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Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., 

Ing. Ľ. Červeňová 

Ospravedlnený: doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof.      

 

Prizvaní:  prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., predsedníčka AS JLF UK  

          L. Stodola, podpredseda študentskej časti AS JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 
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Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky JLF UK 

  5. Rôzne 

 

K bodu 1) 

 Dekan JLF UK vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného 

dňa 07. júla 2011 a konštatoval: 

- splnené uznesenie č. 1/12/2011 – zvýšenie počtu prijatých uchádzačov 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre akademický rok 2011/2012, 

- splnené uznesenie č. 2/12/2011 – zvýšenie počtu prijatých uchádzačov 

v študijnom programe verejné zdravotníctvo pre akademický rok 2011/2012, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 3/12/2011 – riešenie indexácie výstavby Auly 

JLF UK. 

 

 

K bodu 2) 

dekan JLF UK prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predloţil ţiadosť o predkladanie návrhov na udelenie medailí MUDr. Ivana Stodolu 

pri príleţitosti konania 36. ročníka vedeckej konferencie „Dni zdravotnej výchovy 

MUDr. Ivana Stodolu“ za JLF UK v Martine. Dekan JLF UK poveril vybavením uvedenej 

ţiadosti prodekana pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. O. Osinu, PhD., 
b) predloţil ţiadosť prorektora UK pre študijné veci – doc. RNDr. Jána Pekára, PhD. 

o kontrolu Centrálneho registra záverečných prác, kde by mali byť odoslané všetky 

záverečné práce za akademický rok 2010/2011 na základe povinnosti vyplývajúcej zo 

zákona o vysokých školách, 

c) informoval o rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR vo veci školného, 

d) informoval o poţiadavke Akademickej kniţnice a audiovizuálneho strediska JLF UK 

z pracovnej porady zo dňa 18. 7. 2011 týkajúcej sa evidovania publikovaných prác v 

centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti. Kópie monografií, kapitoly 

v monografiách resp. v zborníku musia obsahovať aj údaje o recenzentoch, 

e) predloţil zápisnicu zo zasadnutia komisie rektora UK v Bratislave na posúdenie 

ţiadostí o preskúmanie rozhodnutí dekanov o neprijatí na štúdium na fakultách UK na 

akademický rok 2011/2012 zo dňa 26. 7. 2011, 

f) informoval o udelení súhlasu prenajímateľa so stavebnými úpravami na budove 

bývalého Dekanátu JLF UK v Martine na Záborského ul. 2 pre firmu PROGEONET s. 

r. o., 

g) informoval o poţiadavke rektora UK o aktívny kontakt s redakciou časopisu Naša 

univerzita. Oznamy a informácie o významných podujatiach, úspechoch pracovísk, 

zamestnancov a študentov a o závaţných skutočnostiach treba zasielať Mgr. L. 

Millerovej, vedúcej redaktorke Našej univerzity,  

h) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť prof. MUDr. M. 

Zibolena, CSc.o vydanie vysokoškolských skrípt Neonatológia I., 

i) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť o zmenu pracovnej 

zmluvy Mgr. L. Mazúchzovej, PhD., odbornej asistnentky na Ústave nelekárskych 

študijných programov JLF UK v Martine s účinnosťou od 1. 9. 2011, 

j) predloţil Výročnú správu o činnosti LF UK v Hradci Králové za rok 2010, 

k) predloţil rozhodnutie rektora UK vo veci prijatia slovenských študentov na študijný 

program všeobecné lekárstvo, ktorý je realizovaný v jazyku anglickom, 
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l) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť PhDr. M. 

Bujalkovej, CSc. o povolenie externej výučby pre zahraničných študentov v ZS a LS 

2011/2012 na Ústave cudzích jazykov JLF UK v Martine, 

m) informoval o stanovisku rektora UK na ţiadosť vo veci námietok nórskych študentov 

týkajúcich sa poplatkov za vydanie diplomov, 

n) informoval o návrhoch opatrení zameraných na zefektívnenie pracovnej a funkčnej 

štruktúry, resp. návrhy na zníţenie deficitu financovania na minimum, ktoré predloţili 

jednotlivé pracoviská JLF UK v Martine, 

o) informoval o príprave infraštruktúrneho a vedecko-výskumného projektu,  ktorý by 

mal komplexne zastrešiť všetky pracoviská Jesseniovej lekárskej fakulty UK v 

Martine, 

p) podal informácie zo stretnutia s generálnym riaditeľom spoločnosti Metrostav SK a. s. 

Riaditeľ Metrostavu SK a.s. súhlasí s riešením indexácie stavby Aula JLF UK 

v Martine formou zmierovacieho konania – prijaté uznesenie č. 1/13/2011,  

q) informoval o dočasnom prenájme budovy bývalého Dekanátu JLF UK v Martine na 

Záborského ul. č. 2 a o návrhu odpredať budovu – prijaté uznesenie č. 2/13/2011,  

r) informoval o blíţiacom sa stretnutí Asociácií LF ČR a SR, ktoré organizuje JLF UK 

v Martine – prijaté uznesenie č. 3/13/2011, 

s) informoval o návrhu scenára slávnostného otvorenia akademického roka 2011/2012 na 

Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. 

 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrh na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom - MUDr. V. 

Čalkovskému, PhD., prof. MUDr. D. Dobrotovi, CSc. (2x), prof. MUDr. M. Tatárovi, 

CSc., prof. MUDr. G. Nosáľovej, DrSc. (3x), MVDr. S. Bálentovej, PhD., doc. 

MUDr. J. Staškovi, PhD., mim. prof., 

b) informovala o vypracovaní Štatistického výkazu o výskumno-vývojovom potenciáli za 

rok 2010,  

c) informovala o zverejnení oznamu pre riešiteľov projektov KEGA o povinnosti podať 

ročnú správu o riešení projektu, 

d) informovala, ţe od 1. 9. 2011 nadobúda účinnosť Vyhláška č. 233/2011 Z. z., ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

e) informovala o príprave Hodnotiacej správy vedecko-výskumnej činnosti na JLF UK 

za rok 2010, 

f) informovala, ţe v júli 2011 bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi JLF 

UK v Martine a Universitá degli Studi di Roma „La Sapienza, Seconda Facolta di 

Medicina e Chirurgia na základe spolupráce s Klinikou detí a dorastu MUN a JLF UK, 

g) informovala, ţe v rámci programu LLP/Erasmus boli podpísané dve nové bilaterálne 

dohody týkajúce sa  výmeny študentov a učiteľov v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo s Abant Izzet Baysal University v Turecku, ktorá poskytuje štúdium aj 

v anglickom jazyku a Universidade de Lisboa, Lisabon, Portugalsko, kde uţ v zimnom 

semestri 2011/2012 budú študovať 2 študentky v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo, 

h) informovala o príprave dohody Memorandum of Understanding medzi University of 

Adelaide, Austrália a JLF UK v Martine. 
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prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

zobrať na vedomie: 

- ţiadosť MUDr. Reného Boglevského, doktoranda externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia o ukončenie štandardnej dĺţky 

doktorandského štúdia ku dňu 3. 9. 2011, 

- ţiadosť garanta odboru prof. MUDr. L. Planka, CSc. o ukončenie 

doktorandského štúdia MUDr. Matúša Valacha, doktoranda externej formy 

štúdia v študijnom odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 

z pracovných dôvodov, 

- ţiadosť MUDr. Tatiany Michnovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia o ukončenie 

doktorandského štúdia z osobných a pracovných dôvodov, 

- ţiadosť Mgr. Markéty Blaţkovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o ukončenie doktorandského štúdia 

z pracovných dôvodov, 

- ţiadosť školiteľa doc. RNDr. A. Strapkovej, CSc., mim. prof. a na vlastnú 

ţiadosť PharmDr. Vladimíra Patráša, doktoranda externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia o ukončenie doktorandského štúdia 

z pracovných dôvodov, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť PharmDr. Zuzany Broskovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia o prerušenie doktorandského štúdia na 

dobu 4 mesiacov, t.j. v termíne od 1. 10. 2011 do 31. 1. 2012 z dôvodu 

odbornej stáţe v zahraničí, 

c) predloţil ţiadosť MUDr. R. Dušenku, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o písanie písomnej časti 

k dizertačnej skúške v jazyku anglickom, 

d) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť MUDr. Jany 

Kryštofovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.10. pediatria 

o schválenie dvoch 3-mesačných zahraničných študijných pobytov bez finančnej 

podpory v období od 1.10.2011 do 31.12.2011 a v období od 15.1.2012 do 15.7.2012,   

e) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi preloţiť ţiadosť 

o menovanie školiteľa – špecialistu doc. MUDr. Jána Plutinského, CSc. pre MUDr. I. 

Margeta, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné 

choroby na zasadnutie Vedeckej rady JLF UK – prijaté uznesenie č. 4/13/2011, 

f) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na odmenu 

školiteľom:  prof. MUDr. L. Plankovi, CSc., prof. MUDr. P. Galajdovi, CSc., prof. 

MUDr. R. Hyrdelovi, CSc., doc. MUDr. I. Kocanovi, CSc., prof. MUDr. Ľ. Lacovi, 

CSc. a prof. MUDr. J. Mazuchovi, DrSc. za úspešné ukončenie vedenia doktoranda na 

základe Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon vybraných prác a 

činností – prijaté uznesenie č. 5/13/2011, 

g) informoval o výsledkoch II. kola prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium na 

JLF UK v Martine, ktoré sa konali 24. augusta 2011, 

h) za oblasť špecializačného  štúdia predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť: 

- ţiadosť MUDr. L. Šutajovej o prerušenie štúdia v odbore pediatria z dôvodu 

rodičovskej dovolenky, 
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- ţiadosť MUDr. J. Vojtkovej o prerušenie štúdia v odbore pediatria z dôvodu 

materskej dovolenky, 

- ţiadosť MUDr. Z. Lysej o mimoriadne prerušenie štúdia v odbore pneumológia 

a ftizeológia z dôvodu  nástupu na druhú materskú a následne rodičovskú 

dovolenku, 

i) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. O. Švecovej, primárky detského oddelenia Nemocnica 

Zvolen a. s., za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia  v 

odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie doc. MUDr. M. Brozmana, prednostu Neurologickej kliniky FN 

Nitra, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore 

neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. R. Mojţiša, primára detského oddelenia LNsP Liptovský 

Mikuláš, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore pediatria  na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. A. Kučákovej, primárky HTO Nemocnice a polikliniky, n. 

o. Rimavská Sobota, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného 

štúdia v odbore neurológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. V. Baláţa, PhD., prednostu II. urologickej kliniky SZU 

FNsP F. D. R. Banská Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore urológia na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. K. Faboková, primárky ORL oddelenia NsP Povaţská 

Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia 

v odbore otorinolaryngológia na JLF UK v Martine, 

j) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 29. 8. 2011 – 23. 9. 2011 – školiaci kurz v odbore dermatovenerológia pred 

špecializačnou skúškou, 

- 5. 9. 2011 – 7. 10. 2011 – školiaci kurz v odbore gynekológia a pôrodníctvo 

pred špecializačnou skúškou, 

- 5. 9. 2011 – 6. 9. 2011 – kurz právnych predpisov v zdravotníctve, 

- 5. 9. 2011 – ukončenie programu sústavného vzdelávania pre sestry 

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany a odovzdanie potvrdení 

o absolvovaní spolu s dodatkami, 

- 12. 9. 2011 – zápis sestier do špecializačného štúdia v odbore Ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch chirurgie, 

- 20. 9. 2011 – ukončenie programu sústavného vzdelávania pre sestry 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou a odovzdávanie potvrdení 

o absolvovaní spolu s dodatkami, 

- 26. 9. 2011 – špecializačná skúška v odbore Ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, 

- 27. 9. 2011 – 28. 9. 2011 – urodynamický kurz, 

- 28. 9. 2011 – špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia, 

k) informoval, ţe od 1. septembra 2011 nadobúda platnosť vyhláška MZ SR č. 269/2011, 

ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o špecializácii, certifikátov a osvedčení 

o príprave na výkon práce v zdravotníctve, 

l) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh rozhodnutia o 

úhrade za ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine na 

zasadnutie Akademického senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 6/13/2011, 
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m) predloţil pripravený návrh študijného poriadku ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov s doplnenými zmenami vyplývajúcimi s novej legislatívy, ktorý bude 

predloţený na zasadnutí Akademického senátu JLF UK v Martine. 

 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- ţiadosť P. Bednára, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- ţiadosť B. Bunjaku, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, po prerušení sa nedostavil zapísať 

a nereagoval ani na výzvu, 

- ţiadosť J. Kirsten, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, po prerušení sa nedostavil zapísať 

a nereagoval ani na výzvu, 

- ţiadosť E. Vaage, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK, po prerušení sa nedostavil zapísať a nereagoval 

ani na výzvu, 

- ţiadosť K.-A. Hansen, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- ţiadosť L. E. Wedvik, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK,  

b) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť I. Celeryho, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia od 22. 8. 2011 na dobu zimného semestra 

2011/2012, 

- ţiadosť M. Lukáča, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o skorší nástup po prerušení štúdia, 

- ţiadosť M. Dobríka a K. Dobríkovej, študentov 6. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo o skorší termín predštátnicovej praxe a skorší termín 

štátnej skúšky z pediatrie – súhlas garanta odboru pediatria, 

- ţiadosť G. Berchika, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- ţiadosť H. K. Brask, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- ţiadosť I. M. A. Nilsen, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- ţiadosť I. M. Lossius, študentky 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- ţiadosť J. A. R. Fodnestol, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- ţiadosť Bc. M. Píšovej, uchádzačky o štúdium magisterského študijného 

programu pôrodná asistencia o zrušenie prihlášky a vrátenie uhradeného 

poplatku za prijímaciu skúšku, 

- ţiadosť L. Hlinkovej, uchádzačky o štúdium magisterského študijného 

programu pôrodná asistencia o zrušenie prihlášky a vrátenie uhradeného 

poplatku za prijímaciu skúšku, 

c) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť harmonogram zápisov a 

úvodných sústredení v študijnom programe všeobecné lekárstvo a v nelekárskych 
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študijných programoch pre slovenských študentov a študentov študujúcich v jazyku 

anglickom, 

d) informovala, ţe referát pre zahraničné vzťahy pripravil na zápis pre zahraničných 

študentov 1. ročníka „Information package“, ktorý dostane kaţdý študent pri zápise, 

e) informovala, ţe dňa 9. 8. 2011 boli študentom študujúcim v jazyku anglickom zaslané 

urgencie menších nedoplatkov na školnom za akademický rok 2010/2011, 

f) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť harmonogram 

predštátnicových praxí pre študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

g) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť 6 ţiadostí o prestup: 

- ţiadosť M. Belanovej, ktorá ţiada o prestup z LF UPJŠ Košice na JLF UK 

v Martine do 2. ročníka, 

- ţiadosť D. Dţundy, ktorý ţiada o prestup z LF UPJŠ Košice na JLF UK 

v Martine do 2. ročníka, 

- ţiadosť A. Zubekovej, ktorá ţiada o prestup z LF UK Bratislava na JLF UK 

v Martine do 2. ročníka, 

- ţiadosť T. Lakotovej, ktorá ţiada o prestup z LF UK Bratislava na JLF UK 

v Martine do 2. ročníka, 

- ţiadosť I. Čopa, ktorý ţiada o prestup z LF UK Bratislava na JLF UK 

v Martine do 2. ročníka, 

- ţiadosť J. Stykovej, ktorá ţiada o prestup z LF SZU Bratislava na JLF UK 

v Martine do 2. ročníka, 

h) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi preskúmať 5 ţiadostí o prestup 

- ţiadosť E. Jakubovej, ktorá ţiada o prestup z LF MU v Brne na JLF UK 

v Martine, 

- ţiadosť Z. Čechovej, ktorá ţiada o prestup z LF MU v Brne na JLF UK 

v Martine, 

- ţiadosť L. Masárovej, ktorá ţiada o prestup z LF MU v Brne na JLF UK 

v Martine, 

- ţiadosť V. Gaţiovej, ktorá ţiada o prestup z LF MU v Brne na JLF UK 

v Martine,  

- ţiadosť A. Dubovickej, ktorá ţiada o prestup z LF UPJŠ v Košiciach na JLF 

UK v Martine, 

i) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosti odsúhlasené 

garantmi predmetov: 

- Ľ. Kollárikovej, uchádzačky, ktorá sa zúčastnila prijímacích skúšok, bola 

prijatá na štúdium v akademickom roku 2011/2012 a ţiada o uznanie 

predmetov a zaradenie do 2. ročníka, 

- I. Paálovej, uchádzačky, ktorá sa zúčastnila prijímacích skúšok, bola prijatá na 

štúdium v akademickom roku 2011/2012 a ţiada o uznanie predmetov 

a zaradenie do 2. ročníka, 

- M. Pčolku, uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacích skúšok, bol prijatý na 

štúdium v akademickom roku 2011/2012 a ţiada o uznanie predmetov 

a zaradenie do 2. ročníka, 

- J. Kubáňovej, uchádzačky, ktorá sa zúčastnila prijímacích skúšok, bola prijatá 

na štúdium v akademickom roku 2011/2012 a ţiada o uznanie predmetov v 1. 

ročníku, 

j) predloţila a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť ţiadosť J. Kubáňovej, 

uchádzačky, ktorá sa zúčastnila prijímacích skúšok, bola prijatá na štúdium 

v akademickom roku 2011/2012 a ţiada o uznanie predmetov a zaradenie do 2. 

ročníka. Nemá uznanie od garantov predmetov 1. ročníka, 



7 

 

k) predloţila návrhy rozvrhov pre študijný program všeobecné lekárstvo a nelekárske 

študijné programy v slovenskom jazyku a jazyku anglickom. Vedenie JLF UK 

odporučilo dekanovi predloţiť návrhy vedúcim a prednostom kliník na 

pripomienkovanie – prijaté uznesenie č. 7/13/2011, 

l) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi predloţiť návrh podmienok 

prijímacieho konania pre akademický rok 2012/2013 na zasadnutie Akademického 

senátu JLF UK – prijaté uznesenie č. 8/13/2011, 

m) predloţila návrh stanoviska k zverejňovaniu výsledkov prijímacieho konania, ktoré 

bude zaslané prorektorovi UK pre študijné veci, 

n) informovala o spustení anglickej webovej stránky JLF UK v Martine. 

 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predloţil a vedenie JLF UK  odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť K. Hlávkovej, študentky 3. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia z dôvodu narodenia dieťaťa do začiatku 

letného semestra 2011/2012, 

- ţiadosť D. Mordáčovej, študentky 3. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo o prerušenie štúdia na dobu pol roka, 

- ţiadosť M. Podolákovej, uchádzačky o štúdium, ktorá vykonala prijímaciu 

skúšku na základe udelenej výnimky bez predloţenia maturitného vysvedčenia. 

Ţiada o posun termínu zápisu z dôvodu určenia maturitnej skúšky strednou 

školou aţ na 13. 9. 2011, 

b) pripomenul termín konania konferencie informačných technológií na JLF UK 

v Martine,  

c) informoval o výsledkoch prijímacích skúšok na magisterské štúdium na JLF UK 

v Martine. 

 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predloţila stanovisko prorektorky UK pre legislatívu k otázke výšky poplatku za 

vydanie dokladov o absolvovaní štúdia pre študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

b) informovala, ţe bola odoslaná na Rektorát UK informácia o spôsobe poskytovania 

jedál študentom a o kontrole oprávnenosti odoberania stravy študentmi, 

c) informovala o kladnom stanovisku výboru ZO OZ PŠaV na Slovensku pri JLF UK 

v Martine k poskytnutiu sociálnej výpomoci z prostriedkov sociálneho fondu JLF UK 

pre p. M. Serdelovú, 

d) informovala, ţe 14. 9. 2011 sa uskutoční odborná kontrola správy študijnej agendy na 

JLF UK v Martine, ktorú vykonajú zamestnanci Archívu UK, 

e) informovala, ţe 8. – 9. 9. 2011 sa uskutočnia v Aula Magna Internistické 

a gastroenterologické dni pri príleţitosti ţivotného jubilea prof. MUDr. Rudolfa 

Hyrdela, CSc., 

f) informovala o spracovaní aktuálnych údajov o počte denných a externých študentov 

a o počte hodín praktickej výučby na jedného denného a na jedného externého 

študenta JLF UK v Martine, ktorí absolvovali praktickú výučbu na klinických 

pracoviskách v období letného semestra do 30. 6. 2011, 

g) na základe poţiadavky ekonomicko-technického námestníka riaditeľa UNM predloţila 

spracovaný prehľad o zamestnancoch JLF UK v Martine, ktorí vykonávajú výchovno-
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vzdelávaciu, vedecko-výskumnú a liečebno-preventívnu starostlivosť na výučbových 

základniach v UNM, 

h) predloţila prehľad čerpania limitov sluţobných mobilných telefónov, 

i) informovala o sťaţnosti študentky na výkon prác upratovačky vo Vysokoškolskom 

internáte JLF UK na Novomeského ul. 7, Martin, 

j) informovala o pridelení beţnej dotácie na mesiac júl a august 2011. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala, ţe 9. 9. 2011 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva AS JLF UK 

v Martine, 

b) informovala, ţe 19. 9. 2011 sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu JLF UK 

v Martine, 

c) informovala, ţe 13. 9. 2011 sa uskutočnia doplňujúce voľby do Akademického senátu 

JLF UK za doc. MUDr. R. Péčovú, PhD. a prof. MUDr. A. Čalkovskú, PhD., 

d) podala informácie z pracovného stretnutia Rady vysokých škôl. 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  13. 9. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


