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Program: 1.   Informácie dekana JLF UK 

2.   Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

3.    Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

4.    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, informačných pracovísk a účelových zariadení JLF 

UK v Martine, že jednou z podmienok komplexnej akreditácie je dokladovanie záznamu 

o kvalite vzdelávacej inštitúcie.  

Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. požiadal vedúcich ústavov a kliník, aby 

informovali svojich kolegov o cieľoch kvality JLF UK, o mape procesov JLF UK a o 

politike kvality JLF UK, kde sa uvedené dokumenty na internetovej stránke nachádzajú, 

nakoľko sa môžu audítori na ne počas certifikačného auditu opýtať. Ďalej informoval o 

výsledkoch dotazníkového prieskumu "Meranie spokojnosti zamestnancov JLF UK v AR 

2012/2013".  

Dekan fakulty požiadal vedúcich o osobitý prístup pri riešení problémov vyplývajúcich z 

dotazníka. 

Prijaté uznesenie č. 1: 

Výsledky dotazníkových prieskumov spolu s prezentáciou "Systém manažérstva kvality" 

budú zverejnené na internetovej stránke JLF UK v Martine a distribuované vedúcim 

pracovísk JLF UK. 

Ďalšie informácie dekana JLF UK, prof. MUDr. Jána Danka, CSc.: 

- informoval o aktuálnej situácii v procese uzatvárania zmluvného vzťahu JLF UK a UNM, 

predložil spoločný návrh zmluvy o praktickej výučbe vypracovanú v koordinácii dekana 

a riaditeľa UNM, 

- informoval, že sa začali pripravovať podklady pre komplexnú akreditáciu odborov 

realizovaných na JLF UK v Martine (kritéria habilitačného konania o udelenie titulu 

„docent“ a vymenúvacieho konania za profesora na JLF UK v Martine, kontrola 

publikačnej aktivity garančných skupín jednotlivých študijných odborov v 3. stupni 

štúdia).  

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD. 

- informovala, že 23. – 24. 10. 2013 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Komisie VEGA 

č. 9 pre lekárske a farmaceutické disciplíny, ktorej hostiteľom bola JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.  

- informoval o pláne vypísania výberových konaní v januári 2014. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

- informovala o výsledkoch "Spätnej väzby absolventov JLF UK" a o výsledkoch 

"Hodnotenia predmetov a vyučovacieho procesu študentmi". 
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doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

- informoval o súčasnom stave prestavby webovej stránky Univerzity Komenského 

v Bratislave a jej súčastí. 

 

K bodu 3) 

Ing. Ľubica Červeňová  
- informovala o pokynoch týkajúcich sa koncoročných závierkových prác, 

- informovala, že dnes nadobudla účinnosť Kúpna zmluva na kúpu pozemkov v lokalite 

Malá Hora, 

- informovala o ďalšom priebehu súdneho pojednávania JLF UK verzus METROSTAV 

SK a. s. vo veci indexácie. 

 

K bodu 4) 

Prof. MUDr. J. Danko, CSc., dekan JLF UK zablahoželal prof. MUDr. M. Adamkovovi, CSc., 

vedúcemu Ústavu histológie a embryológie JLF UK k vymenovaniu za profesora. 

 

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na porade. 

 

 

V Martine dňa    29. 11. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

          dekan JLF UK 


