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Program: 1. Spätná väzba študentov za ZS AR 2016/2017 

2. Kvalita publikačnej činnosti 

3. Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská JLF UK 

4. Ochrana majetku UK 

5. Financovanie Simulačného a výučbového centra JLF UK 

6. Nová zriaďovacia listina UNM 

7. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

8. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

9. 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) 

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 zimný semester akademického roka 2016/2017. 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 63 %, u študentov všeobecného lekárstva študujúcich 

v jazyku anglickom bola celková návratnosť 69 % a u študentov zubného lekárstva bola 

návratnosť 82 %. 

V diskusii vystúpili prof. MUDr. M. Tatár, CSc. 

 

Prijaté uznesenie č. 1  

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 zimný semester akademického roka 2016/2017 

a zároveň spätne informovali dekana fakulty o opatreniach na odstránenie nedostatkov. 

 

K bodu 2) 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. predložil analýzu publikačnej aktivity za jednotlivé 

pracoviská JLF UK za roky 2016, 2017. 

Rok 2016 

Karenty zahraničné, domáce: 89, z toho 1. autor z JLF UK 62 

WOS a SCOPUS zahraničné, domáce: 68 z toho 1. autor z JLF UK 50 

Rok 2017 

Karenty zahraničné, domáce: 115, z toho 1. autor z JLF UK 78 

WOS a SCOPUS zahraničné, domáce: 91, z toho 1. autor z JLF UK 48 

 

Z analýzy publikačnej činnosti vyplynulo, že JLF UK neprodukuje očakávaný počet prác  

v porovnaní s nadštandardným odmeňovaním vysokoškolských učiteľov fakulty. 

Zmienil sa o možnosti úpravy podmienok pre určenie platu podľa HI v kategórii 

profesorov (zrušenie definitívy). 

V diskusii vystúpili prof. MUDr. M. Tatár, CSc., prof. MUDr. J. Jakuš, DrSc. 

 

Prijaté uznesenie č. 2 

Dekan JLF UK ukladá vedúcim pracovísk JLF UK, aby spolu so svojimi zamestnancami 

zracionalizovali veľké kvantum tých publikácií, ktoré pre fakultu ako celok prinášajú minimálne 
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benefity v rámci prideľovania dotácie zo štátneho rozpočtu a orientovali sa skôr na vysoko 

kvalitné publikácie. 

 

K bodu 3) 

Tajomníčka JLF UK Ing. Ľ. Červeňová predložila vedúcim pracovísk detailný rozpis 

finančných prostriedkov na pracoviská - z celkovej dotácie pridelenej na vedecko-výskumnú 

činnosť a rozpis finančných prostriedkov - len z dotácie pridelenej na mzdy. Z rozpisu je zrejmé, 

že mzdové zaťaženie väčšiny pracovísk stúpa a prevyšuje pracoviskom vyprodukované financie. 

Vyjadrila ochotu prejsť individuálne s vedúcimi v prípade ich záujmu dosiahnuté výsledky 

a vykonať rozbor výkonnosti pracovísk. 

 

Prijaté uznesenie č. 3 

Dekan JLF UK ukladá vedúcim zamestnancom analyzovať súčasný stav vo výkonnosti 

pracovísk a manažovať aktivity pracoviska a zamestnancov tak, aby sa výsledky v hodnotených 

oblastiach dôležitých pre rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu zlepšili a dosiahli medziročne 

nárast (hlavne vo vedecko-výskumnej činnosti - objem grantov z tuzemska a zahraničia, 

publikačná aktivita, výchova doktorandov). 

 

K bodu 4) 

 Dekan fakulty prof. Danko predložil návrhy inventarizačnej komisie na vyradenie 

majetku z dôvodu nefunkčnosti resp. poškodenia, straty. Informoval vedúcich o ich povinnosti 

nakladať s majetkom zodpovedne, zabezpečiť náležitú ochranu pred jeho odcudzením, 

a vyraďovať a likvidovať majetok spôsobom platným pre UK v Bratislave. Tajomníčka JLF UK 

doplnila, že po ukončení procesu likvidácie nepotrebného inventáru, bude v priebehu 

nasledujúcich dní pripravený manuál resp. metodika týkajúca sa zodpovednosti za nakladanie 

s majetkom fakulty, spôsobu ochrany, likvidácie a zosobňovania škôd.  

 

K bodu 5) 

 Prof. MUDr. J. Danko, CSc. informoval o návrhu na spoločné financovanie 

celofakultného pracoviska - Simulačného výučbového centra JLF UK.  

V diskusii vystúpil prof. Tatár a prof. Dobrota. 

Vedúci pracovísk JLF UK súhlasia s návrhom na predkriteriálne vyčleňovanie finančných 

prostriedkov z vlastných výnosov fakulty určených na bežnú prevádzku SVC.  

 

K bodu 6) 

Informoval, že na základe novej zriaďovacej listiny UNM budú k 1. 5. 2018 odvolaní vedúci 

zamestnanci JLF UK a UNM z funkcie prednostov a zároveň im bude odovzdané poverenie 

viesť kliniku resp. ústav až do obsadenia funkcie prednostu výberovým konaním.  

 

K bodu 7) 

prof. MUDr. R. Péčová, PhD. 

- informovala, že obhajoby diplomových prác sa uskutočnia v termíne od 28. 5. 2017 do 4. 

6. 2018, 

- informovala o termíne prijímacích pohovorov na JLF UK pre AR 2018/2019 (11. – 15. 6. 

2018), 

- informovala o počtoch uchádzačov o štúdium na JLF UK:  

všeobecné lekárstvo: 982 

zubné lekárstvo: 126 

ošetrovateľstvo: 27 

pôrodná asistencia: 24 

verejné zdravotníctvo: 18 

- informovala, že promócie úspešných absolventov JLF UK sa uskutočnia 28. a 29. 6. 

2018. 
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prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

 prijímanie prihlášok – do 14. 5. 2018, 

 prijímacie pohovory – 7. – 8. 6. 2018. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD. informoval o politike kvality a postupoch pri jej zabezpečení 

(napr. aktualizácia študijných programov v jednotlivých študijných bázach, podpora vedecko-

výskumných aktivít študentov na pracovisku (ŠVOČ). 

Politika kvality, postupy pri jej zabezpečovaní a úlohy pre vedúcich zamestnancov tvoria 

prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 8) 

Ing. Ľ. Červeňová 

- informovala, že boli vypracované znalecké posudky na nehnuteľnosti na ul. Sklabinskej 

a ul. Kalinčiakovej pre potreby ich predaja z dôvodu nepotrebnosti, 

- informovala, že v súčasnosti sa hodnotí plnenie podmienok na financovanie mladých 

vedecko-výskumných a pedagogických zamestnancov do 35 rokov,  

- informovala, že sa pripravuje 3. etapa rekonštrukčných prác Teoretických ústavov JLF 

UK - úprava okolia, 

- informovala o stave uvedenia Relaxačného centra JLF UK do prevádzky, 

- informovala, že 25. 4. 2018 sa uskutoční pracovná porada pre všetkých záujemcov – 

zamestnancov JLF UK, ktorí zabezpečujú/vykonávajú úkony spojené s verejným 

obstarávaním. 

 

K bodu 9) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

- informoval o stave projektu „Nemocnica budúcnosti“, ktorý je po pripomienkovaní a 

analýze na Ministerstve financií SR; doplnil, že všetky doterajšie analýzy mali 

odporúčací charakter. 
 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

 

V Martine dňa    7. 5. 2017 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 
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Príloha k zápisnici z porady vedúcich ústavov a kliník JLF UK a UNM zo dňa 24. 4. 2018 

 

Bod č. 7 doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.       

Politika kvality a postupy pri jej zabezpečovaní 

 

Pripravované opatrenia na zlepšovanie kvality vzdelávania UK v Bratislave vychádzajú 

z pripravovanej novelizácie akreditácie vysokých škôl v SR (zrušenie Akreditačnej komisie 

vlády SR a príprava novej inštitúcie garantujúcej objektívnu akreditáciu vysokých škôl). 

      JLF UK akreditovala systém manažérstva kvality podľa ISO 9001/2015 lebo príprava 

systému manažérstva kvality na UK v Bratislave bola finančne zabezpečená z Eurofondov a bola 

použiteľná len pre hlavné mesto, naša fakulta je lokalizovaná mimo tento región. Preto musíme 

čiastočne upraviť sledované parametre podľa kritérií platných na UK v Bratislave. 

   A,  Aktualizácia študijných programov v jednotlivých študijných bázach s akcentáciou na 

porovnanie s obsahom predmetu so špičkovými lekárskymi fakultami v rámci Európskeho 

vysokoškolského priestoru. Pozn.: tento materiál je kontrolovateľným podkladom k dodatku diplomu absolventa 

                                  Zodpovední : vedúci výučbových báz  Termín : každý akademický rok 

      V rámci každého odboru zvýrazniť internacionalizáciu vzdelávania (napr.organizovať 

prednášky pre študentov s  pozvanými odborníkmi a využiť ich prítomnosť na medzinárodnom 

odbornom podujatí organizovanými našimi pracoviskami.  Výhodné napr. pre 3.stupeň 

vysokoškolského vzdelávania (PhD).   

      Vzhľadom na jedinečnosť každého medicínskeho odboru navrhnúť ukazovatele excelentnosti 

v učiteľstve daného predmetu  a určiť kľúčové ukazovatele výkonnosti daného pracoviska.  

      Hodnotí sa počet akreditovaných študijných programov v cudzom jazyku. Keďže máme 

akreditovanú výuku v jazyku anglickom pre medicínu, najpriechodnejšie sú akreditácie 

študijných programov v 3.stupni vysokoškolského vzdelávania (PhD) ale i tvorba spoločných 

študijných programov so zahraničnými univerzitami. 

    Povinné:  Evidencia našich zamestnancov, ktorí sú členmi medzinárodných akademických 

organizácii.  

B,   Podpora vedecko-výskumných aktivít študentov na pracovisku  (ŠVOČ).   

      Sleduje sa počet zapojených študentov do ŠVOČ, počet vyslaných študentov na akademické 

mobility, počet prijatých študentov z iných Univerzít (SR,zahraničie) v rámci akademických  

mobilít.  

      Sleduje sa i počet vyslaných a prijatých učiteľov v rámci akademických mobilít.       

      Nutnosť hodnotenia úrovne uchádzačov o štúdium študijného programu (počas prijímacích 

konaní, napr.PhD) 

                              Zodpovední . garanti odboru                Termín :  priebežne 

 

      Vedúci výučbových báz sú povinní zaujať písomné stanovisko k študentskej spätnej väzbe 

a opatrenia prijaté na pracovnej porade výučbovej bázy. (Informácia pre vedenie JLF UK). 


