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Z á p i s n i c a  č. 11/2013 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 27. mája 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní: prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

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

Čalkovská, PhD., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., 

Ospravedlnení: Ing. Ľ. Červeňová, doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

 

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

         M. Kendra, predseda ŠČ AS JLF UK 

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

Ospravedlnený: M. Kendra
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Program: 1. Pripomienkovanie návrhu novelizovaného Štatútu UK 

2. Informácie a agenda dekana a prodekanov JLF UK 

 

K bodu 1) 

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc., dekan JLF UK požiadal členov vedenia fakulty, aby 

predložili pripomienky k návrhu novelizovaného znenia Štatútu UK. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

- predložil návrh na zmenu druhej vety a doplnenie tretej vety s poznámkou pod čiarou 

v čl. 57 Základné ustanovenia, ods. (1): 

„UK realizuje aj ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov zahŕňajúce 

špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu a sústavné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov je osobitným druhom ďalšieho vzdelávania, je riadené 

Ministerstvom zdravotníctva SR a vzťahujú sa naň osobitné predpisy.“. 

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

- predložil návrh na doplnenie slov do prvej vety v čl. 12 Rozsah samosprávnej 

pôsobnosti fakulty, ods. (1): 

„V súlade so zákonom majú orgány akademickej samosprávy fakulty právo rozhodovať 

a konať v mene UK za podmienok, ktoré určí Dlhodobý zámer UK a Dlhodobého zámeru 

fakulty v týchto veciach patriacich do samosprávnej pôsobnosti UK:“. 

 

prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc. 

- predložila návrh na štylistickú úpravu prvej vety v čl. 16 Orgány a organizácia 

akademického senátu UK, ods. (3). 

 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. v zastúpení doc. RNDr. E. Halašovej, PhD. 

- predložil návrh na doplnenie nového odseku čl. 59 – Mobilita študentov (Free 

movers). 

 

K bodu 2) 

prof. MUDr. J. Danko, CSc. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného predpisu 

o zriadení Poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat – prijaté uznesenie 

č. 1/11/2013, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh vnútorného predpisu 

Štatút Poradného výboru Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine pre dobré životné 

podmienky zvierat – prijaté uznesenie č. 2/11/2013. 

 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD.  

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi fakulty schváliť návrh na udelenie 

Ceny dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom – doc. MUDr. M. 

Jeseňákovi, PhD., MBA a Mgr. M. Lepiešovej, PhD., 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť zápisnicu z hlasovania per 

rollam Vedeckej rady JLF UK v Martine, 
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c)  predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrh na nomináciu prác 

doc. MUDr. M. Kollárika, PhD. na prémiu za trojročný vedecký ohlas. 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

a) za oblasť doktorandského štúdia predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi 

schváliť: 

- žiadosť Ing. S. Gavliakovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia o povolenie zahraničného pobytu 

v Univerzity Hospital of South Manchester Respiratory Research Group 

(Manchester, Veľká Británia) v mesiacoch jún – júl 2013 bez finančných 

prostriedkov z JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť prof. MUDr. R. 

Hyrdela, CSc. o menovanie doc. MUDr. M. Šutovskej, PhD. za školiteľku v študijnom 

odbore 7.3.2. farmakológia – prijaté uznesenie č. 3/11/2013, 

c) informoval o počte zaslaných prihlášok na prijímacie pohovory na doktorandské 

štúdium na JLF UK. 

 

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

a) informoval o postupe spracovania Výročnej  správy o činnosti JLF UK za rok 2012 

v tlačovej verzii. 

  

 
 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
 

 

 

V Martine dňa   31. 05. 2013 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 


