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Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave vydáva tento Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 

10/2019 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákonom č. 269/2018 Z. z. 

o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a Smernicou rektora UK v Bratislave č. 

15/2014 Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK 

v Bratislave. 

I. 

Predmet dodatku 

 

Vnútorný predpis LF UK č. 10/2019 – Rozhodnutie dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

o zriadení Rady pre kvalitu Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorá je poradným orgánom 

dekana pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému kvality LF UK  (ďalej len Rada) sa 

mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. Z členov Rady je odvolaný: 

• Jozef Jursa, študent,  z dôvodu úspešného  ukončenia štúdia; 

 

2. Zloženie Rady sa dopĺňa  o nových členov: 

• Ivan Fuljer, študent  6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, 

• Dominika Cibulková, študentka 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo 

 

3. Nové zloženie Rady: 

Predseda: 

• doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH, prodekan pre rozvoj a modernizáciu 

vzdelávania, 

       Členovia: 

• prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH, prodekanka pre pedagogickú 

činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre 

sociálnu starostlivosť o študentov,  

• prof. MUDr. Boris Mravec, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku,  

• MUDr. Bohuslav Novák, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom 

programe zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku a pre IIKS,  

• prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., prodekan pre vedu, výskum, grantovú 

problematiku, doktorandské štúdium, ŠVOČ  a pre zahraničné vzťahy,  

• doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., prednostka Anatomického ústavu LF UK,  

• prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD., prednosta Psychiatrickej kliniky LF UK a UNB,  

• Ing. Adela Kubíniová, tajomníčka LF UK,  

• Ivan Fuljer, študent 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo,  

• Dominika Cibulková, študentka 5. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo. 



II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa .. .10. 2021. 
 
 
 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


