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Program: 1.   Kvalita pedagogického vzdelávania 

 2.   Ochrana osobných údajov 

 3.   Využívanie prístrojovej techniky 

 4.   Personálna politika 

5.   Všeobecné kritéria UK na obsadzovanie funkčných miest profesorov a 

      docentov 

6.   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 

a účelových pracovísk JLF UK v Martine, že na základe vyhodnotenia podkladov z uznesenia 

z porady vedúcich dňa 6. 3. 2014 boli zistené rozdielne podmienky absolvovania predmetov na 

JLF UK v Martine.  

V diskusii o podmienkach absolvovania predmetov na JLF UK vystúpil prof. Plank, ktorý 

odporučil, aby zodpovední vedúci predmetov neboli viazaní striktným stanovením rovnakých 

kritérií.  

 

Ďalšie informácie dekana JLF UK zo zasadnutia ŠČ AS JLF UK v Martine týkajúce sa najmä: 

 porušovania zásad postupov pri skúškach – na začiatku semestra je potrebné 

zverejniť otázky a nie je možné ich počas semestra a v skúškovom období meniť, 

 štátnicových otázok - musia byť schválené štátnicovými komisiami, 

 pripomienok k efektívnejšiemu využívaniu času, ktorý majú pedagógovia venovať 

študentom (najmä v rámci výučby na klinikách), 

 negatívnych ohlasov na výučbu vo FNsP v Žiline,  

 výučby v Simulačnom centre – doteraz zaznamenaný prvý negatívny ohlas zo 

strany študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

 chýbajúcich základných informácií pri prvom kontakte študentov študujúcich 

v jazyku anglickom na jednotlivých pracoviskách JLF UK (základné kontaktné 

adresy), 

 nedostatku základnej študijnej literatúry pre študentov – prijaté uznesenie č. 1. 

 

K bodu 2) 

Tajomníčka JLF UK Ing. Ľubica Červeňová 

- informovala o novele zákona o ochrane osobných údajov, ktorá je platná od apríla 2014. 

Zákon je nesmierne náročný na zabezpečenie plnenia povinností, ktoré z tohto zákona 

vyplývajú. Univerzita Komenského v Bratislave v súčasnosti pripravuje vnútorný 

predpis, kde ustanoví konkrétne postupy ako pracovať s osobnými údajmi.  

Vedenie JLF UK v Martine určilo pre uvedenú oblasť zodpovedné osoby, ktoré budú 

garantovať dohľad nad ochranou osobných údajov (Ing. M. Čutka a Ing. E. Muríňová). 

 V diskusii vystúpil prof. Tatár. 

 

K bodu 3) 

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

a účelových pracovísk JLF UK v Martine, že v súčasnosti má fakulta viac ako 600 ks prístrojovej 

techniky. Medzi takouto technikou sú aj také prístroje, ktoré sa vôbec nevyužívajú, popr. 

nedostatočne využívajú. Požiadal vedúcich, aby vždy pred nákupom prístrojovej techniky 

zvážili, či daný prístroj je vôbec na pracovisku potrebný - prijaté uznesenie č. 2 
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K bodu 4) 

Dekan JLF UK prof. MUDr. Ján Danko, CSc. predložil návrh stratégie v manažovaní 

personálnej politiky na JLF UK v Martine.  

Zdôvodnenie návrhu: 

Väčšina členov akademickej obce sa dožaduje, aby Vedenie JLF UK prehodnotilo pôsobenie 

vedecko-pedagogických zamestnancov a neučiteľov v dôchodkovom veku na fakulte. 

Argumentujú tým, že títo zamestnanci aktívne vedecky nepracujú, resp. blokujú miesta mladým 

talentovaným a perspektívnym zamestnancom na jednotlivých pracoviskách. Žiadajú tiež 

aktivizáciu jednotlivých zamestnancov s cieľom udržať existujúcu kvalitu na fakulte.  

V diskusii vystúpil prof. Tatár, ktorý navrhol určiť výnimku aj pri kategórii nepedagogických 

zamestnancov JLF UK (aktívne zapojenie sa do implementácie tuzemských a zahraničných 

grantov, resp. ovládanie techník a nezastupiteľný supervízing výskumných zariadení). 

 

K bodu 5) 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK informoval vedúcich ústavov, kliník 

a účelových pracovísk JLF UK v Martine o Všeobecných kritériách na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov a konkrétnych podmienkach na obsadzovanie funkcií profesorov na JLF 

UK v Martine, ktoré budú súčasťou akreditačných spisov JLF UK v Martine. 

 

K bodu 6) 

Dekan JLF UK požiadal vedúcich pracovísk aby pri experimentálnych pokusoch boli prítomní 

len zodpovední a kvalifikovaní zamestnanci pracoviska. V diskusii vystúpil prof. Jakuš. 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

V Martine dňa    06. 05. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 

 

 


