy na nepotrebný nehnuteľný majetok – nehnuteľnosti vo vlastníctve UK 

nachádzajúce sa v k. ú. Vrútky (termín predkladania ponúk do 20. 4. 2017, termín 

vyhodnotenia návrhov 28. 4. 2017), 

- informovala o kúpe pozemkov v lokalite Malá Hora, 

- informovala, že AS UK schválil metodiku rozpisu štátnej dotácie na jednotlivé súčasti 

UK na rok 2017, 

- informovala, že bol podpísaný Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo ŠR 

prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2017, 

- informovala o počte zamestnancov JLF UK (208 učiteľov, 218 neučiteľov), hodnote 

majetku JLF UK (57 700 000 €), priemernej mzde  (učitelia 2 433 € , neučitelia 1 006 €), 

- informovala, že sa pripravujú podklady pre rokovanie AS JLF UK týkajúce sa delenia 

štátnej dotácie na jednotlivé pracoviská JLF UK, 

- informovala o príprave Výročnej správy o hospodárení JLF UK za rok 2017. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

 

V Martine dňa    7. 4. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


