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

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

 

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

účelových a výskumných pracovísk JLF UK v Martine o spätnej väzbe študentov študujúcich 

v jazyku slovenskom aj jazyku anglickom, ktorí hodnotili predmety a vyučovací proces za zimný 

a letný semester akademického roka 2014/2015. 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 51 %, u študentov všeobecného lekárstva študujúcich 

v jazyku anglickom bola celková návratnosť 72 % a u študentov zubného lekárstva bola 

návratnosť 83 %. 

Celková návratnosť dotazníkov za letný semester u študentov všeobecného lekárstva 

študujúcich v jazyku slovenskom bola 61 %, u študentov všeobecného lekárstva študujúcich 

v jazyku anglickom bola celková návratnosť 68 % a u študentov zubného lekárstva bola 

návratnosť 95 %. 

 

Ďalej informoval vedúcich ústavov, kliník, účelových a výskumných pracovísk JLF UK 

v Martine o zakúpenej materiálno-technickej infraštruktúre; v súčasnosti eviduje fakulta viac ako 

2 300 ks prístrojovej techniky. Medzi takouto technikou sú aj prístroje, ktoré sa nedostatočne 

využívajú, resp. nevedie sa k ním potrebná dokumentácia. Požiadal vedúcich, aby pred nákupom 

prístrojovej techniky zvážili jej nevyhnutnosť a potrebu – prijaté uznesenie č. 1. 

Uznesenie č. 1 

Dekan JLF UK ukladá vedúcim ústavov, kliník, účelových a výskumných pracovísk JLF UK 

v Martine, aby zabezpečili na svojich pracoviskách: 

- efektívne a účelné využívanie existujúcej prístrojovej techniky,  

- overili úplnosť a kompletnosť dokumentácie (s ohľadom na poznatky kontrolnej činnosti 

v r. 2015 spracované hlavnou kontrolórkou UK je potrebné zamerať pozornosť napr. na 

súlad označenia výrobnými číslami s číslami v SAP; platný manuál), 

- vedenie prístrojového záznamníka. 

 

Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA informovala vedúcich ústavov, kliník, účelových 

a výskumných pracovísk JLF UK v Martine o dôležitých údajoch týkajúce sa programového 

obdobia 2007 – 2013, hlavne: ukazovateľov týkajúcich sa projektovej aktivity, ukazovateľov 

týkajúcich sa publikácií, ukazovateľov týkajúcich sa aplikovaného výskumu, neoprávnených 

výdavkov a nezrovnalostí. 

 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK oznámil vedúcim, že náklady spojené 

s údržbou, servisom a opravami prístrojov umiestnených na spoločných špecializovaných 

výučbových pracoviskách JLF UK a UNM, po uplynutí ich záručnej doby prístrojov, bude hradiť 

Univerzitná nemocnica Martin. Ide o prístroje, ktoré sú využívané zo strany UNM na 

diagnostickú činnosť v rámci vedecko-výskumných prác. 

 

Dekan JLF UK ďalej informoval vedúcich ústavov a kliník JLF UK o odporúčaniach 

interných audítorov k príjmu, evidencii, skladovaní, spotrebe a likvidácii chemikálií 

a spotrebného materiálu pre výskum a vývoj. 
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Zároveň informoval, že sa pripravujú vnútorné predpisy týkajúce sa príjmu, evidencie, 

skladovania, spotreby a likvidácie chemikálií ako aj preukazovania odborných výstupov 

nadväzujúcich na spotrebovaný materiál. 

Požiadal vedúcich o súčinnosť pri zavádzaní tohto systému 

Dekan fakulty oznámil, že sa bude striktne dodržiavať Personálna politika – stratégia 

v manažovaní zamestnávania vysokoškolských učiteľov, zamestnancov vedy a výskumu 

a neučiteľských pracovníkov na JLF UK v Martine (vedúci ústavov a kliník po 60. roku veku, 

vedúci ústavov a kliník po 65. roku veku, učitelia po 70 roku veku, docenti a profesori po 70 

roku veku a neučiteľskí zamestnanci v dôchodkovom veku). Pravidlá boli schválené v AS JLF 

UK dňa 26. 5. 2014. 

K posudzovaniu zamestnávania vysokoškolských učiteľov, zamestnancov vedy a 

výskumu po 70. roku veku a neučiteľských pracovníkov po 65. roku sa bude pristupovať 

individuálne a to nielen na základe scientometrického hľadiska, ale aj s prihliadnutím na 

osobnosť vedecko-pedagogického zamestnanca, resp. neučiteľa. 

 

Na základe viacerých dotazov týkajúcich sa odmeňovania mladých učiteľov 

a zamestnancov výskumu do 35 rokov (ktorí nie sú odmeňovaní podľa HI) dekan fakulty 

informovať, že bol vypracovaný presný zoznam, resp. kategórie vedeckých prác.  

Keďže cieľom systému má byť posilnenie výkonov fakulty v oblasti vedecko-výskumnej 

činnosti,  tak za vedecké práce, ktoré budú akceptované pre účely osobitného odmeňovania tejto 

kategórie zamestnancov sa budú považovať: vedecké monografie (AAA, AAB), štúdie 

charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB), kapitoly vo vedeckých 

monografiách (ABC, ABD), vysokoškolské učebnice (ACA, ACB), skriptá a učebné texty 

(BCI), vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD), odborné práce v karentovaných 

časopisoch  (BDC, BDD), vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (ADM, ADN), vedecké práce v časopisoch (vrátane ADF, ADE), 

pričom minimálne jedna práca je karentovaná, alebo má IF vyšší alebo rovný, ako platí pre daný 

odbor, autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ). 

 

Dekan informoval o žiadostiach pracovísk o možnosti využívania počítačovej učebne 

v Edukačnom centre na elektronickú formu skúšania študentov – prijaté uznesenie č. 2. 

Uznesenie č. 2 

Dekan JLF UK udeľuje súhlas s využívaním počítačovej učebne v Edukačnom centre 

pracoviskami na základe požiadavky predloženej na sekretariát tajomníka a zároveň vyzýva 

vedúcich predmetov, aby pri overovaní vedomostí študentov prednostne využívali prezenčnú 

metódu štúdia (aj s ohľadom na výsledky študentskej spätnej väzby). 

 

 Dekan informoval o nákupoch prístrojov v projekte PACS – prijaté uznesenie č. 3. 

Uznesenie č. 3 

Dekan JLF UK informuje vedúcich, že pri každom nákupe prístrojovej techniky bude jedným z 

povinných dokumentov čestné vyhlásenie vedúceho pracoviska, že predpokladaná hodnota 

zákazky bola stanovená na základe poznania trhu a predstavuje obvyklú cenu na trhu za 

požadovaný predmet zákazky. 

 

 Prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc. predložila analýzu publikačnej činnosti za rok 2015 

a analýzu riešených grantov na JLF UK v Martine za roky 2014 – 2015. 

 

 Prof. MUDr. L. Plank, CSc. informoval ako predseda VR MZ SR o grantoch 

financovaných z Ministerstva zdravotníctva SR a o hodnotení priebežných správ týchto 

projektov.  
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 Doc. MUDr. R. Péčová, PhD. predložila štatistiku vyplnenia dotazníkov absolventov JLF 

UK v AR 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 a 2011/2012 absolventmi študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom a slovenskom. Návratnosť dotazníkov 

v každom AR bola okolo 80 %. 

 

 Prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. podala základné informácie aktivít BioMedu (počet 

zamestnancov a doktorandov v BioMede, publikačná činnosť, podávanie a riešenie grantov, 

príprava Prevádzkového poriadku BioMedu Martin). 

 

Informácie ďalších členov Vedenia JLF UK 

 

Ing. Ľubica Červeňová informovala, že z dôvodu úprav legislatív dochádza častejšie k zmene, 

resp. úpravám formulárov a vnútorným predpisov fakulty. O všetkých zmenách sú pracoviská 

informované. 

 

Ďalej informovala, že Akademický senát JLF UK v marci 2016 schválil rozpis dotácií štátneho 

rozpočtu na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2016, rozpis 

miezd na pracoviská JLF UK na rok 2016, rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2016 a 

použitie finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 

2016. 

 

Informovala o výbere dodávateľa pre orientačný systém v BioMede. 

 

Doc. MUDr. Renata Péčová, PhD. informovala o počtoch prihlásených uchádzačov o štúdium 

na JLF UK v Martine (všeobecné lekárstvo: 1 135, zubné lekárstvo: 133, ošetrovateľstvo: 77, 

pôrodná asistencia: 47, verejné zdravotníctvo: 33).  

Zároveň informovala vedúcich, že prijímacie skúšky pre AR 2016/2017 sa uskutočnia v týždni 

od 6. – 9. 6. 2016, náhradný termín: 10. 6. 2016. 

 

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. informoval, že podľa harmonogramu prijímacieho konania 

na doktorandské štúdium je možné podávať  prihlášky do 16. mája 2016, u ošetrovateľstva 

(neskoršia akreditácia) do 22. júla 2016. 

 

Informoval, že bol schválený nový Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK. 

  
Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. požiadala vedúcich pracovísk JLF UK, aby upozornili 

svojich kolegov na správne uvádzanie afiliácie pracovísk v publikáciách. Pri nesprávnom 

uvedení názvu univerzity, resp. fakulty, nie je možné zaradiť takéto publikácie do databázy UK 

a JLF UK. 
 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

V Martine dňa    13. 05. 2016 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


