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Informácia o programe zasadnutia 
Akademického senátu UPJŠ Lekárskej fakulty, 

ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2018 o 14,00 hod. 
v posluchárni č. 4, Tr. SNP č.1 

 
 
 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu (14:00-14:05) 

 

2. Schválenie zápisníc č. 32/1018 a č. 33/2018 (14:05-14:10) 

 

3. Návrh Rozhodnutia dekana č. 8/2018 o organizačných zmenách na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte  

    (14:10-14:20) 

 

4. Návrh na úpravu pomenovania funkcií prodekanov UPJŠ LF v organizačnej štruktúre  UPJŠ LF:  

    - prodekan pre pedagogickú činnosť v 1.-3. roč. lekárskych študiných programov na UPJŠ LF 

    - prodekan pre pedagogickú činnosť v 4.-6. roč. lekárskych študijných programov na UPJŠ LF 

    - prodekan pre študijná program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku na  UPJŠ LF 

    - prodekan pre ďalšie vzdelávani zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy na UPJŠ LF 

    - prodekan pre štúdium v jazyku anglickom na UPJŠ LF 

    - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť na UPJŠ LF 

    - prodekan pre spoluprácu s výučbovými základňami UPJŠ LF 

    - prodekan pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy  (14:20-14:30) 

 

5. Návrh na vymenovanie:   

    - prof. MUDr. Evy Mechírovej, CSc. za prodekanku pre pedagogickú činnosť v 1.-3. roč. lekárskych študijných programov 

    na UPJŠ LF 

    - doc. MUDr. Želmíry Macejovej, PhD., mim. prof. za prodekanku pre pedagogickú činnosť v 4.-6. roč. lekárskych 

    študijných programov na UPJŠ LF 

    - MUDr. Silvie Timkovej, PhD. za prodekanku pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku 

    na UPJŠ LF 

    - doc. MUDr. Jozefa Firmenta, PhD. za prodekana pre ďalšie vzdelávani zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné  

    programy na UPJŠ LF 

    - doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD. za prodekana pre štúdium v jazyku anglickom na UPJŠ LF 

    - doc. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., mim. prof. za prodekanku pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy (14:30-14:40) 

 

6. Návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady UPJŠ LF   (14:40-14:50) 

 

7. Voľba podpredsedu AS UPJŠ LF za študentskú časť (14:50-15:00) 

 

8. Návrh na udelenie ocenení   (15:00-15:10) 

 

9. Návrh na zmenu Organizačného poriadku UPJŠ LF - vytvorenie oddelenia Slovacrin v rámci pracoviska Dekanát UPJŠ LF 

    (15:10-15:15) 

 

10. Návrh na zmenu Organizačného poriadku UPJŠ LF - vytvorenie 1 pracovného miesta v kategórii VŠ učiteľ na IV. internej 

    klinike UPJŠ LF a UNLP  (15:15-15:20) 

 

 



 

 

 

11. Návrh na zmenu Organizačného poriadku UPJŠ LF - vytvorenie 1 pracovného miesta v kategórii VŠ učiteľ na Klinike 

      všeobecného lekárstva UPJŠ LF a Nemocnica Košice Šaca, a.s., 1. súkromná nemocnica  (15:20-15:25) 

 

12. Návrh na zmenu Organizačného poriadku UPJŠ LF - vytvorenie 1 pracovného miesta v kategórii VŠ učiteľ v rozsahu  

      pracovného úväzku 0,5 na Klinike gerontológie a geriatrie UPJŠ LF a Letecká vojenská nemocnica, a.s.  (15:25-15:30) 

 

13. Návrh na zmenu Organizačného poriadku UPJŠ LF - vytvorenie pracovného miesta v kategórii VŠ učiteľ v rozsahu 

      pracovného úväzku 0,3 na Klinike neonatológie UPJŠ LF a DFN Košice  (15:30-15:35) 

 

14. Návrh na zmenu Organizačného poriadku UPJŠ LF - vytvorenie 1 pracovného miesta v kategórii ostatní zamestnanci 

      na Ústave lekárskej informatiky UPJŠ LF  (15:35-15:40) 

 

15. Študentská evaluácia  na UPJŠ LF (15:40-15:50) 

 

16. Rôzne  (15:50-16:00) 

 

17. Záver 

 

 

 

                                                                                                                     prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. 

                                                                                                                             predseda AS UPJŠ LF 


