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V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. h) Štatútu JLF UK v Martine a po schválení v Akademickom 
senáte JLF UK dňa 22. 11. 2021 

 
1. Zriaďujem Biobanku pre nádorové a zriedkavé ochorenia JLF UK (skrátený názov 

Biobanka JLF UK), ako samostatné vedecko-výskumné pracovisko JLF UK. 
Pracovisko bude zabezpečovať činnosti súvisiace s projektom, ktorý je 
spolufinancovaný z EŠIF s názvom Systémová verejná výskumná infraštruktúra – 
biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia počas obdobia jeho implementácie 
a obdobia udržateľnosti. 
 

2. Upravujem počet štruktúru pracovných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-
výskumných pracovníkov a ostatných nepedagogických zamestnancov JLF UK 
nasledovne: 
 

- zvyšujem počet nepedagogických zamestnancov o 1 miesto v kategórii 
administratíva v Biobanke JLF UK  

 

 Administratíva Laborant Technik Robotník Spolu 

Schválená štruktúra 1 0 0 0 1 

 
Pracovné miesto je viazané na funkciu riaditeľa - manažéra Biobanky, ktorý zodpovedá 
najmä za: 
-  činnosť národnej biobanky a kooperáciu s ostatnými pracoviskami JLF UK a partnermi 

projektu, 
-  prípravu, schvaľovanie, implementáciu a harmonizáciu s medzinárodnými normami ako 

aj za súlad potrebný pre regulačnú certifikáciu/akreditáciu, 
-  spracovanie, validáciu, archiváciu a následné použitie vzoriek pri laboratórnych 

analýzach vrátane zabezpečenia výsledkov, 
-  prípravu a správu rozpočtu národnej biobanky, 
-  prípravu a odosielanie žiadostí o financovanie (napr. grantové) a je aktívny pri získavaní 

finančných prostriedkov, 
-  identifikáciu, hodnotenie a následné odporúčanie technologického vybavenia 

potrebného na prevádzku, t.j. zodpovedá za technologické zázemie národnej biobanky, 
-  implementáciu a hlásenie ukazovateľov efektívnosti biobankingu, 
-  manažment kvality vrátane evidencie a dokumentácie k laboratórnym analýzam 

v zmysle ISO 20387:2018, 
-  marketingové a PR aktivity, 
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-  spoluprácu na úrovni národnej siete biobánk, rozvíja a udržiava silnú externú sieť 

prostredníctvom stretnutí národných zainteresovaných strán v odbornej komunite a 
pacientov prostredníctvom vzdelávacích programov a marketingu. 

 
Týmto rozhodnutím sa upravuje vnútorný predpis č. 33/2016 Organizačný poriadok JLF UK 
a vnútorný predpis č. 21/2017 Rozhodnutie dekana o počte a štruktúre učiteľských a 
neučiteľských zamestnancov JLF UK v znení neskorších zmien a doplnkov.  
 
Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť dňa 01.12.2021. 
 
 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
dekanka JLF UK v Martine 

 


