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Z á p i s n i c a  č. 2/2011 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

konaného dňa 22. februára 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD., doc. MUDr. D. 

Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. MUDr. R. 

Péčová, PhD., doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

       

 

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

          L. Stodola, podpredseda KŠ AS JLF UK 

          v súlade s Čl. 26 ods. 2 Štatútu JLF UK 

 



Program: 1. Kontrola uznesení 

2. Informácie a agenda dekana JLF UK 

 3. Informácie a agenda prodekanov JLF UK 

 4. Informácie a agenda tajomníčky 

  5. Rôzne 

 

K bodu 1) 

 

 Dekan vykonal kontrolu uznesení zo zasadania Vedenia JLF UK konaného dňa 24. 

januára 2011 a konštatoval: 

- uznesenie č. 1/1/2011 – v riešení, 

- splnené uznesenie č. 2/1/2011 – udelenie Ceny dekana JLF UK, 

- uznesenie č. 3/1/2011 – bude predložené na Vedeckej rade JLF UK, 

- splnené uznesenie č. 4/1/2011 – odmena školiteľovi, 

- splnené uznesenie č. 5/1/2011 - organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia 

na doktorandské štúdium na JLF UK pre AR 2011/2012, 

- splnené uznesenie č. 6/1/2011 - dohody o mimopracovnej činnosti na 

zabezpečenie externej výučby, 

- splnené uznesenie č. 7/1/2011 – Kolektívna zmluva na rok 2011, 

- splnené uznesenie č. 8/1/2011 - Ubytovací poriadok vysokoškolského internátu 

pri JLF UK v Martine. 

 

K bodu 2) 

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

a) poveril prodekanov pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. R. Péčovú, PhD. a doc. 

MUDr. O. Osinu, PhD. prípravou prípisov týkajúcich sa dodržiavania ustanovení 

Študijného poriadku JLF UK – prijaté uznesenie č. 1/2/2011, 

b) poveril prodekanov pre pedagogickú činnosť doc. MUDr. R. Péčovú, PhD. a doc. 

MUDr. O. Osinu, PhD. prehodnotením známkovania účasti na výučbe – prijaté 

uznesenie č. 2/2/2011, 

c) konštatoval, že na niektorých klinikách JLF UK a UNM stále chýbajú miestnosti pre 

študentov, ktorú by mohli využívať ako šatňu,  

d) informoval, že v Univerzitnej nemocnici Martin bola zriadená miestnosť pre 

študentov, ktorú môžu využívať ako študovňu alebo čakáreň, 

e) predložil návrh na menovanie prof. MUDr. A. Čalkovskej za členku Vedeckej rady 

UK, 

f) informoval o výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok - kód 

výzvy: OPV-2010/1.2/02-SORO - Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a 

slovenskej akadémie vied v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Dekan JLF UK 

poveril prípravou projektového námetu prodekanov pre pedagogickú činnosť (doc. 

MUDr. R. Péčovú, PhD. a doc. MUDr. O. Osinu, PhD.) spolu s Kanceláriou 

európskych a národných projektov, ktorá zabezpečí potrebnú dokumentáciu – prijaté 

uznesenie č. 3/2/2011, 

g) informoval o pracovnom jednaní s MUDr. R. Hrubým, kde sa rokovalo o možnosti 

vytvorenia Stredoslovenského onkologického ústavu v Martine, ktorý by pôsobil ako 

samostatný právnický subjekt. Vedenie JLF UK  je takejto myšlienke naklonené 

a podporuje vytvorenie onkologického ústavu v Martine, 

h) informoval, že po prepracovaní návrhu na zriadenie Ústavu paliatívnej starostlivosti sa 

začne pripravovať príslušná dokumentácia a zároveň aj výberové konanie na 

obsadenie miesta vedúceho ústavu, 



i) podal informácie z Kolégia rektora UK, ktoré sa uskutočnilo 14. februára 2011: 

- uznávanie mobilít študentom, ktorí sa vrátia zo zahraničných študijných 

pobytov, 

j) podal informácie z pracovného stretnutia na Agentúre Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, 

k) poveril prof. MUDr. A. Čalkovskú, PhD. vypracovaním Návrhu na rozhodnutie 

dekana  JLF UK v Martine o vypísanie ceny dekana JLF UK za prácu publikovanú 

v karentovanom resp. impaktovanom časopise, ktorý bude pri odmeňovaní 

zamestnancov a doktorandov dennej formy štúdia výraznejšie zohľadňovať výšku 

impakt faktora – prijaté uznesenie č. 4/2/2011,  

l) poveril prof. MUDr. A. Čalkovskú, PhD. predložením výsledkov analýzy kvality 

vedeckej činnosti profesorov a docentov JLF UK na základe Hirschovho indexu – 

prijaté uznesenie č. 5/2/2011,  

m) poveril prof. MUDr. A. Čalkovskú, PhD. vypracovať analýzu plnenia kritérií na 

začatie habilitačného a vymenúvacieho konania u odborných asistentov a docentov 

JLF UK – prijaté uznesenie č. 6/2/2011. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

Ceny dekana za práce publikované v karentovaných časopisoch - doc. MUDr. M. 

Adamkovi, CSc., 

b) informovala, že na pracoviská JLF UK bol rozposlaný oznam o výzvach Literárneho 

fondu k predloženiu návrhov na ceny a prémie Literárneho fondu, ktoré každoročne 

vypisuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, 

c) predložila list predsedu Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, v ktorom oznamuje, že 31. 05. 2011 končí 

funkčné obdobie členov SKVH. Dekan JLF UK poveril prof. MUDr. Andreu 

Čalkovskú, PhD. predložením návrhu za nového člena SKVH za JLF UK v Martine na 

najbližšie zasadnutie Vedeckej rady JLF UK. – prijaté uznesenie č. 7/2/2011, 

d) informovala, že Akademický senát JLF UK schválil členov Vedeckej rady JLF UK na 

ďalšie funkčné obdobie. Zároveň oznámila, že sa pripravujú oznamy pre všetkých 

členov Vedeckej rady JLF UK v Martine, 

e) informovala, že minulý rok začala JLF UK spoluprácu s prof. Dr. Med.Dr.h.c. 

Herbertom Ehringerom, University of Vienna  a ponúkať letné stážové pobyty pre 

študentov v rámci Lions Austria Program „Medical Students Beyond Frontiers“. Prof 

Ehringer uvažuje o návšteve Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, 

f) informovala, že 24. februára 2011 sa uskutočnia výberové konanie na letné stážové 

pobyty v Rakúsku  v rámci Lions Austria Program a výberové konanie na študijné 

pobyty a stáže v rámci programu LLP/Erasmus. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) referoval potrebné prípravné kroky akreditácie študijného programu Zubné lekárstvo 

na JLF UK. Dekan fakulty zriadil pracovnú skupinu, ktorú poveril, aby do 15. marca 

2011 najprv zistila, či dokáže Jesseniova lekárska fakulta tento program personálne 

obsadiť – prijaté uznesenie č. 8/2/2011 

b) za oblasť doktorandského štúdia predložil a dekan JLF UK zobral na vedomie: 

- žiadosť MUDr. Dany Goffovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia, o ukončenie doktorandského štúdia ku dňu 28. 02. 

2011 z osobných dôvodov, 



- žiadosť Mgr. Ivety Svetlanskej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo, o ukončenie doktorandského štúdia z osobných 

dôvodov ku dňu 28. 02. 2011, 

c) predložil žiadosť o schválenie školiteľky doc. MUDr. Ľ. Jakušovej, PhD. v študijnom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo. Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi žiadosť predložiť 

na schválenie Vedeckej rade JLF UK – prijaté uznesenie č. 9/2/2011, 

d) predložil návrh na zmenu garančnej skupiny pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 

a uskutočňovanie habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie profesorov 

v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia – prijaté uznesenie  č. 10/2/2011: 

- pôvodná garančná skupina: prof. MUDr. J. Kliment, CSc. – garant, doc. 

MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. Ľ. Laca, CSc., 

- navrhovaná garančná skupina: prof. MUDr. Ľ. Laca, CSc., - garant, 

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

PhD.   

e) predložil a dekan JLF UK schválil žiadosť MUDr. Zuzany Biringerovej, doktorandky 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.3. normálna a patologická fyziológia 

o uznanie kreditov za kurz „Metodológia vedeckej práce“, ktorý sa konal 2. - 4. 2. 

2011. Kurz absolvovala v predchádzajúcom štúdiu v dňoch 5.-6. februára 2007, 

f) informoval o ponuke zakúpenia Komenského plakiet, ktoré môžu byť odovzdávané 

ako poďakovanie pri príležitosti Dňa učiteľov, 

g) predložil oznam o konaní rigoróznych promócií, ktoré sa budú konať 30. marca 2011 

a zároveň informoval, že boli na Oddelenie študijných vecí Rektorátu UK predložené 

zápisy o vykonaní rigoróznych skúšok, 

h) za oblasť špecializačného  štúdia predložil a dekan JLF UK zobral na vedomie: 

- žiadosť MUDr. Mariána Seleckého, o zrušenie zaradenia do špecializačného 

štúdia v odbore Chirurgia z dôvodu záujmu špecializovať sa v inom odbore, 

- žiadosť MUDr. Ľubice Bielenej, o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia 

v odbore Verejné zdravotníctvo z dôvodu zmeny zamestnávateľa a záujmu 

špecializovať sa v inom odbore, 

- žiadosť Aleny Sedlačkovej, o zrušenie zaradenia do špecializačného štúdia v 

odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie z dôvodu zmeny 

pracoviska zamestnávateľa a záujmu špecializovať sa v inom odbore,  

- žiadosť MUDr. Kataríny Rebrovej, o mimoriadne prerušenie štúdia v odbore 

Pediatria z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky – prijaté uznesenie č. 

11/2/2011, 

- žiadosť MUDr. Ľubice Uličnej, o prerušenie štúdia v odbore Gynekológia a 

pôrodníctvo z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. Jany Kováčovej Gajanovej, o  predĺženia prerušenie štúdia 

v odbore Dermatovenerológia z dôvodu  rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. Gabriely Hönsch, o  predĺženie prerušenia štúdia v odbore 

Dermatovenerológia z dôvodu  rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. Evy Mandincovej, o  predĺženie prerušenia štúdia v odbore 

Pediatria z dôvodu  rodičovskej dovolenky, 

- žiadosť MUDr. Evy Butkovej, o  predĺženie prerušenia štúdia v odbore 

Všeobecné lekárstvo z dôvodu  rodičovskej dovolenky,  

- žiadosť MUDr. Gabriely Belákovej,  o  predĺženie prerušenia štúdia v odbore 

Vnútorné lekárstvo  z dôvodu  rodičovskej dovolenky, 

i) predložil a dekan JLF UK schválil: 

- menovanie MUDr. Slavomíra Urbančeka, PhD., primára, prednostu 

Dermatovenerologickej kliniky SZU a FNsP F. D. Roosevelta  Banská 



Bystrica, za školiteľa pre lekárov zaradených do špecializačného štúdia  

odbore dermatovenerológie na JLF UK v Martine, 

- menovanie  MUDr. Tatiany Mackovej, primárky Detského oddelenia 

nemocnice v Humennom za školiteľa pre lekárov zaradených do 

špecializačného štúdia v odbore pediatria na JLF UK v Martine, 

- menovanie MUDr. Drahomíry Bláhovej, primárky Gynekologicko-

pôrodníckeho oddelenia  DONsP v Dolnom Kubíne za školiteľa pre lekárov 

zaradených do špecializačného štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo  na 

JLF UK v Martine, 

j) podal informácie o uskutočnených akciách špecializačného štúdia: 

- 31. 1. - 1. 2. 2011 – Kurz právnych predpisov v zdravotníctve, 

- 7. 2. – 18. 2. 2011  - Školiaci kurz v treťom roku štúdia v pediatrii, 

- 15. 2.  – 16. 2. 2011 – Základné urodynamické vyšetrenia – sústavné 

vzdelávanie urológia, 

- 17. 2. 2011 - Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia, 

k) podal informácie o plánovaných akciách špecializačného štúdia: 

- 26. 2. 2011 – špecializačná skúška v odbore Hematológia a transfuziológia, 

- 7. 3. 2011 – špecializačná skúška v odbore Diabetológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy, 

- 7. 3. – 18. 3. 2011 – školiaci kurz v odbore všeobecné lekárstvo pred 

špecializačnou skúškou, 

l) informoval, že boli schválené žiadosti o opätovnú akreditáciu odborov Vnútorné 

lekárstvo a Diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy. 

 

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

a) informoval o vypísaní výberového konania na obsadenie pracovného miesta 

odborného asistenta na Ústave lekárskej biochémie JLF UK. Vedenie JLF UK zároveň 

odporučilo dekanovi vymenovať výberovú komisiu na obsadenie uvedeného miesta – 

prijaté uznesenie č. 12/2/2011. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a dekan JLF UK schválil: 

- žiadosť M. Valla, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia na dobu jedného roka, 

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

lekárstvo, o prerušenie štúdia na dobu jedného roka, 

- žiadosť A. Hellevika, študenta 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 01. 02. 2011 do 01. 01. 2012, 

- žiadosť G. T. Svenssona, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o prerušenie štúdia od 08. 02. 2011 do 08. 02. 2012, 

- žiadosť I. I. Tahita, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o predĺženie prerušenia štúdia do 01. 03. 2012, 

- žiadosť E. Vaage, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o predĺženie prerušenia štúdia do 13. 05. 2012, 

- návrh na vylúčenie J. C. Lo, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo k 12. 02. 2011, 

- návrh na vylúčenie S. S. Tjensoll, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo k 12. 02. 2011, 

b) predložila a dekan JLF UK zobral na vedomie: 



- žiadosť H. Deutscha, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia na JLF UK k 28. 01. 2011,  

- žiadosť O. Andby, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia na JLF UK k 14. 02. 2011, 

- žiadosť A. H. Sjursen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia na JLF UK k 09. 02. 2011 a zároveň o vrátenie 

školného za letný semester, 

- žiadosť A. Johansen, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo, o zanechaní štúdia na JLF UK k 09. 02. 2011 a zároveň o vrátenie 

školného za letný semester, 

c) predložila a dekan JLF UK schválil návrh dohody o pracovnej činnosti pre Mgr. Ivanu 

Kinclovú pre výučbu predmetu Onkológia/Onkologická propedeutika u študentov 

študujúcich v jazyku anglickom, 

d) informovala o potrebe spracovania manuálu pre záverečné práce pre študentov 

študujúcich v jazyku anglickom – prijaté uznesenie č. 13/2/2011. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 
a) predložil a dekan JLF UK schválil: 

- žiadosť M. Pindešovej, študentky 1. ročníka študijného programu 

ošetrovateľstvo, o prerušenie štúdia na dobu jedného roka, 

- návrh na vylúčenie Bc. K. Adamíkovej,  študentky 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo externej formy magisterského štúdia vzhľadom na 

to, že nesplnila podmienky 1. kontrolnej etapy, 

- návrh na vylúčenie Bc. S. Fornerovej,  študentky 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo externej formy magisterského štúdia vzhľadom na 

to, že nesplnila podmienky 1. kontrolnej etapy, 

- návrh na vylúčenie Bc. A. Kršákovej,  študentky 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo externej formy magisterského štúdia vzhľadom na 

to, že nesplnila podmienky 1. kontrolnej etapy, 

- návrh na vylúčenie Bc. Z. Veselovskej,  študentky 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo externej formy magisterského štúdia vzhľadom na 

to, že nesplnila podmienky 1. kontrolnej etapy, 

- návrh na vylúčenie Bc. M. Zavackej,  študentky 1. ročníka študijného 

programu ošetrovateľstvo externej formy magisterského štúdia vzhľadom na 

to, že nesplnila podmienky 1. kontrolnej etapy 

b) predložil a dekan JLF UK zobral na vedomie: 

- žiadosť Ľ. Valoviča, študenta 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo, 

o zanechaní štúdia na JLF UK,  

- žiadosť K. Truchlej, študentky 1. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo, 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

c) predložil návrh časového harmonogramu štúdia pre akademický rok 2011/2012, 

d) predložil návrh časového harmonogramu promócií v akademickom roku 2010/2011, 

e) predložil návrh harmonogramu rozdelenia uchádzačov na prijímacie skúšky tak, aby 

sa neprekrývali termíny v rámci jednotlivých lekárskych fakúlt SR. 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala o vypísaní výberového konania na obsadenie miesta riaditeľky 

Akademickej knižnice a audiovizuálneho strediska JLF UK. Vedenie JLF UK zároveň 



odporučilo dekanovi vymenovať výberovú komisiu na obsadenie uvedeného miesta – 

prijaté uznesenie č. 14/2/2011, 

b) predložila a dekan JLF UK schválil žiadosť o zapojenie externých učiteľov na 

Chirurgickej klinike JLF UK a UNM do výučby. Zároveň dekan JLF UK schválil 

uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti s MUDr. V. Strmeňovou a MUDr. V. 

Kernou, 

c) predložila list Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR týkajúci sa 

povinnosti odvádzať odvody na garančné poistenie, 

d)  informovala o povinnosti zdaňovať vreckové zamestnancovi pri zahraničných 

pracovných cestách podľa zákona o dani z príjmov. Zároveň informovala o probléme 

zdaňovania vreckového tým osobám, ktoré nie sú v systéme SAP zavedené 

v kmeňových záznamoch (doktorandi, zahraniční hostia, študenti a ostatní), 

e) informovala o termíne školenia v súvislosti s povinnosťou zverejňovať zmluvy v 

centrálnom registri zmlúv, 

f) informovala o predbežných záveroch z kontroly konanej 07. – 09. decembra 2011, 

ktorú vykonala Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 

štrukturálne fondy EÚ na projekt 5.1, 

g) podala informácie týkajúce sa centrálneho verejného obstarávania: 

- bola uzatvorená Rámcova dohoda medzi UK Bratislava a DEVELSKI, s. r. o. 

Predmetom zákazky sú grafické služby, 

- bola uzatvorená Rámcova dohoda medzi UK Bratislava a Ad Solutions spol. 

s r. o. Predmetom zákazky je sú informačné tabule, 

- bola uzatvorená Rámcova dohoda medzi UK Bratislava a Arnie, s. r. o. 

Predmetom dohody je oprava a údržba počítačov, sietí a ďalších zariadení 

výpočtovej techniky, 

- bola uzatvorená Rámcova dohoda medzi UK Bratislava a ŠEVT a. s.  

Predmetom dohody sú originálne tonery v originálnych baleniach od 

príslušných výrobcov – z tejto dohody bola JLF UK vylúčená, 

- v rámci zmluvy medzi UK Bratislava a Humaniou spol. s r. o. sa stále hľadá 

lekár, ktorý bude zaisťovať vstupné prehliadky na JLF UK, 

- v rámci zmluvy medzi UK Bratislava a PAČ sa uvažuje podanie sťažnosti na 

uvedenú firmu, nakoľko sú neustále problémy s dodávkou predmetu zákazky, 

h) predložila zoznam osôb, ktoré na JLF UK v Martine budú zabezpečovať generovanie 

objednávok a dodávateľských faktúr. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) oznámil, že treba dodržiavať rozvrh schválený dekanom a zároveň zdôraznil, že 

zmeny v rozvrhu môže vykonať len dekan fakulty, 

b) predložil žiadosť o presun výučby z malej a veľkej prednáškovej miestnosti v UNM 

v stanovených dňoch a hodinách do zasadacej miestnosti na Záborského ul., 

c) predložil návrh grafického označenia a názvu budovy Auly na Malej Hore 4A, 

Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zorganizovať celofakultné hlasovanie 

k predloženým grafickým návrhom do 11. marca 2011, 

d) informoval o postupe vysporiadania pozemkov pod zasadacou miestnosťou na 

Záborského ul. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

a) informovala o príprave doplňujúcich volieb do Akademického senátu JLF UK za doc. 

MUDr. R. Péčovú, PhD. a prof. MUDr. A. Čalkovskú, PhD. 



 

Ladislav Stodola 

a) informoval o vytvorení novej študentskej webstránky. 

 

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

a) informoval dekana a vedenie JLF UK, že bol schválený projekt z názvom 

„Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 

onkologických ochorení. 

 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že v prípade použitia hudobných diel na akciách konaných na JLF UK 

v Martine, je nutné o tom informovať minimálne do 30 dní pred začatím podujatia 

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, aby sa tak predišlo 

prípadnej pokute, 

b) predložila žiadosť študentov študujúcich v jazyku anglickom o využitie priestorov 

Auly JLF UK 19. 03. 2011 z dôvodu prednášky zahraničného hosťa. Vedenie JLF UK 

navrhlo dekanovi fakulty na túto príležitosť využiť zasadaciu miestnosť na 

Záborského ul., 

c) predložila výsledky študentskej ankety o využívaní priestorov bývalého bufetu na 

Novomeského ul. Väčšina študentov podporila využitie priestorov na súkromné 

voľno-časové aktivity, čo podporilo aj vedenie JLF UK. Podmienkou dekana fakulty 

je, že pri prvej sťažnosti súvisiacej s aktivitami konanými v uvedených priestoroch, sa 

využívanie priestoru na voľno-časové aktivity zastaví.  

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa  07. 03. 2011 

Zapísala: Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

            dekan JLF UK 

 


