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Z á p i s n i c a  č. 16/2014 
zo zasadania Vedenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine  

konaného dňa 8. septembra 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Mištuna, PhD., mim. prof., doc. MUDr. R. Péčová, PhD., doc. MUDr. O. 

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

Ospravedlnená: doc. RNDr. E. Halašová, PhD., 

   

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

I. Majling, predseda ŠČ 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 25. augusta 2014 a konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené alebo sa priebežne plnia.  

 

K bodu 2) 

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

a) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh riešenia špecializačného 

programu Zdravotnícky management a financovanie, 

b) predložil ponuku na spoluprácu v oblasti bioinformatiky, 

c) informoval o konaní 7. ročníka svetového kongresu Preventive & Regenerative 

Medicine v dňoch 4. – 7. novembra 2014 v Taipei, Taiwan, 

d) predložil žiadosť doc. Mgr. K. Žiakovej, PhD., mim. prof. o zaradenie Mgr. M. 

Zibolenovej, PhD. do pedagogického procesu na výučbu predmetu Medical ethics pre 

študijný program VLa. Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi žiadosť schváliť, 

e) predložil a Vedenie JLF UK zobralo na vedomie návrh na vytvorenie predmetu 

zameraného na rétoriku a etiku – prijaté uznesenie č. 1/16/2014. 

 

K bodu 3) 

prof. MUDr. A. Čalkovská, PhD. 

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

dekana za práce publikované v časopisoch s impakt faktorom: prof. MUDr. B. 

Sániovej, PhD., doc. Mgr. K. Žiakovej, PhD., mim. prof. a Ing. P. Hnilicovej, 

b) predložila nominácie na zaradenie troch vedeckých tímov z JLF UK medzi špičkové 

vedecké tímy na VŠ (pilotný projekt AK poradného orgánu Vlády SR, 

c) informovala, že na pracoviská JLF UK bol zaslaný oznam o predkladaní návrhov VKS 

IIa a I do 8. 9. 2014, 

d) informovala, že riešiteľom projektov KEGA bol zaslaný oznam o predkladaní ročných 

správ za rok 2014 do 10. 11. 2014, 

e) informovala o tom, že na základe výzvy CVTI bol zaslaný návrh knižných publikácií 

na zaradenie do WoS (Thompsom Reuters) autorov z JLF UK, 

f) informovala o príprave podujatia Noc výskumníkov, ktoré sa uskutoční 26. 9. 2014, 

g) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť návrhy termínov zasadnutí 

VR JLF UK (23. 10. 2014 a 11. 12. 2014) – prijaté uznesenie č. 2/16/2014.    

h) informovala, že bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov APVV na rok 2014 – 

prijaté uznesenie č. 3/16/2014, 

 

prof. MUDr. P. Galajda, CSc. 

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

schváliť: 

- návrh na ukončenie doktorandského štúdia MUDr. Š. Novotného, doktoranda 

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

na základe Čl.33 bod 7 písm. c), Vnútorného predpisu č. 29/2014 Študijný 

poriadok JLF UK k 31. augustu 2014, 
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- návrh školiteľky (doc. Mgr. E. Babušíková, PhD.) na ukončenie doktorandského 

štúdia MUDr. D. S. Chichara, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia na základe Čl.35 

písm. a), Vnútorného predpisu č. 29/2014 Študijný poriadok JLF UK k 31. augustu 

2014, 

- návrh na ukončenie doktorandského štúdia MUDr. R. Takáča, doktoranda externej 

formy štúdia v študijnom odbore 7.1.7. chirurgia na základe Čl.35 písm. a), 

Vnútorného predpisu č. 29/2014 Študijný poriadok JLF UK k 31. augustu 2014, 

- návrh na ukončenie doktorandského štúdia MUDr. P. Lipovského, doktoranda 

externej formy štúdia v študijnom odbore 7.1.13. dermatovenerológia na základe 

Čl.35 písm. a), Vnútorného predpisu č. 29/2014 Študijný poriadok JLF UK k 31. 

augustu 2014, 

- žiadosť MUDr. M. Brunclíkovej, doktorandky externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.4. vnútorné choroby o predĺženie prerušenia doktorandského štúdia 

z dôvodu pokračovania rodičovskej dovolenky na dobu jedného roka; t.j. do 

31.8.2015, 

- žiadosť MUDr. M. A. Faniho, doktoranda externej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.7. chirurgia o prerušenie doktorandského štúdia z rodinných dôvodov 

na dobu jedného roka; t.j. od 1.9.2014 do 31.8.2015, 

- žiadosť Mgr. T. K. Jaunkyho, doktoranda dennej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia o prerušenie doktorandského 

štúdia zo zdravotných dôvodov na dobu jedného roka; t.j. od 1.9.2014 do 

31.8.2015,  

- žiadosť MUDr. L. Labanczovej, doktorandky dennej formy štúdia v študijnom 

odbore 7.1.20. anestéziológia a resuscitácia o prerušenie doktorandského štúdia 

z dôvodu nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku na dobu troch rokov; t.j. od 

1.9.2014 do 31.8.2017, 

- žiadosť MUDr. J. Diváka, doktoranda externej formy štúdia v študijnom odbore 

7.1.7. chirurgia o povolenie písať písomnú časť k dizertačnej skúške v jazyku 

českom, 

b) za oblasť ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov predložil a Vedenie JLF 

UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- menovanie MUDr. M. Ditteho, lekára GNP, s. r. o. Bratislava, za školiteľa pre 

lekárov zaradených do špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a 

pôrodníctve na JLF UK v Martine, 

c) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť MUDr. M. Holovičovej o vyradenie z evidencie účastníkov 

špecializačného štúdia v odbore vnútorné lekárstvo na JLF UK z dôvodu záujmu 

pokračovať v špecializačnej príprave v inom špecializačnom študijnom odbore na 

inej vzdelávacej ustanovizni, 

- žiadosť MUDr. L. Murajdu, PhD. o vyradenie z evidencie účastníkov 

špecializačného štúdia v odbore verejné zdravotníctvo na JLF UK z dôvodu 

ukončenia akreditácie uvedeného študijného programu na JLF UK v Martine,  

- žiadosť MUDr. Ľ. Bielená o vyradenie z evidencie účastníkov špecializačného 

štúdia v odbore verejné zdravotníctvo z dôvodu ukončenia akreditácie uvedeného 

študijného programu na JLF UK v Martine, 

d) predložil plán vzdelávacích akcií na september a október 2014: 

- 3. – 4. 9. 2014 – Kurz právnych predpisov – kurz sociálneho lekárstva 

a organizácie zdravotníctva, 

- 8. 9. – 10. 10. 2014 – Kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia 

a pôrodníctvo 
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- 22. 9. – 3. 10. 2014 – Kurz v prvom roku – jesenný termín pre ultrazvuk 

v gynekológii a pôrodníctve, 

- 22. 9. – 17. 10. 2014 – Kurz pre špecializačnou skúškou v odbore urológia, 

- 26. 9. 2014 – 2. časť modulu teoretickej prípravy v odbore zdravotnícky 

manažment a financovanie, 

- 29. 9. – 10. 10. 2014 – Školiaci kurz v piatom roku štúdia v odbore pediatria, 

e) informoval, že JLF UK v Martine boli vydané osvedčenia o akreditácii nových 

špecializačných študijných programov: súdne lekárstvo a klinická imunológia 

a alergológia, 

f) informoval, že v AR 2014/2015 musí JLF UK požiadať o opätovnú akreditáciu 

uvedených špecializačných študijných programov a programov sústavného 

vzdelávania: ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, ošetrovateľská 

starostlivosť o chronické rany, pracovné lekárstvo, ošetrovateľská starostlivosť 

o pacienta so stómiou, 

g) informoval, že 2. novembra 2014 končí platnosť akreditácie pre realizáciu 

špecializačného študijného programu verejné zdravotníctvo, ktorý je určený pre 

zdravotnícke povolanie lekár. 

 

doc. MUDr. R. Péčová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť K. Gorbárovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

o predĺženie prerušenia štúdia  z dôvodu materskej dovolenky,  
- žiadoť J. Szökeho, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo o 

prerušenie štúdia, 
- žiadosť L. Škuláňovej, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo na JLF UK o prerušenie štúdia, 

- žiadosť A. Šulekovej, študentky prijatej do 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo o uznanie vykonaných skúšok v predchádzajúcom štúdiu na 

LF UK v Bratislave, 

- žiadosť P. Grivnovej, ktorá žiada o nahliadnutie do testu z prijímacích skúšok, 

vzhľadom na to, že sa zasadnutia komisie k nahliadnutiu do testov v pôvodnom 

termíne nemohla zúčastniť, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam L. Lugošovej, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 
- oznam M. Bukovana, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo o zanechaní štúdia na JLF UK, 
c) predložila  a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť žiadosť B. Lukáčovej 

o prestup na JLF UK z kapacitných dôvodov. Žiadosť bola v súlade s čl. 13 a čl. 29 

Študijného poriadku JLF UK zaslaná na vyjadrenie rektorovi UK, 

d) informovala, že dňa 9. 9. 2014 o 8.00 hod.  v Aule B sa budú konať úvodné 

sústredenia študentov 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo a v Aule na 

Malej Hore 5 pre študentov 1. ročníka nelekárskych študijných programov, 

e) informovala, že boli vedúcim pracovísk JLF UK zaslané rozvrhy a obsadenosť 

miestností na pripomienkovanie, 

f) informovala, že dňa 20. 8. 2014 sa konali prijímacie skúšky pre magisterský študijný 

program verejné zdravotníctvo na JLF UK v Martine, 

g) informovala o počte návratiek uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, 

h) informovala o liste garantov predmetov štátnej skúšky na dôsledné dodržiavanie  čl. 

27 ods. 3 Študijného poriadku JLF v Martine („Garanti predmetov štátnej skúšky majú 

povinnosť na začiatku príslušného akademického roka zverejniť podmienky účasti na 
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štátnej skúške v súlade s akreditáciou študijného programu, otázky štátnej skúšky, jej 

organizáciu a obsah praktickej časti štátnej skúšky.“), 

i) informovala, že boli zverejnené rozvrhy pre zimný semester AR 2014/2015 pre VL, 

VLa a ZL, 

j) informovala, že imatrikulácia študentov 1. ročníka sa uskutoční 17. 10. 2014 - prijaté 

uznesenie č. 4/16/2014.  

 

doc. MUDr. O. Osina, PhD. 

a) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam K. Rožníkovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná 

asistencia o zanechaní štúdia na JLF UK, 

- oznam A. Kubisovej, študentky 1. ročníka študijného programu pôrodná asistencia 

o zanechaní štúdia na JLF UK, 

b) predložil a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť žiadosť T. Dírerovej, 

študentky 3. ročníka študijného programu ošetrovateľstvo o predĺženie prerušenia 

štúdia, 

c) informoval, že boli zverejnené rozvrhy pre zimný semester AR 2014/2015 v NŠP, 

d) informoval, že 17. 9. 2014 sa uskutoční na Rektoráte UK porada k novej internetovej 

stránke UK. 

 

doc. RNDr. E. Halašová, PhD. 

a) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť T. Holana, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zmenu študijného programu z VLa na VL po splnení 

podmienky – úspešné vykonanie zapísaných prerekvizitných predmetov, 

b) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- vylúčenie zo štúdia B. E. Kazeka, študenta 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom  

- vylúčenie zo štúdia A. G. Simplicio de Sousa, študenta 2. ročníka študijného 

programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

c) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi zobrať na vedomie: 

- oznam C. H. Gustavsen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam H. M. Larsen, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

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

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam R. R. C. Nimuan, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam V. Berga, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam K. S. Susrud, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam P. Jeppsson, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam B. H. Haakenstad, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam E. M. Andersen, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam L. Lode, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 
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- oznam J. Skaugen, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam J. Borzymovski, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam A. Schubert, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam A. Alnashi, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam M. Krupka, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam R. F. Vaz Sousa, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

- oznam V. Ommundsen, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o zanechaní štúdia, 

d) predložila a Vedenie JLF UK neodporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť A. Alnashi, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o vrátenie poplatku za skúšky, ktorých sa 

nezúčastnila, 

e) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi schváliť: 

- žiadosť C. Bjelke, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť E. Ptaszek, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť A. Muftah, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť J. J. Martinez Bravo, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť U. Hussein, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť H. Qvale, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť S. Tveiten, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť S. Pohl, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť J. Antonsen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť A. Aanensen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť L.-E. Osland, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť T. M. Sudmann, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť W. Baraniak, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť S. J. Lydersen, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť A. K. Olsen Tveitane, študentky 2. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť A. S. Log, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 
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- žiadosť A. U. Rokseth, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť K. O. Rosseland, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť A. Falla, študentky 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť A. Motlagh, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 rok, 

- žiadosť B. Carlsen, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť K. Kapera, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť T. A. B. Thorsteinsson, študenta 1. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 

semester, 

- žiadosť A. Einarsson, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť I. Ch. Tangedal, študentky 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť A. Schuler, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť S. Al Maghrabi, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť S. B. Gaseland, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť D. Nordgard, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť L. Kruková, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť C. G. L. Telemaque, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť R. Gunster, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť H. Lybak, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť R. Olsen, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť N. V. A. Vrtis, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť S. L. P. Jentschura, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť S. Mavuri, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť S. G. Kjebekk, študenta 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť I. U. Nygard, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 

- žiadosť P. P. Carvalho, študentky 2. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o prerušenie štúdia na 1 semester, 
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f) predložila a Vedenie JLF UK odporučilo dekanovi  schváliť: 

- žiadosť J. M. Prufera, študenta 1. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku anglickom o predĺženie prerušenia štúdia zo 

zdravotných dôvodov, 

g) informovala o úmrtí D. Leina, študenta 3. ročníka študijného programu všeobecné   

           lekárstvo – výučba v jazyku anglickom, 

h) informovala o počte prihlásených a prijatých občanov SR na štúdium všeobecného   

            lekárstva – výučba v jazyku anglickom, 

i) informovala, že 23. 9. 2014 o 14.00 hod. sa uskutoční v AULA MAGNA úvodná 

prednáška Tradičnej kórejskej medicíny. 

 

doc. MUDr. D. Mištuna, PhD.  

a) informoval, že do 27.11.2014 by sa mal na JLF UK v Martine uskutočniť dozorný 

audit po prvom roku od získania certifikátu ISO 9001 - prijaté uznesenie č. 

5/16/2014. 

 

 

K bodu 4) 

Ing. Ľ. Červeňová 

a) informovala, že bol spustený elektronický dotazníkový prieskum ohľadom 

vybudovania Relaxačného centra JLF UK v uvoľnených priestoroch teoretických 

ústavov na Malej Hore 4, 

b) informovala, že na niektoré pracoviská JLF UK v Martine bola zaslaná žiadosť 

o spracovanie požiadaviek na prvotné vybavenie novovybudovaných priestorov 

BioMed Martin v lokalite Malá Hora laboratórnym a kancelárskych nábytkom, 

c) informovala, že bol spracovaný záznam o registrovanom pracovnom úraze, ku 

ktorému došlo pri vyťahovaní vlečky z garáže. Zamestnanec ani zamestnávateľ 

neporušili žiaden bezpečnostný predpis,  

d) informovala, že do 12. 9. 2014 je potrebné predložiť na RUK spracovanú požiadavku 

na obstaranie výpočtovej techniky podľa jednotlivých projektov (ŠF EÚ, rámcove 

programy EÚ, projekty APVV, VEGA, KEGA a domáce výskumné granty), 

e) informovala, že sa pripravuje zmena prílohy č. 1 (Dohoda o používaní vlastného 

cestného motorového vozidla na pracovnej ceste) vnútorného predpisu JLF UK – 

Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných 

pracovných cestách, 

f) informovala, že boli predložené dve žiadosti o zámenu finančných prostriedkov medzi 

dotačnými a nedotačnými zdrojmi zo strany FMFI UK v Bratislave a PriF UK 

v Bratislave – prijaté uznesenie č. 6/16/2014, 

g) predložila návrh študentov JLF UK v Martine na oceňovanie študentov v súťažiach – 

prijaté uznesenie č. 7/16/2014, 

h) informovala o príprave slávnostného otvorenia AR 2014/2015 na JLF UK v Martine, 

i) informovala o objemoch nevyčerpaných finančných prostriedkov pridelených 

riešiteľom tuzemských grantov v roku 2014 – prijaté uznesenie č. 8/16/2014. 

 

K bodu 5) 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

a) predložil a Vedenie JLF UK v Martine zobralo na vedomie návrh termínu volieb 

dekana JLF UK v Martine. 
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Ing. Ľ. Červeňová 

a) predložila druhú informáciu týkajúcu sa stretnutia LF ČR a SR, ktoré organizuje LF 

UPJŠ v Košiciach v dňoch 3. – 4. 10. 2014. 

 

Dekan fakulty poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Martine dňa   25. 9. 2014 

Zapísala:  Ing. Bc. Zuzana Buchová 

 

 

 

 

Schválil:      prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

        dekan JLF UK 

 


