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Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. 

MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, 

PhD., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., Ing. Ľ. Červeňová 

       

 

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

A. Antošíková, predsedníčka 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 26. augusta 2011 a konštatoval: 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 1/13/2011 – indexácia stavby Aula Magna JLF 

UK, 

- uznesenie č. 2/13/2011 – návrh na odpredaj budovy bývalého Dekanátu JLF 

UK bude predloţený na zasadnutí Akademického senátu JLF UK, 

- priebeţné plnenie uznesenia č. 3/13/2011 – upomienkové predmety pre 

účastníkov zasadnutia Asociácie LF ČR a SR, 

- uznesenie č. 4/13/2011 – návrh na menovanie školiteľa – špecialistu doc. 

MUDr. Jána Plutinského, CSc. pre MUDr. I. Margeta bude predloţený na 

zasadnutie Vedeckej rady JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 5/13/2011 - odmeny školiteľom za úspešné ukončenie 

vedenia doktoranda, 

- uznesenie č. 6/13/2011 - návrh rozhodnutia o úhrade za ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine bude predloţený na 

zasadnutie Akademického senátu JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 7/13/2011 – rozvrhy pre akademický rok 2011/2012, 

- uznesenie č. 8/13/2011 – návrh podmienok prijímacieho konania pre 

akademický rok 2012/2013 bude predloţený na zasadnutie Akademického 

senátu JLF UK. 

 

K bodu 2) 

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

a) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť o udelenie 

striebornej pamätnej medaily JLF UK pre prof. MUDr. Jaroslava Rybku, CSc., 

b) podal informácie z pracovného jednania s rektorkou Ţilinskej univerzity v Ţiline, 

c) informoval o moţnosti predloţiť návrhy na kandidátov na udelenie čestného titulu 

doctor honoris causa a návrh kandidáta na profesorskú prednášku, 

d) predloţil list rektora UK, ktorým oslovuje JLF UK v Martine navrhnúť potenciálnych 

„vedúcich skupín“, ktorí by sa podieľali na tzv. veľkých projektoch, 

e) informoval o drobných nedostatkoch v projekte budovy kniţnice JLF UK v Martine, 

ktoré budú následne vyţadovať dodatočné úpravy rozsahu prác a ich financovania. 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť doplnkové práce. 

 

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 – Ing. Z. 

Tatarkovej, PhD., Mgr. Z. Škodovej, PhD., Mgr. S. Mahmoodovej, PhD., doc. Mgr. 

M. Kmeťovej Sivoňovej, PhD., doc. MUDr. J. Plevkovej, PhD., 

b) informovala o návrhu termínu pre zasadnutie Vedeckej rady JLF UK v Martine, ktoré 

je naplánované na 20. 10. 2011, 

c) informovala o príprave SWOT analýzy za JLF UK v Martine, 
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d) informovala o liste prof. Ing. Milana Dada, PhD., dekana Elektrotechnickej fakulty 

ŢU a národného koordinátora pre projekty COST, ktorým informoval o moţnosti 

zapojenia sa pracovísk JLF UK do projektu COST MP1001 "Biomedical Applications 

of Atmospheric Pressure Plasma Technology, 

e) informovala, ţe dňa 13. 9. 2011 príjme JLF UK v Martine z University of Kuopio, 

Fínsko v rámci programu LLP/Erasmus,  

f) informovala, ţe 28. 9. 2011 plánuje navštíviť JLF UK prof. Herbert Ehringer 

z Viedne, s ktorým uţ dva roky spolupracuje fakulta v programe Medical students 

beyond frontiers, 

g) podala informácie z konferencie AMEE, ktorá sa konala v dňoch 28. – 31. 8. 2011 vo 

Viedni. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

zobrať na vedomie: 

- ţiadosť garanta odboru prof. MUDr. A. Čalkovskej a školiteľa doc. MUDr. M. 

Javorku, PhD. o ukončenie doktorandského štúdia MUDr. Eriky Chovancovej, 

doktorandky externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna 

a patologická fyziológia pre neplnenie si študijných povinností 

a nekontaktovanie sa so školiteľom, 

- ukončenie doktorandského štúdia PharmDr. Martina Čiernika, doktoranda 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.3.2. farmakológia z dôvodu 

ukončenia štandardnej dĺţky štúdia k 31.8.2011, 

- ţiadosť MUDr. Tatiany Vykoukalovej,  doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore 7.3.2. farmakológia o ukončenie doktorandského štúdia,  

- ţiadosť MUDr. Martina Čiljaka,  doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.10. pediatria o ukončenie doktorandského štúdia z osobných 

dôvodov,  

- ţiadosť MUDr. Viery Ďurdíkovej,  doktorandky externej formy štúdia v 

študijnom odbore 7.1.10. pediatria o ukončenie doktorandského štúdia 

z rodinných dôvodov,  

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť MUDr. Petra Bohuša, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo o prerušenie na dobu 1 

roka, t.j. od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 z pracovných dôvodov, 

- ţiadosť Mgr. Kataríny Ţáčkovej, doktorandky externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo o prerušenie na dobu 1 roka, t.j. od 

1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 z pracovných dôvodov, 

- ţiadosť Ing. Ivety Ondrejovičovej, doktorandky dennej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o 

prerušenie na dobu 1 roka, t.j. v termíne od 1. 10. 2011 do 30. 9. 2012 

z dôvodu nástupu na rodičovskú dovolenku, 

- ţiadosť MUDr. Radovana Takáča, doktoranda externej formy štúdia 

v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia o prerušenie na dobu 1 roka, t.j. v termíne 

od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 z rodinných a pracovných dôvodov, 

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosti MUDr. Ľ. Strelku 

a MUDr. E. Huľa, doktorandov externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. 

chirurgia o odpustenie školného podľa čl. 7 ods. 2 písm. g) Vnútorného predpisu 

19/20110 Smernice rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na UK v Bratislave v akademickom roku 2011/2012, 
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d) predloţil a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť ţiadosť RNDr. A. 

Evinovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia o zníţenie školného po prekročení štandardnej 

dĺţky štúdia, 

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

školiteľom:  doc. MUDr. J. Višňovskému, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. 

Bánovčinovi, CSc., prof. MUDr. J. Buchancovi, DrSc. za úspešné ukončenie vedenia 

doktoranda na základe Smernice dekana 2/2009, Sadzobník odmien za výkon 

vybraných prác a činností – prijaté uznesenie č. 1/14/2011, 

f) informoval o podaných troch odvolaniach proti nepriatiu na doktorandské štúdium na 

JLF UK v Martine, 

g) informoval o konaní 8. konferencie doktorandov, ktorá sa uskutoční 25. 10. 2011 na 

JLF UK v Martine, 

h) informoval o počte prijatých doktorandov do I. ročníka v akademickom roku 

2011/2012 (27 doktorandov v dennej forme, vrátane miest pre iné inštitúcie a 24 

doktorandov v externej forme štúdia), 

i) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh Rady projektu 

„Podpora rozvoja ľudských zdrojov s vyuţitím najmodernejších postupov a foriem 

vzdelávania na JLF UK v Martine“ na ocenenie troch najlepších školiteľov 

doktorandov JLF UK a troch najlepších doktorandov JLF UK, 

j) za oblasť špecializačného  štúdia informoval o zmene v lektorskom zbore pre 

program sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve, 

k) informoval, ţe od 1. septembra 2011 nadobudol platnosť výnos Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa 

mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. 

septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre 

špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné 

programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich 

štruktúra, 

l) informoval o príprave oznamu na všetkých vedúcich pracovísk JLF UK o opätovné 

prehodnotenie moţnosti pripraviť ţiadosti o akreditáciu nových študijných programov 

ďalšieho vzdelávania, 

m) predloţil ţiadosť o zmenu alebo doplnenie ţiadosti o akreditáciu špecializačného 

študijného programu pre odbor všeobecné lekárstvo v súvislosti s vydaním minimálnych 

štandárd pre doplnkovú odborná príprava pre získanie špecializácie v špecializačnom odbore 

všeobecné lekárstvo s platnosťou od 1. 9. 2011, 

n) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh o zmenu názvu Referátu 

špecializačného štúdia v zdravotníctve na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov – prijaté uznesenie č. 2/14/2011. 
 

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

a) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh členov výberovej 

komisie pre vypísané výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborného 

asistenta s aprobáciou jazyk latinský – jazyk anglický – prijaté uznesenie č. 

3/14/2011, 

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy na vypísanie 

výberových konaní na obsadenie - prijaté uznesenie č. 4/14/2011: 

- funkčného miesta docenta v študijnom odbore normálna a patologická 

fyziológia na Ústave fyziológie JLF UK, 

- vedúceho na Ústave lekárskej biofyziky JLF UK, 

- vedúceho na Ústave molekulovej biológie JLF UK a UNM, 
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- funkcie prednostu Rádiologickej kliniky JLF UK a UNM, 

- pracovného miesta vysokoškolského učiteľa odborného asistenta na Ústave 

ošetrovateľstva JLF UK, 

- výskumného pracovníka pre projekt „Identifikácia nových markerov 

v diagnostickom paneli neurologických ochorení na Ústave lekárskej 

biochémie JLF UK v Martine. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- ţiadosť M. Ondrejku, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o prerušenie štúdia na dobu jedného roka z osobných dôvodov, 

- ţiadosť A. Ek, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného roka do 31. 8. 

2012, 

- ţiadosť M. K. Brattas, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného 

semestra do 1. 1. 2012, 

- ţiadosť J. F. Saelevik, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného 

roka do 27. 5. 2012, 

- ţiadosť Ch. Campbell, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného 

roka do 27. 5. 2012, 

- ţiadosť W. Zeidan, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného 

semestra do 1. 1. 2012, 

- ţiadosť K. O. Rosseland, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného 

roka do 27. 5. 2012, 

- ţiadosť A. S. Log, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného 

roka do 31. 8. 2012, 

- ţiadosť C. M. P. Roth, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného 

semestra do 1. 1. 2012, 

- ţiadosť H. Grimstad, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na dobu jedného 

semestra do 1. 1. 2012, 

- ţiadosť G. Fleischerovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o individuálny študijný plán z predmetu Lekárska psychológia 

a základy komunikácie z dôvodu účasti v programe Erazmus v ZS 

akademického roku 2011/2012, 

- ţiadosť D. Olejára, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o individuálny študijný plán z predmetu Lekárska psychológia 

a základy komunikácie z dôvodu účasti v programe Erazmus v ZS 

akademického roku 2011/2012, 

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

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o skorší zápis po prerušení, 

- ţiadosť J. Bobčákovej, M. Oravca, T. Budaja o udelenie študijného voľna 

z dôvodu účasti na 22. európskej študentskej konferencii, 
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b) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam J. Gábora, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o zanechaní štúdia na JLF UK,  

- oznam P. Babčanského, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam D. Bencelovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam A. Blazejewskej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK,  

- oznam I. I. Tahir, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam J. Z. Khokhar, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam M. Ahmed, študenta 2. Ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia na JLF UK, 

c) predloţila a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi udeliť výnimku na vykonanie 

skúšky z predmetu Anatómia 3 pre M. Kováča. 

d) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- návrh na vylúčenie  T. Asbol, študentky 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie L. L. Skjaveland, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie K. Solheim, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie A. Motlagh, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie K.-R. Kjorsvik, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie Z. Mirzai, študentky 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie A.-M. Hovda, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie M. Larsen, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom,  

- návrh na vylúčenie C. Borschgrevink Persen, študentky 2. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie R. D. Andersen, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie M. J. G. Abid, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

- návrh na vylúčenie L. Karan, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

e) informovala o stanovisku prorektorky UK k platbe školného v spojenom študijnom 

programe 1. a 2. stupňa, 

f) informovala o príprave návrhu prípisu týkajúceho sa poplatku za vydanie dokladov 

o absolvovaní štúdia pre študentov študujúcich v jazyku anglickom, 

g) v súlade so Študijným poriadkom UK informovala o určení termínu na vykonanie 

opakovane zapísaných predmetov v akademickom roku 2011/2012 na 25. októbra 

2011 vrátane, 
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h) informovala o návrhu novely študijného poriadku UK, ktorý sa zameria na 

zverejňovanie výsledkov prijímacích skúšok, 

i) predloţila zoznam študentov všetkých študijných programov s najlepšími študijnými 

výsledkami, ktorí budú ocenení na slávnostnom otvorení akademického roka 

2011/2012, 

j) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť ţiadosť Jacqueline Alvarez 

Ordaz o štúdium slovenského jazyka na JLF UK v Martine, 

k) informovala o počte študentov študujúcich v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom 

na JLF UK v Martine ku dňu 12. 9. 2011, 

l) informovala, ţe 13. 9. 2011 sa uskutoční pracovná porada prodekanov pre 

pedagogickú činnosť s prorektorom doc. RNDr. J. Pekárom, PhD., 

m) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť doplnené ţiadosti o prestup 

na JLF UK: 

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

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

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

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

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

v Martine, 

n) predloţila a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi preskúmať 4 ţiadosti o prestup na 

JLF UK – Pavla Barboríka, Michaely Karlíkovej, Ivany Učníkovej a Valérie Knapoej 

doručené 31.8.2011 a doplnené o chýbajúce doklady v stanovenom termíne do 

9.9.2011, 

o) predloţila a vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi JLF UK schváliť ţiadosti 

o prestup Márie Juhászovej a Jany Capkovej doručené 31.8.2011, ktoré neboli 

doplnené o chýbajúce doklady v stanovenom termíne do 9.9.2011. 

 

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

- ţiadosť L. Kocsis, študenta 2. ročníka študijného programu verejné 

zdravotníctvo o prerušenie štúdia na dobu 1/5 roka z osobných dôvodov, 

- návrh na vylúčenie Z. Novákovej,  študentky 3. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo, ktorá v akademickom roku 2010/2011 získala len 30 kreditov 

a tým nespĺňa podmienky zápisu do akademického roka 2011/2012,  

b) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam A. Ilovskej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o 

zanechaní štúdia na JLF UK, 

c) predloţil a vedenie JLF UK odporučilo schváliť návrh Rady projektu „Podpora 

rozvoja ľudských zdrojov s vyuţitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania 

na JLF UK v Martine“ na ocenenie zamestnancov JLF UK v Martine za najlepšie e-

learningové kurzy a najlepšie audiovizuálne pedagogické dielo. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) predloţila záznam o kontrole dodrţiavania opatrení na skvalitnenie práce s dohodami 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ku dňu 30. 6. 2011 bolo na JLF 

UK v Martine uzatvorených 131 dohôd o vykonaní práce a 53 dohôd o pracovnej 

činnosti, 

b) informovala o počte ubytovaných študentov na vysokoškolských internátoch JLF UK 

v Martine k 12. 9. 2011 a o počte študentov v poradovníku, 
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c) informovala, ţe bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave 

a spoločnosťou KLS spol. s r.o. pre predmet zákazky „Nábytok do kancelárií a do 

zasadacích miestností pre UK v Bratislave“, 

d) informovala, ţe bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave a 

spoločnosťou ŠKOLEX, spol. s r.o. pre predmet zákazky „Nábytok do učební pre UK 

v Bratislave“, 

e) informovala, ţe bola podpísaná rámcová dohoda medzi UK v Bratislave a 

spoločnosťou DeLUX ZPS s.r.o. pre predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné 

prostriedky“ 

f) informovala o pripravovaných krokoch v súvislosti s doimplementáciou modulu 

„organizačný manaţment“ v rámci projektu SOFIA2, 

g) predloţila vyúčtovanie financovania výučby na klinických pracoviskách za letný 

semester 2010/2011 a prehľad o výške príspevku na jednu študentohodinu za výučbu 

v zdravotníckych zariadeniach za obdobie 2004 – 2011, 

h) informovala o pridelení beţnej dotácie na mesiac september 2011, 

i) predloţila návrh upravenej smernice o cestovných náhradách a poţiadala členov 

vedenia JLF UK o pripomienkovanie, 

j) informovala, ţe s účinnosťou od 19. 9. 2011 budú platiť nové prihlasovacie mená pre 

všetkých pouţívateľov systému FIS SOFIA, 

k) informovala o rozhodnutí Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Martine týkajúce sa udelenia súhlasu na uvedenie priestorov Dekanátu JLF UK len 

do skúšobnej prevádzky do 31. 12. 2013. Počas tejto doby je fakulta povinná odstrániť 

nedostatky v niektorých priestoroch budovy – prijaté uznesenie č. 5/14/2011, 

l) informovala o stave v príprave: 

- slávnostného otvorenia akademického roku 2011/2012, 

- zasadnutia Asociácie LF ČR a SR, 

- stretnutia s vedením LF UP Olomouc. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) informoval, ţe je potrebné zverejniť na internetovú stránku fakulty zoznam 

zamestnancov JLF UK v Martine, ktorí boli ocenení podľa Hirshovho indexu – 

prijaté uznesenie č. 6/14/2011. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

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

v Martine, 

b) informovala, ţe 20. 10. 2011 sa uskutočnia voľby do Akademického senátu UK. 

 

Anna Antošíková 

a) informovala o predbeţných výsledkoch hodnotenia pedagogického procesu študentmi 

JLF UK za akademický rok 2010/2011, 

b) poţiadala o zverejnenie podmienok pre vysielanie študentov na študentské vedecké 

konferencie. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

a) informovala o pretrvávajúcom probléme so zadávaním habilitačných prác do systému 

AIS. 
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Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, ţe zamestnanci a študenti JLF UK v Martine, ktorí plánujú zahraničné 

resp. tuzemské pracovné cesty môţu vyuţiť na úhradu cestovných výdavkov o.i. aj 

finančné prostriedky z projektu ESF pričom je potrebné konzultovať účel cesty so 

zodpovedným riešiteľom projektu doc. MUDr. J. Staškom, PhD., mim. prof., 

b) informovala o nedodrţiavaní povinností zamestnancov JLF UK v Martine podľa 

ustanovenia § 81 písm. g) Zákonníka práce – prijaté uznesenie č. 7/14/2011.  

 

 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

V Martine dňa  27. 9. 2011 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


