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1 POSLANIE A POSTAVENIE JLF UK 
JLF UK v Martine je integrálnou súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave 

s právami a povinnosťami, ktoré jej vyplývajú z príslušných zákonných noriem, vrátane 

Štatútu UK a Štatútu JLF UK.   

Základným poslaním fakulty je rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké 

pochopenie, pričom ako výskumná inštitúcia tak činí tvorivým vedeckým výskumom, ktorým 

otvára nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.  

JLF UK z vlastnej vôle definuje svoje ciele a priority a členovia jej akademickej obce 

slobodne využívajú akademické práva pri výkone svojho povolania. Je garantom slobody 

a demokracie nielen na vlastnej akademickej pôde, ale za svoje poslanie považuje aj šírenie 

týchto princípov do celej spoločnosti.  

Ako vysokoškolská inštitúcia, ktorá je súčasťou Univerzity Komenského, popredným 

centrom európskej vzdelanosti a univerzitou s medzinárodnou orientáciou, definuje svoje 

strategické ciele takto:  

- trvalo udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne najvyššej 

medzinárodnej úrovne,  

- vytvárať vynikajúce podmienky pre vzdelávanie v širokom spektre študijných 

programov na všetkých stupňoch  štúdia so zvláštnym dôrazom na doktorandské 

štúdium,  

- pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej 

a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu,  

- zlepšovať vedecké a kultúrne výhľady spoločnosti ako aj jej hospodársku prosperitu.  

JLF UK venuje osobitnú pozornosť ustavičnému hodnoteniu úrovne svojej vedeckej 

práce a výučby tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – vedcami 

a pedagógmi.  

Hlavné zameranie fakulty je sústredené do troch oblastí: pedagogickej, vedecko-

výskumnej a liečebno-preventívnej, s rôznym rozsahom pôsobnosti. JLF UK má ambíciu 

prispieť k snahe UK stať sa popredným centrom európskej vzdelanosti.  

Poslanie JLF UK sa realizuje v rámci nasledovného akademického profilu fakulty:  

a) oblasť vzdelávania: základným poslaním JLF UK v oblasti vzdelávania je 

poskytovať, rozvíjať a šíriť vzdelanosť všetkým, ktorí po nej túžia a vychovávať absolventov 

na úrovni poznatkov doby a súčasnej vedy, a to:  

- v akreditovaných vysokoškolských študijných programoch – v doktorských 

študijných programoch všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom a jazyku 

anglickom a zubné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom, v bakalárskych 

študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo 

a v magisterských študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a 

verejné zdravotníctvo, a to na úrovni kompatibilnej so vzdelávaním v krajinách EÚ 

podľa kritérií vyžadovaných pre regulované povolania,  

- v doktorandských študijných odboroch tretieho stupňa: anatómia, histológia 

a embryológia; normálna a patologická fyziológia; vnútorné choroby; chirurgia; 

gynekológia a pôrodníctvo; pediatria; neurológia; dermatovenerológia; anestéziológia 

a resuscitácia; patologická anatómia a súdne lekárstvo; klinická farmakológia; 

lekárska biofyzika; lekárska, klinická a farmaceutická biochémia; farmakológia; 

verejné zdravotníctvo; pre občanov SR a zahraničných študentov,“ a ošetrovateľstvo, 

urológiu a zubné lekárstvo pre občanov SR,  

- v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pre zdravotnícke 

povolanie - lekár: v akreditovaných špecializačných študijných programoch vnútorné 



POSLANIE A POSTAVENIE JLF UK  2 

 

 

lekárstvo; diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy; urológia; neurológia; 

chirurgia; pneumológia a ftizeológia; hematológia a transfuziológia; gynekológia 

a pôrodníctvo; infektológia; dermatovenerológia; pediatria; patologická anatómia; 

otorinolaryngológia; všeobecné lekárstvo; gastroenterológia; detská chirurgia; 

pracovné lekárstvo; neonatológia; pediatrická pneumológia a ftizeológia; 

anestéziológia a intenzívna medicína; ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve; 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa; pediatrická endokrinológia a 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy; klinická biochémia; zdravotnícky 

manažment a financovanie; súdne lekárstvo; onkológia v urológii; mamológia; 

klinická imunológia a alergológia, pediatrická intenzívna medicína, pediatrická 

urológia; nefrológia a v akreditovaných certifikačných študijných programoch 

dorastové lekárstvo; komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných 

poruchách hemostázy a mamodiagnostika v gynekológii; pre zdravotnícke povolanie – 

zubný lekár: v akreditovaných špecializačných študijných programoch zdravotnícky 

manažment a financovanie; maxilofaciálna chirurgia a v akreditovanom certifikačnom 

študijnom programe dentoalveolárna chirurgia a pre zdravotnícke povolanie – sestra: 

v akreditovaných špecializačných študijných programoch ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská 

starostlivosť v psychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii a v akreditovaných 

študijných programoch sústavného vzdelávania - mentor klinickej praxe 

v ošetrovateľstve; ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, 

- v rámci Univerzity tretieho veku zabezpečovať ďalšie celoživotné odborné 

vzdelávanie.  

b) oblasť vedeckého výskumu: poslanie fakulty sa realizuje v slobodnom a 

neobmedzenom priestore vedeckého bádania s orientáciou na integráciu tak vnútri fakulty, 

ako aj navonok a s čoraz väčším dôrazom na efektivitu výskumných projektov a na výchovu 

ďalšej generácie. Na JLF UK sa vyprofilovali 4 komplexné výskumné oblasti: onkológia, 

molekulová biológia, neurovedy a respirológia. Výskum v  týchto oblastiach sústreďuje 

podstatnú časť ľudských a ekonomických kapacít JLF UK a zásadne prispieva k tvorbe 

výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a k zvyšovaniu kvalifikovanosti zamestnancov JLF 

UK.  

c) oblasť liečebno-preventívna: poslanie fakulty sa realizuje formou podieľania sa na 

zabezpečovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pre občanov SR a na programovaní 

a realizovaní ďalšieho rozvoja tejto starostlivosti v kontexte celosvetového medicínskeho 

progresu.  

Rozvoj vzdelávania a  vedeckého výskumu v integrovanej forme sa uskutočňuje 

podporou ŠVOČ a doktorandského štúdia ako predpokladu výchovy a rastu novej generácie 

vysokoškolských odborníkov v oblasti medicíny a ošetrovateľstva, ako aj účasťou v 

programoch postgraduálneho špecializačného štúdia. Doktorandské štúdium sa na JLF UK 

chápe ako základný predpoklad rastu novej kvalitnej generácie vysokoškolských učiteľov, 

lekárov a výskumných pracovníkov. Fakulta ako jedna z prvých akreditovaných lekárskych 

fakúlt na Slovensku poskytuje špecializačné štúdium lekárov a chce pokračovať v rozvoji 

tohto programu v intenciách kritérií UEMS.  

Okrem toho fakulta poskytuje aj ďalšie vzdelávanie, knižničné a informačné služby 

a prostredníctvom UK vykonáva nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, ktorá súvisí 

predovšetkým s vedeckou a pedagogickou prácou jej akademickej obce.  

Zabezpečovaním úloh podľa uvedeného akademického profilu má JLF UK nielen 

regionálny, ale aj celoštátny a medzinárodný rozsah pôsobnosti. Okrem toho poskytovaním 

vysokoodbornej diagnostickej a liečebno-preventívnej činnosti pacientom z regiónu a celého 

Slovenska má regionálny a celoštátny rozsah pôsobnosti. Medzinárodný rozsah pôsobenia 
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JLF UK je ďalej aj v rozvíjaní existujúcich bilaterálnych zmluvných vzťahov a nezmluvných 

kooperácií s rôznymi zahraničnými inštitúciami. 
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2 AKADEMICKÉ ORGÁNY A RIADIACI FUNKCIONÁRI JLF UK 
Jedným z najdôležitejších princípov vysokoškolského systému je jeho samosprávny 

charakter, plne podporovaný a rešpektovaný vedením JLF UK.  

Orgánmi akademickej samosprávy sú podľa zákona o vysokých školách akademický 

senát, dekan, vedecká rada fakulty a disciplinárna komisia fakulty pre študentov. 

2.1 AKADEMICKÝ SENÁT JLF UK 

Akademický senát JLF UK mal v hodnotenom období 35 členov, z toho 23 členov 

z radov zamestnancov a 12 členov z radov študentov. 

Senát v hodnotenom období pracoval v nasledovnom zložení: 

PREDSEDNÍCTVO AS: 

1.   prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. - predsedníčka AS JLF UK, 

2.  doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. – predseda zamestnaneckej časti AS JLF UK, 

podpredseda AS JLF UK, 

3.  prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. - ďalší člen predsedníctva AS JLF UK za 

zamestnaneckú časť,  

4.  prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. - ďalší člen predsedníctva AS JLF UK za 

zamestnaneckú časť, 

5. Veronika Slobodníková - predseda študentskej časti AS JLF UK, podpredseda AS JLF 

UK, 

6.   Michal Ružinský - ďalší člen predsedníctva AS JLF UK za študentskú časť 

 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ: 

 1.     prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.              

 2.     prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.  

 3.     doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.  

 4.     MUDr. Peter Bánovčin, PhD.  

 5.     doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.  

 6.     prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.  

 7.     doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.  

 8.     doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.  

 9.     prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin.  

10.    doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  

11.    doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.  

12.    doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

13.    prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.  

14.    doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.  

15.    prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

16.    doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof.  

17.    Ing. Ján Strnádel, PhD. 

18.    RNDr. Michal Šimera, PhD.  

19.    prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  

20.    doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 

21.    doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.  

22.    prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.  

23.    prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 
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Študentská časť AS pracovala počas roka 2018 v nasledovnom zložení: 

ŠTUDENTSKÁ ČASŤ: 

 1.    Lukáš Briš  

 2.    Jana Dudášiková  

 3.    Patrícia Hulinová  

 4.    Aneta Kňazúrová 

 5.    Filip Macášek 

 6.    Mária Mikitová  

 7.    Michal Ružinský  

 8.   Veronika Slobodníková  

 9.   Bartlomiej Szulc  

 10.  MUDr. Tomáš Šimurda  

 11.  Nikola Trháčová  

 12.  Adam Žilík 

 

ČLENOVIA AS UK ZA JLF UK: 

1. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

2. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

3. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. 

4. MUDr. Tomáš Šimurda 

5. Daniel Mančík  

 

V hodnotenom období sa uskutočnili zasadnutia AS JLF UK v dňoch 10.4.2018, 

21.5.2018, 3.9. 2018, 1.10.2018, 10.12.2018. 

V hodnotenom období AS JLF UK na svojich zasadaniach prerokoval a schválil 

nasledovné dôležité materiály (v chronologickom poradí): 

 Návrh dekana na:  

o metodiku rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na rok 2018 na programy 

a podprogramy 

o na rozpis miezd na pracoviská a súčasti JLF UK na rok 2018 

o rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018 

 Návrh dekana o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných 

zdrojov na rok 2018: 

o Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

o Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK 

 Návrh dekana za zmenu funkčnej štruktúry:  

o Ústavu patologickej fyziológie JLF UK 

o Neurologickej kliniky JLF UK a UNM 

o Kliniky infektológie a cestovnej medicíny  JLF UK a UNM 

o Martinského centra pre biomedicínu 

o Ústavu fyziológie JLF UK 

 Návrh dekana na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2019/2020 

 Návrh dekana na doplnenie VP č. 7/2017 – Sadzobník odmien za vybrané práce 

a činnosti zamestnancov JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru 

 Návrh dekana na doplnenie VP č. 36/2017 – Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine 
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 Návrh dekana na vyslovenie súhlasu o nepotrebnosti nehnuteľného majetku UK 

v Mošovciach 

 Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK 

 Návrh dekana na rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky 

a činnosti v roku 2018 

 Návrh dekana o organizačnom zabezpečení a podmienkach prijatia na doktorandské 

štúdium v akademickom roku 2019/2020 

 Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

o Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM 

o Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM 

o Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

 Návrh dekana na študijné programy v akademickom roku 2018/2019 

 Návrh dekana na zloženie skúšobných komisií štátnych skúšok v akademickom roku 

2018/2019 

 Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2017 

 Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2017 

 Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predajom nepotrebných nehnuteľných vecí za 

cenu nižšiu než je primeraná cena 

 Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK 

 Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK a riadnych volieb do ŠRVŠ 

 Doplnenie stálych komisií AS JLF UK 

 Doplnenie člena Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov  

 Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana JLF UK na funkčné obdobie 2019 – 

2023  

 Voľba volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK 

 Formulár návrhu kandidáta na funkciu dekana JLF UK 

 Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK 

 Voľba volebnej komisie pre doplňovacie voľby do AS UK 

 Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 

o Kliniky hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

o Ústavu telesnej výchovy JLF UK 

o Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM 

o Ústavu fyziológie JLF UK 

o Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

o Ústavu cudzích jazykov JLF UK 

 Návrh dekana na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v akademickom 

roku 2019/2020 

 Štipendijný poriadok JLF UK 

 Návrh dekana o zriadení výučbovej základne JLF UK v Ambulantnom ORL centre 

PAVEL, s.r.o. 

 Návrh dekana na predaj nehnuteľností 

 Správa o činnosti AS JLF UK,  Správa o činnosti predsedníctva AS JLF UK za 

akademický rok 2017/2018 a kontrola uznesení  

 Návrh dekana na iniciovanie zmeny Štatútu JLF UK 

 Návrh predsedníčky AS JLF UK na zmenu Rokovacieho poriadku AS JLF UK 

 Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov 

 Hodnotiaca správa pedagogickej činnosti JLF UK 2018 

  Návrh dekana na zmenu funkčnej štruktúry: 
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o  Ústavu lekárskej biofyziky JLF UK 

o  Neurologickej kliniky JLF UK a UNM 

o  Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 

 

 Informácia dekana: analýza počtu, štruktúry pracovných miest v BioMede, 

ich financovanie a návrh na racionalizáciu pracovných činností divízií BioMedu 

 Návrh dekana na zmenu názvu Ústavu telesnej výchovy JLF UK 

 Návrh dekana na zmenu názvu Ústavu molekulovej biológie JLF UK a zmenu názvu 

predmetu Molekulová biológia 

 Návrh dekana na vyslovenie súhlasu s predĺžením doby nájmu:  

o práčovne vo VI spoločnosti INKUR, s.r.o., Martin  

o veľkého klubu vo VI Národnému vnútromisijnému a aliančnému hnutiu Modrý 

kríž   

o telocvične JLF UK na Malej Hore združeniu Taoistického TAI CHI v SR 

 Vyhlásenie riadnych volieb do AS JLF UK 

 

Akademický senát prerokoval a prijímal uznesenia k otázkam, ktoré patria do jeho 

kompetencie zo zákona o vysokých školách, Štatútu UK v Bratislave a  Štatútu JLF UK. Z 

tohto aspektu Akademický senát JLF UK prijal na svojich zasadaniach celkom 35 uznesení, 

ktoré sa splnili a niektoré sa priebežne plnia.  

Predsedníctvo Akademického senátu aktívne spolupracovalo s Vedením JLF UK, 

s členmi AS UK za JLF UK, ako aj s AS UK v Bratislave. Zasadalo pred každým zasadnutím 

senátu, pripravovalo návrhy programov a podkladové materiály na zasadnutia senátu. 

Zamestnanecká a študentská časť AS zasadali spravidla pred každým zasadnutím senátu, 

pričom prijímali svoje stanoviská k navrhovaným programom a k predkladaným materiálom 

na rokovania senátu. Stále komisie senátu - ako jeho poradné orgány (Komisia pre rozpočet 

a hospodárenie, Pedagogická komisia, Vedecká komisia a Právna komisia) zasadali podľa 

potreby a vyjadrovali sa k materiálom, ktoré boli následne predložené na rokovania 

Akademického senátu. 

2.2 VEDECKÁ RADA JLF UK 

Vedecká rada JLF UK je akademickým orgánom fakulty, ktorej pôsobnosť vyplýva 

z príslušných zákonných noriem a Štatútu JLF UK. 

V súlade s § 29 ods. 1 a 2 Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Čl. 27 ods. 2 Štatútu JLF UK 

a schválením v Akademickom senáte JLF UK dňa 17. februára 2015 boli dekanom fakulty 

vymenovaní členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine na funkčné obdobie od 1. marca 2015                           

do 28. februára 2019.  

V hodnotenom období sa uskutočnili štyri zasadnutia v termínoch: 22. marec, 21. jún,                   

11. október a 12. december 2018. 

 

ZOZNAM ČLENOV VEDECKEJ RADY JLF UK 

Predseda VR  

1. prof. MUDr. Ján Danko, CSc. – dekan JLF UK 

Členovia VR z JLF UK a UK 

2. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

3. prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

4. prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

5. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.  
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6. prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

7. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  

8. prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.  

9. prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.  

10. prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

11. prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

12. prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

13. prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

14. prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. 

15. prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 

16. prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

17. prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

18. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

19. prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

20. doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. 

21. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

22. prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

23. prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 

24. doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

25. prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.  

26. prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

27. prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

28. prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

29. prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 

30. doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

31. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 

32. prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

33. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

Externí členovia 

34. Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. (ŽU, Žilina) 

35. prof. Ing. Milan Dado, PhD. (ŽU, Žilina) 

36. prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (UP, Olomouc) 

37. Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH (UPJŠ, Košice) 

38. prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. (UP, Olomouc) 

39. prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (UP, Olomouc) 

40. MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA (UNM, Martin) 

41. doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. (UPJŠ, Košice) 

42. prof. Ing. Ján Michalík, PhD. (ŽU, Žilina) 

43. prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. (UPJŠ, Košice) 

44. prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (ŽU, Žilina) - menovaný od 1.11.2016/návrh schválený 

na zasadnutí AS JLF UK dňa 24.10.2016 

45. mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., ukončenie členstva na vlastnú žiadosť k 

30.6.2018. 

2.3 VEDENIE JLF UK 

Predstaviteľom fakulty a jej riadiacim funkcionárom je dekan. Dekan JLF UK riadi, 

zastupuje a koná vo veciach fakulty, za svoju činnosť zodpovedá senátu fakulty.  

Stálym poradným orgánom dekana je vedenie fakulty, ktoré radí dekanovi pri výkone 

jeho funkcie vo všetkých otázkach, v ktorých sa dekan na vedenie obráti. Členmi vedenia 
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fakulty sú dekan, prodekani a tajomník fakulty. Okrem členov vedenia fakulty je na 

zasadnutia prizývaná predsedníčka akademického senátu fakulty, predseda študentskej časti 

akademického senátu fakulty. Vedenie JLF UK v roku 2018 zasadalo prevažne dvakrát do 

mesiaca, s výnimkou mesiaca apríl - Vedenie JLF UK zasadalo 3x a mesiacov február, jún, 

júl, august, september a december – Vedenie JLF UK zasadalo 1x. Celkom sa uskutočnilo 19 

zasadnutí, pričom záznamy z rokovaní boli uverejňované v elektronickej forme na Intranete 

JLF UK. 

 

 

Vedenie fakulty pracovalo v roku 2018 v nasledovnom zložení:  

Dekan  

- prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

Prodekani  

- prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. – prvá prodekanka JLF UK a prodekanka 

pre vedecko-výskumnú činnosť, 

- prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. – prodekan JLF UK pre doktorandské štúdium a 

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 

- doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. – prodekan JLF UK pre rozvoj 

fakulty, 

- prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. – prodekanka JLF UK pre pedagogickú činnosť 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo a v študijnom programe zubné 

lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku slovenskom, 

- doc. MUDr. Oto Osina, PhD. – prodekan JLF UK pre pedagogickú činnosť 

zodpovedný za nelekárske študijné programy a informačné technológie, 

- prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. – prodekanka JLF UK pre pedagogickú činnosť 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku 

anglickom a zahraničné vzťahy, 

Tajomník  
- Ing. Ľubica Červeňová,  

Prizývaní hostia:  

- predsedníčka AS JLF UK: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  

- predseda študentskej časti AS JLF UK:  Lukáš Briš (do 30. 6. 2018) 

Veronika Slobodníková (od 1. 7. 2018)
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3 ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE JLF UK 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zamestnávala v roku 2018 v priemernom 

prepočítanom počte celkom 462 zamestnancov, z toho 196 vysokoškolských učiteľov 

a 52 výskumných pracovníkov.  

K 31. októbru 2018 na JLF UK v Martine študovalo v dennej forme štúdia celkom 

1541 študentov v piatich akreditovaných študijných odboroch. V študijnom odbore všeobecné 

lekárstvo študovalo 730 slovenských študentov a 663 študentov študujúcich v jazyku 

anglickom. V študijnom odbore zubné lekárstvo študovalo 52 študentov. V dennej forme 

bakalárskeho štúdia študovalo 32 študentov ošetrovateľstvo, 24 študentiek študovalo pôrodnú 

asistenciu a 15 študentov študovalo verejné zdravotníctvo. V dennej forme magisterského 

štúdia študovalo 20 študentov verejné zdravotníctvo, 5 študentov študovalo ošetrovateľstvo.  

V externej forme magisterského štúdia študovalo 22 študentiek pôrodnú asistenciu 

a 6 študentiek študovalo ošetrovateľstvo. 

JLF UK má v správe celkom 32 objektov a užívala hnuteľný majetok v celkovej 

hodnote 45 515 036,90 €.  

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2018 pre JLF UK bola 14 279 135,00 €, z toho 

1 313 122,00 € boli účelovo určené prostriedky na financovanie praktickej výučby študentov 

JLF UK na špecializovaných výučbových pracoviskách Univerzitnej nemocnice Martin, 

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Martine, Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Martine a Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. 

v Dolnom Smokovci. 

JLF UK zabezpečovala v hodnotenom období výchovno-vzdelávaciu, vedecko-

výskumnú a liečebno-preventívnu činnosť na svojich vedecko-pedagogických pracoviskách, 

účelových pracoviskách, informačných pracoviskách, vedecko-výskumných pracoviskách 

a centrách a na hospodársko-správnom pracovisku dekanát fakulty. 

 

Riadiaca štruktúra dekanátu JLF UK pozostáva z úsekov: 

a) dekana, 

b) prodekanov, 

- prvého prodekana a prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť 

- prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov 

- prodekana pre rozvoj fakulty 

- prodekana pre pedagogickú činnosť zodpovedného za nelekárske študijné programy 

a informačné technológie 

- prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

a v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku 

slovenskom 

- prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre 

študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy 

c) tajomníčky. 
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3.1 ORGANIZAČNÉ ČLENENIE JLF UK V MARTINE 

 

A. DEKANÁT JLF UK 

 

B. VEDECKO-PEDAGOGICKÉ PRACOVISKÁ JLF UK 

TEORETICKÉ ÚSTAVY 

- Ústav anatómie JLF UK 

- Ústav cudzích jazykov JLF UK 

- Ústav fyziológie JLF UK 

- Ústav histológie a embryológie JLF UK 

- Ústav lekárskej biofyziky JLF UK 

- Ústav lekárskej biochémie JLF UK 

- Ústav lekárskej biológie JLF UK 

- Ústav telesnej výchovy a relaxačné centrum JLF UK 

 

PREDKLINICKÉ ÚSTAVY 

- Ústav farmakológie JLF UK 

- Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK 

- Ústav molekulovej biológie a genomiky JLF UK 

- Ústav patologickej fyziológie JLF UK 

- Ústav verejného zdravotníctva JLF UK 

 

NELEKÁRSKE ÚSTAVY 

- Ústav ošetrovateľstva JLF UK 

- Ústav pôrodnej asistencie JLF UK 

 

KLINIKY A ÚSTAVY 

- Dermatovenerologická klinika JLF UK a UNM 

- Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM 

- Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK a UNM 

- I. interná klinika JLF UK a UNM 

- Interná klinika – gastroenterologická JLF UK a UNM 

- Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM 

- Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM 

- Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM 

- Klinika detskej chirurgie JLF UK a UNM 

- Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH 

- Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

- Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM 

- Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM 

- Klinika nukleárnej medicíny JLF UK a UNM 

- Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM 
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- Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM 

- Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UNM 

- Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM  

- Klinika telovýchovného lekárstva JLF UK a UNM 

- Neonatologická klinika JLF UK a UNM 

- Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM 

- Neurologická klinika JLF UK a UNM 

- Očná klinika JLF UK a UNM 

- Ortopedická klinika JLF UK a UNM 

- Psychiatrická klinika JLF UK a UNM 

- Rádiologická klinika JLF UK a UNM 

- Urologická klinika JLF UK a UNM 

- Ústav klinickej biochémie JLF UK a UNM 

- Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

- Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM 

 

C. ÚČELOVÉ PRACOVISKÁ 

- Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK 

- Inštitút medicínskeho vzdelávania v anglickom jazyku JLF UK 

- Simulačné výučbové centrum JLF UK 

- Vysokoškolský internát a jedáleň JLF UK 

 

D. INFORMAČNÉ PRACOVISKÁ 

- Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK 

- Ústav informačných technológii JLF UK 

 

E. VEDECKO-VÝSKUMNÉ PRACOVISKÁ A CENTRÁ JLF UK 

- Martinské centrum pre biomedicínu BioMed Martin 

 Divízia molekulová medicína 

 Divízia neurovedy 

 Divízia onkológia 

 Divízia respirológia 

 Centrálny zverinec 

- Centrum experimentálnej a klinickej respirológie JLF UK 

- Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej terapii JLF UK 

- Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie 

onkologických ochorení JLF UK 

- Centrum excelentnosti pre perinatologický výskum JLF UK 

- Centrum translačnej medicíny JLF UK 

- Centrum paliatívnej starostlivosti Bjørnstjerna Bjørnsona JLF UK 
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4 VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V ROKU 2018 

4.1 OBLASŤ VZDELÁVANIA 

4.1.1 ŠTRUKTÚRA ŠTUDENTOV (1., 2. A SPOJENÉHO 1. A 2. STUPŇA) 

JLF UK zabezpečovala v akademických rokoch 2017/2018 a 2018/2019 

vysokoškolské vzdelávanie v nasledovných akreditovaných študijných programoch: 

-  spojeného 1. a 2. stupňa: 

 všeobecné lekárstvo:  6-ročné doktorské štúdium v jazyku slovenskom 

 všeobecné lekárstvo:  6-ročné doktorské štúdium v jazyku anglickom  

 zubné lekárstvo: 6-ročné doktorské štúdium v jazyku slovenskom 

-  študijných programoch 1. a 2. stupňa: 

 ošetrovateľstvo: 3-ročné denné  bakalárske štúdium, 2-ročné denné magisterské 

štúdium, 3-ročné externé magisterské štúdium  

 verejné zdravotníctvo: 3-ročné denné bakalárske štúdium, 2-ročné denné 

magisterské štúdium 

 pôrodná asistencia: 3-ročné denné bakalárske štúdium, 3-ročné externé 

magisterské štúdium 

V rámci celoživotného vzdelávania sa na JLF UK uskutočňovala aj výučba na 

Univerzite tretieho veku.  

 Počet študentov JLF UK k 31.10.2018 je uvedený v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1 Počet  študentov JLF UK k  31. 10. 2018 odoslaný do Centrálneho 

registra študentov MŠVVaŠ SR 

denné  a externé štúdium   

celkový počet 1569 l. roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5. roč. 6.roč. 

Doktorské štúdium 1445 
      

všeobecné lekárstvo-SJ 730 183 121 104 84 134 104 

všeobecné lekárstvo-AJ 663 141 121 116 83 85 117 

zubné lekárstvo 52 8 10 7 10 8 9 

Bakalárske štúdium 71 
      

ošetrovateľstvo - denné 32 18 14 
    

verejné zdravotníctvo - 

denné 
15 10 5 

    

pôrodná asistencia - denné 24 19 5 
    

Magisterské štúdium 53 
      

verejné zdravotníctvo - 

denné 
20 8 12 

    

ošetrovateľstvo - denné 5 5 
     

ošetrovateľstvo - externé 6 6 
     

pôrodná asistencia - externé  22 13 9 
    

Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 
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           Vývoj počtu študentov v jednotlivých študijných programoch v predchádzajúcich 

akademických rokoch je znázornený na obrázkoch č. 1, 2 a 4. 

 

Graf č. 1   Vývoj počtu študentov študijného programu všeobecné lekárstvo    

v slovenskom jazyku 

 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

 

Graf č. 2   Vývoj počtu študentov študijného programu všeobecné lekárstvo 

v anglickom jazyku  

 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 
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V akademickom roku 2018/2019  študuje na JLF UK 663  študentov v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo v  jazyku anglickom.   Najvyšší počet študentov študujúcich 

v jazyku anglickom je z Nórska, ktorých  celkový počet je 364.  Ďalší študenti sú 

z nasledujúcich krajín: Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Filipíny, Francúzsko, Island, 

Irán, Írsko, Izrael, Holandsko, Kuba, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Seychely, 

Španielsko,  Spojené kráľovstvo, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko  a Taliansko. 

Na grafe č. 3 je znázornený vývoj počtu študentov prijatých do prvého ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom v jednotlivých akademických 

rokoch od akademického roka 2008/2009. 

 

Graf č. 3 Vývoj počtu študentov študijného programu všeobecné lekárstvo 

v anglickom jazyku prijatých do 1. ročníka  

 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

JLF UK venuje pozornosť aj výučbe študijných programov v akreditovaných 

nelekárskych zdravotníckych študijných programoch. V posledných akademických rokoch po 

predchádzajúcom výraznom poklese sa podarilo zastabilizovať počet študentov bakalárskych 

študijných programov. Na JLF UK sú akreditované aj magisterské študijné programy 

ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. 

 

Graf č. 4  Vývoj počtu študentov v nelekárskych študijných  programoch  

 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 
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V júni 2018 ukončilo štúdium na JLF UK:  

 v študijnom programe všeobecné lekárstvo 265 absolventov, z toho 158 

študujúcich v jazyku slovenskom a 107 v jazyku anglickom, 

 v študijnom programe zubné lekárstvo 7 absolventov, 

 v študijnom programe ošetrovateľstvo v bakalárskom štúdiu 10 absolventov 

v dennej forme štúdia, 

 v študijnom programe verejné zdravotníctvo – v bakalárskom štúdiu 8 

absolventov v dennej forme štúdia, v magisterskom štúdiu 17 absolventov 

v dennej forme štúdia, 

 v študijnom programe pôrodná asistencia –  v bakalárskom štúdiu 8 

absolventov v dennej forme štúdia. 
 

Od začiatku výučby na JLF UK v Martine až do roku 2018 ukončilo štúdium:  

 v študijnom programe všeobecné lekárstvo celkom 6016 absolventov v jazyku 

slovenskom a 697 absolventov v jazyku anglickom,  

 v študijnom programe zubné lekárstvo 7 absolventov, 

 v študijnom programe ošetrovateľstvo 

v bakalárskom štúdiu 604 absolventov v dennej forme a 405 absolventov 

v externej forme,  

v magisterskom štúdiu 325 absolventov v dennej forme a 230 absolventov 

v externej forme,  

 v študijnom programe verejné zdravotníctvo  
v bakalárskom štúdiu 178 absolventov v dennej a 50 absolventov v externej forme 

štúdia,  

v magisterskom štúdiu 124 absolventov v dennej a 10 absolventov v externej 

forme štúdia, 

 v študijnom programe pôrodná asistencia v bakalárskom štúdiu 114 

absolventov v dennej a 14 absolventov v externej forme štúdia,  

v magisterskom štúdiu 44 absolventov v externej forme štúdia,  

 v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

v bakalárskom štúdiu  13 absolventov v dennej a 21 absolventov v externej forme 

štúdia,  

v magisterskom štúdiu 24 absolventov v externej forme štúdia, 

 v  študijnom programe rádiologická asistencia v bakalárskom štúdiu 11 

absolventov v dennej a 39 absolventov v externej forme štúdia,  

 v  študijnom programe fyzioterapia v bakalárskom štúdiu 36 absolventov 

v dennej a 12 absolventov v externej forme štúdia, 

 v  študijnom programe zubná technika v bakalárskom štúdiu 15 absolventov 

v dennej a 24 absolventov v externej forme štúdia. 

V súčasnosti sa výučba v študijných programoch laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve, rádiologická asistencia, fyzioterapia a zubná technika na JLF UK nerealizuje. 

4.1.2 PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

JLF UK v Martine stabilne eviduje vysoký záujem o štúdium hlavne v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo a v študijnom programe zubné lekárstvo. Záujem o štúdium na 

JLF UK v Martine pre akademický rok 2018/2019 podľa jednotlivých študijných programov 

zobrazuje tabuľka č. 2. 
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Tabuľka č. 2 Záujem o štúdium na JLF UK v Martine pre akademický rok 

2018/2019 

študijný program Denné a externé štúdium 

 Prihlásení Zúčastnení Prijatí Zapísaní 

Všeobecné lekárstvo -SJ 982 899 304 183 

Všeobecné lekárstvo -AJ 464 344 235 140 

Zubné lekárstvo 126 100 11 8 

Ošetrovateľstvo 27 26 26 18 

Verejné zdravotníctvo 18 14 14 10 

Pôrodná asistencia 24 21 21 19 

Ošetrovateľstvo - denné 

magisterské štúdium 

5 5 5 5 

Ošetrovateľstvo - externé 

magisterské štúdium 

8 8 8 6 

Verejné zdravotníctvo – denné 

magisterské štúdium 

9 9 9 8 

Pôrodná asistencia – externé 

magisterské štúdium 

14 13 13 13 

Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnili formou písomného testu. Uchádzači o štúdium 

všeobecného lekárstva a zubného lekárstva absolvovali písomný test z predmetov chémia 

a biológia. Uchádzači o štúdium nelekárskych študijných programov ošetrovateľstvo, pôrodná 

asistencia a verejné zdravotníctvo – bakalárske štúdium,  z predmetov biológia a somatológia. 

Uchádzači o štúdium magisterského študijného programu verejné zdravotníctvo a pôrodná 

asistencia z oblasti verejného zdravotníctva a pôrodnej asistencie v rozsahu vedomostí, ktoré 

zodpovedajú obsahu bakalárskeho študijného programu.  

Testy v študijných programoch prvého a spojeného prvého a druhého stupňa boli 

zostavené tak, aby predmety prijímacej skúšky z hľadiska obsahu neprekračovali obsah 

úplného stredného vzdelania v súlade s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.   

V študijnom programe druhého stupňa boli testy zostavené tak, aby obsahová náplň 

otázok zodpovedala  rozsahu učiva príslušného  študijného programu 1. stupňa. 

 

4.1.3 KRITÉRIA PRE PRIJATIE 

Návrh dekana na schválenie podmienok prijatia uchádzačov na štúdium 

akreditovaných študijných programov 1. , 2. a spojeného 1. a 2.  stupňa uskutočňovaných na 

JLF UK v Martine v akademickom roku 2018/2019 schválil Akademický senát (AS) JLF UK  

dňa 12. 4. 2017 (Vnútorný predpis č. 17/2017). 

Základnou podmienkou prijatia na doktorské štúdium (spojeného 1. a 2. stupňa) 

a bakalárske študijné programy bolo získanie úplného stredného vzdelania.   

Ďalšou podmienkou prijatia bolo úspešné vykonanie prijímacej skúšky.  

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov 2. stupňa bolo 

úspešné absolvovanie študijného programu 1. stupňa v príslušnom odbore. 

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium sa na fakulte uskutočnil 2.2.2018. 
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 Obr. č. 1 Deň otvorených dverí na JLF UK v Martine 

4.1.4 AKREDITÁCIA 

V rámci Komplexnej akreditácie podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. má JLF UK  

rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 30. 

októbra 2015 a 13. januára 2016 a 30. augusta 2018 priznané práva uskutočňovať  študijné 

programy 1. stupňa, 2. stupňa  a spojeného 1. a  2. stupňa  a  udeľovať zodpovedajúce 

akademické tituly v pregraduálnom štúdiu v nasledovných študijných programoch: 

 

Tabuľka č. 3 Prehľad akreditovaných študijných programov 1.,  2. a spojeného 

1. a 2.  stupňa na JLF UK  
Názov študijného 

programu 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

ŠDŠ Udeľ. 

akad. 

titul 

Garant Časové 

obmedzenie 

všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku 

slovenskom  

spo- 

jený 1. 

a 2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. Marián Mokáň, 

DrSc., FRCP Edin 

bez časového 

obmedzenia 

všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku 

anglickom  

spo- 

jený 1. 

a 2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. Marián Mokáň, 

DrSc., FRCP Edin 

bez časového 

obmedzenia 

zubné lekárstvo spo- 

jený 1. 

a 2. 

denná 6 MDDr. prof. MUDr. Jarmila 

Procházková, CSc.  

 

bez časového 

obmedzenia 

ošetrovateľstvo 1. denná  3 Bc. prof. Mgr. Katarína Žiaková, 

PhD. 

bez časového 

obmedzenia 

ošetrovateľstvo  1. externá 4 Bc.  prof. Mgr. Katarína Žiaková, 

PhD. 

s časovým 

obmedzením do 

31.8.2022 

pôrodná asistencia 1. denná  3 Bc. doc. Mgr. Martina Bašková, 

PhD.  

bez časového 

obmedzenia 

verejné zdravotníctvo 1. denná  3 Bc. prof.  MUDr. Henrieta 

Hudečková,  PhD., MPH 

bez časového 

obmedzenia 
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ošetrovateľstvo 2. denná  2 Mgr. prof. Mgr. Katarína Žiaková, 

PhD. 

bez časového 

obmedzenia 

ošetrovateľstvo 2. externá  3 Mgr. prof. Mgr. Katarína Žiaková, 

PhD. 

bez časového 

obmedzenia 

pôrodná asistencia 2. denná  2 Mgr. prof. MUDr. Ján Danko, 

CSc. 

s časovým 

obmedzením do 

31.8.2021 

pôrodná asistencia 2. externá  3 Mgr. prof. MUDr. Ján Danko, 

CSc. 

s časovým 

obmedzením do 

31.8.2021 

verejné zdravotníctvo 2. denná 2 Mgr. prof. MUDr. Henrieta 

Hudečková,  PhD., MPH 

bez časového 

obmedzenia 

Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

4.1.5 VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V OBLASTI PEDAGOGIKY A ZABEZPEČENIE KVALITY 

VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako najlepšia lekárska fakulta na Slovensku 

podľa hodnotenia ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) v hodnotených 

akademických rokoch a fakulta s rešpektovaným postavením v medzinárodnom 

vysokoškolskom priestore: 

a) zachováva si profil klasickej lekárskej fakulty predovšetkým so študijným programom 

všeobecné lekárstvo s výučbou v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom, zubné 

lekárstvo a s nelekárskymi študijnými programami (ošetrovateľstvo, pôrodná 

asistencia a verejné zdravotníctvo), na ktorej je vedecké bádanie prepojené 

s vyučovaním; 

b) inovuje obsah v rámci jednotlivých predmetov študijných programov tak, aby sa 

dosiahla väčšia prepojenosť medzi jednotlivými predmetmi a väčšmi sa využil 

mnohostranný potenciál fakulty v prospech prípravy študentov i s ohľadom na ich 

vysokú konkurencieschopnosť pri uplatnení sa v praxi (napomáha tomu dôsledná 

príprava, zverejnenie a následná kontrola informačných listov predmetov, ktoré 

obsahujú informácie týkajúce sa osnovy predmetu, výsledkov vzdelávania, 

odporúčanej literatúry, podmienok na absolvovanie predmetu a tiež podmieňujúcich 

predmetov);  

c) podporuje spoluprácu pri uskutočňovaní spoločného študijného programu 

biomedicínske inžinierstvo s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity;  

d) pokračuje v existujúcom zabezpečení systematického uplatňovania preukazného a 

transparentného systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania (viď Kvalita 

pedagogického procesu s. 25, 26); 

e) študentov formuje tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi a tolerantnými osobnosťami, 

ktoré budú schopné prevziať zodpovedné funkcie v spoločnosti: absolvent JLF UK 

bude mať nielen spoľahlivé odborné vedomosti, ale aj vysokú úroveň etických, 

sociálnych a komunikačných kompetencií (k zlepšeniu napomôže zaradenie nového 

povinného predmetu Komunikácia v klinickej praxi do kurikula študijného programu 

všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom 

od akademického roka 2017/2018);  

f) zachováva a rozvíja prospešné študijné programy a špecializácie vo všetkých formách 

štúdia (viď 4.1.4 Akreditácia, s. 19).  

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako vyhľadávaný a rešpektovaný partner v 

celoeurópskom priestore vysokoškolského vzdelávania: 

a) rozširuje mieru zapojenia JLF UK do medzinárodných akademických mobilitných 

programov;  
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b) aktívne propaguje možnosti štúdia na JLF UK nielen doma, ale aj v zahraničí; 

c) postupne zdokonaľuje podmienky pre štúdium predovšetkým s dôrazom na praktickú 

výučbu na klinických pracoviskách fakulty;  

d) zachováva členstvo JLF UK vo významných medzinárodných akademických 

organizáciách (napr. The Association for Medical Education in Europe – AMEE, 

Medical Education in Europe 2 –MEDINE 2, Organization for PhD Education in 

Biomedicine and Health Sciences in the European System - ORPHEUS a pod.). 

AMEE podporuje excelentnosť vo vzdelávaní lekárov na medzinárodnej úrovni - 

podporuje zdieľanie informácií prostredníctvom sietí, konferencií, publikácií a on-line 

aktivít. Identifikuje zlepšenie tradičných prístupov a podporuje inovácie pri plánovaní 

kurikula, výučby a vzdelávania, hodnotenia a riadenia vzdelávania lekárov.  

 

Jesseniova lekárska fakulta UK ako iniciátor a koordinátor transferu vedomostí do 

praxe: 

a) zaviedla ďalšie študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

ktoré sú jedným z najefektívnejších prostriedkov transferu vedomostí do praxe a 

nástrojom na zvyšovanie kvalifikácie (viď 4.4.2 Akreditované študijné programy 

ďalšieho vzdelávania, s. 74-75);  

b) pokračuje v celoživotnom vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku a spolupodieľa 

sa na organizovaní Martinskej letnej detskej univerzity;   

 

Jesseniova lekárska fakulta UK ako vysoká škola orientovaná na študenta a jeho 

potreby: 

a) zabezpečuje korektným a transparentným prijímacím konaním, aby sa na fakultu 

zapisovali najkvalitnejší slovenskí stredoškoláci; 

b) podporuje rozvoj poradenstva a podpory pri štúdiu, využívajúc vo väčšej miere aj 

možnosti informačného systému fakulty; v klinických odboroch je kladený dôraz na 

kontaktnú výučbu pri lôžku pacienta; 

c) systematicky získava spätnú väzbu od poslucháčov jednotlivých stupňov štúdia i od 

absolventov cez ankety a prieskumy a využíva ju pri opatreniach na zvyšovanie 

kvality vzdelávania (viď Kvalita pedagogického procesu, s. 25, 26); 

d) kladie dôraz na neustále zlepšovanie sociálnych podmienok študentov a podľa  

potreby rozvíja aj starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami; 

e) udeľovaním štipendií a ocenení vynikajúcim študentom podporuje motiváciu 

poslucháčov dosahovať nadpriemerné študijné výsledky. 

 

OBSAH, METÓDY A PODMIENKY ŠTÚDIA  

Aktualizácia kurikúl sa vo všetkých študijných programoch realizuje každoročne 

prostredníctvom návrhov na doplnenie a zmeny študijných programov 1., 2. a spojeného 1. 

a 2. stupňa, ktoré predkladajú garanti jednotlivých predmetov v  súčinnosti s  garantmi 

a koordinátormi jednotlivých študijných programov. Pedagogická komisia JLF UK ako 

poradný orgán dekana JLF UK sa uvedenými návrhmi zaoberá a predkladá svoje stanovisko 

na rokovanie Vedenia JLF UK. Návrhy študijných programov sa prerokujú na zasadnutí AS 

JLF UK, ktorému predchádza ich posúdenie Pedagogickou komisiou AS JLF UK. Študijný 

program sa definitívne schvaľuje na zasadnutí VR JLF UK, kde sú prizývaní zástupcovia 

študentov. Pri tvorbe kurikula sa rešpektuje korpus jadra znalostí uvedený v opise študijného 

odboru ako súčasti Sústavy študijných odborov vydanej Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a v prípade študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, 

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako prípravy na tzv. regulované povolanie, aj príslušné 

nariadenie vlády a direktívy Európskej komisie.   
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Výskumná činnosť študentov sa realizuje počas prípravy záverečnej práce 

v jednotlivých študijných programoch a  v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti.  

V študijnom programe všeobecné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa sa v zmysle 

Zákona 131/2002 Z.z. zaradila záverečná  práca a jej obhajoba (ako súčasť štátnej skúšky) do 

študijného plánu študentov 6. roku štúdia od akademického roku 2009/2010. Štátnicové 

komisie sú zložené z odborníkov z príslušnej skupiny odborov (teoretické disciplíny, 

predklinické disciplíny, internistické disciplíny, chirurgické disciplíny).  

Podľa našich doterajších skúseností a ohlasov zo strany pedagogických pracovníkov aj 

študentov existuje problém so zaradením záverečnej práce a jej obhajoby do študijného 

programu všeobecné lekárstvo. Riešenie tohto problému vyžaduje právnu úpravu platnej 

legislatívy na celospoločenskej úrovni. Uvedený problém bol opakovane diskutovaný na 

zasadnutí Asociácie lekárskych fakúlt SR. Na lekárskych fakultách Českej republiky v rámci 

štúdia všeobecného lekárstva záverečná práca a jej obhajoba neexistuje. V súčasnosti 

s v rámci JLF UK plánuje úprava časového harmonogramu odovzdávania diplomovej práce 

a jej obhajoby tak, aby sa celý proces obhajoby ukončil už na začiatku 6. roku štúdia.   

Jednou z foriem prípravy študenta na samostatnú vedecko-výskumnú  prácu je jeho 

aktívna účasť v programe Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). JLF UK 

uplatňuje rôzne formy stimulácie vedecko-výskumného procesu na študentskej báze, ako sú 

podpora kvalifikovaných stážistov ústavov a kliník a organizovanie študentských vedeckých 

konferencií.  Nadobudnuté poznatky a výsledky môžu študenti prezentovať na študentskej 

vedeckej konferencii (ŠVK) formou súťaže, ktorú vyhlasuje dekan fakulty. 

Cieľom fakultnej súťaže je priniesť do rutinnej vzdelávacej študijnej práce nové 

impulzy a vytvárať priestor pre aktívnych študentov na prezentáciu vlastných názorov 

týkajúcich sa aktuálnych medicínskych problémov. Účasť na konferencii je možnosťou 

zdokonaliť sa v prezentácii, obhajobe a argumentácii dosiahnutých výsledkov pred odbornou 

komisiou a verejnosťou. Samotná ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej 

vedeckej práci a invencii. Môže byť dobrým základom pre diplomovú prácu a tiež môže byť 

prvotným krokom k perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce po skončení štúdia. Najlepšie 

práce študentov sú odmeňované finančnými a vecnými cenami a postupujú na ďalšie súťaže a 

konferencie ŠVOČ v rámci Slovenska a v zahraničí. Ďalším ocenením práce študentov je tiež 

zvýhodnenie pri výberovom konaní na zahraničné mobility.  

ŠVOČ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK bola v roku 2018 organizovaná výborom 

pod vedením prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov prof. MUDr. Petra Galajdu, CSc. Členmi organizačného výboru v akademickom 

roku 2017/2018 boli nasledovní zamestnanci a PhD študenti JLF UK: RNDr. Michal Šimera, 

PhD. (predseda), doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD. (podpredseda), Mgr. Ľubica Bánovčinová, 

PhD.,  Mgr. Ivan Farský, PhD., prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD., MUDr. Michal Mešťaník, 

PhD., Ing. Marcel Veterník, PhD., MUDr. Kristián Varga. V akademickom roku 2017/2018 

uskutočnil organizačný výbor štyri pracovné stretnutia za účelom koordinácie ŠVOČ 

a prípravy fakultnej konferencie.  

Dňa 25. apríla 2018 sa konala 39. Študentská vedecká konferencia. Na konferenciu 

bolo prihlásených 37 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli organizačným výborom 

rozdelené do 5 sekcií: Sekcia teoretických disciplín, Sekcia predklinických disciplín, Sekcia 

molekulárnej medicíny, Sekcia klinických disciplín, Sekcia nelekárskych študijných 

programov. 

V rámci nesúťažnej disciplíny bola prezentovaná práca hostí z Lekárskej fakulty  

Univerzity  Palackého v Olomouci a z Lekárskej fakulty Ostravskej Univerzity v Ostrave. 

Program, zborník abstraktov ako aj mená výhercov konferencie sú zverejnené na 

internetovej domovskej stránke fakulty v sekcii Veda – ŠVOČ.  
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JLF UK finančne ocenila vedeckú prácu 20 študentov po dobu ôsmich mesiacov, ktorí 

obsadili miesta kvalifikovaných stážistov. Organizáciu konferencie podporili - finančne: 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, Nadácia Dr. Jozefa Lettricha, materiálne:  Centrum 

pre podporu vedy, výskumu a vývoja na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, 

Kníhkupectvo Martinus, Reklamná agentúra Altom, Občianske združenie Enjoy Life.  

JLF UK má vybudované výučbové bázy na kompletné zabezpečenie študijných 

programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a 

verejné zdravotníctvo. Garancia kvality praktickej výučby pre doktorské, bakalárske a 

magisterské študijné programy je v rámci teoretických a predklinických disciplín zabezpečená 

materiálno-technickým a personálnym vybavením ústavov: anatómie; cudzích jazykov; 

farmakológie; fyziológie; histológie a embryológie; lekárskej biofyziky; lekárskej biochémie; 

lekárskej biológie; mikrobiológie a imunológie; patologickej fyziológie; verejného 

zdravotníctva; molekulovej biológie; ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.   

Praktická výučba sa v rámci klinických disciplín pre všetky študijné  programy 

realizuje na výučbových základniach JLF UK v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM), 

ktorými sú nasledovné kliniky: dermatovenerologická; gynekologicko - pôrodnícka; 

chirurgická klinika a transplantačné centrum; I. interná; interná - gastroenterologická; 

anesteziológie a  intenzívnej medicíny; detí a dorastu; detskej anesteziológie a intenzívnej 

medicíny; detskej chirurgie; hematológie a  transfuziológie; hrudníkovej chirurgie; 

infektológie a cestovnej medicíny; nukleárnej medicíny; otorinolaryngológie a chirurgie hlavy 

a krku; pneumológie a ftizeológie, pracovného lekárstva a  toxikológie; stomatológie 

a maxilofaciálnej chirurgie; telovýchovného lekárstva; neonatologická; neurochirurgická; 

neurologická; očná; ortopedická; psychiatrická; rádiologická; urologická; detskej tuberkulózy 

a respiračných chorôb JLF UK v Dolnom Smokovci a ústavy: klinickej biochémie; 

molekulovej biológie, patologickej anatómie; súdneho lekárstva a medicínskych expertíz. 

Výhodou stratégie rozvoja študijného programu všeobecné lekárstvo je stabilne 

vysoký záujem o štúdium, zabezpečenie rozvoja lekárskych a zdravotníckych vied 

a kvalifikovaného pedagogického zboru na JLF UK.  

Študijný program všeobecné lekárstvo má potrebné personálne a materiálno-

technické zabezpečenie pre výučbu v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom. Existuje 

reálny predpoklad  pretrvávajúceho záujmu o štúdium na JLF UK v tomto študijnom 

programe v slovenskom jazyku a vedeniu JLF UK sa darí zvyšovať počty študentov z iných 

krajín sveta študujúcich v anglickom jazyku. 

Nevýhodou vzdelávania v rámci študijného programu všeobecné lekárstvo je 

limitovaná možnosť počtu pacientov na výučbu klinických predmetov, ktorej hlavným 

dôvodom sú predovšetkým práva pacientov, ekonomická situácia v zmysle limitovaného 

počtu hospitalizácií a tým zníženej možnosti študentov zúčastniť sa praktickej výučby. 

Využitie možností, ktoré nám poskytuje virtuálna medicína a e-learning (Simulačné výučbové 

centrum) a v rámci fakulty pravidelne organizované videokonferencie, čiastočne nahrádzajú 

existenciu limitov v zmysle obmedzeného počtu pacientov v rámci výučby klinických 

predmetov.  

 

KOMUNIKÁCIA V KLINICKEJ PRAXI – NOVÝ POVINNÝ PREDMET NA JLF UK  

Študenti našej fakulty získavajú počas štúdia bohaté teoretické a prakticky významné 

vedomosti a zručnosti ako vyšetrovať pacientov so zameraním na konkrétne choroby, na 

poruchy štruktúry a funkcie orgánov a orgánových systémov. Počas praktickej výučby  na 

jednotlivých klinikách JLF UK a UNM Martin sa však stretávajú s rôznymi typmi pacientov, 

čo vyžaduje pri vyšetrení modifikovať prístup, odlišnú komunikáciu. Práve z radov študentov 

bola opakovane vyslovená požiadavka rozšíriť si vedomosti a komunikačné zručnosti získané 
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v predmete Lekárska psychológia a základy komunikácie, ktorý sa vyučuje v 3. ročníku, teda 

na začiatku výučby klinických predmetov v nemocnici, v kontakte s chorým človekom. 

Najprv (niekoľko rokov skôr) boli vykonané, po dôkladnej analýze s vtedajším 

dekanom   JLF UK prof. Dankom, CSc., prodekankou pre pedagogiku prof. Péčovou, PhD. 

a prednostom Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM doc. Ondrejkom, zmeny v náplni 

a spôsobe výučby lekárskej psychológie. Ubudlo množstvo teoretických informácií 

z psychológie, poučiek, definícií, teórií a psychologických modelov (tiež potrebných pre 

budúceho lekára) a tak sa z teoretického, predklinického predmetu stal z lekárskej 

psychológie klinický predmet.  V súčasnosti má praktické zameranie. Študent sa učí počas 

svojich prvých kontaktov s pacientom ako komunikovať s chorým človekom, ako viesť 

rozhovor, pozorovať jeho prejavy, správanie pri vyšetrení.   

Pokračovaním lekárskej psychológie je predmet Komunikácia v klinickej praxi, 

s výučbou ktorého sme začali v letnom semestri akademického roka 2017/2018 u študentov 4. 

ročníka ako prvá lekárska fakulta na Slovensku. Predmet pokračuje v svojej druhej časti 

v zimnom semestri v 5. ročníku, v tomto akademickom roku. Načasovanie je veľmi dobré. 

Paralelne prebieha výučba psychiatrie a zároveň „naplno“ prebieha výučba klinických 

„somatických“ predmetov. Študenti môžu akúkoľvek otázku, problém v komunikácii 

s dospelým pacientom, dieťaťom aj seniorom riešiť počas praktickej výučby Komunikácie 

v klinickej praxi a to spolu s ďalšími študentmi  a vyučujúcimi.  

Tieto predmety vyučujú najmä skúsení lekári – psychiatri (nazývajú sa aj „lekárski 

psychológovia“). Väčšina výučby prebieha na Psychiatrickej klinike JLF UK a UNM 

v Martine, kde sú hospitalizované deti aj dospelí, pacienti popri psychickej poruche majú aj 

somatické choroby, niekedy závažné, alebo je u nich plánovaný chirurgický zákrok po 

stabilizácii psychického stavu, niekedy aj tehotné ženy, ženy v popôrodnom období 

s psychickými problémami, ďalej v dennom stacionári kliniky sa doliečujú pacienti po akútnej 

psychickej poruche. Študenti teda prichádzajú počas výučby do kontaktu s rôznymi typmi 

pacientov z hľadiska diagnóz aj veku.   

Pred zostavením obsahu a spôsobu výučby Komunikácie v klinickej praxi prebehla 

diskusia zodpovedného vyučujúceho doc. Ondrejku, PhD. vtedajšej prodekanky prof. 

Péčovej, PhD. s garantmi jednotlivých klinických predmetov. Výučba je zameraná na 

konkrétne problémové situácie, ktoré sa vyskytujú v našom zdravotníctve pri poskytovaní 

starostlivosti pacientom, na ich príčiny, prejavy a spôsoby vhodnej a nevhodnej komunikácie 

s pacientom, s príbuzným, s inými zdravotníckymi pracovníkmi. Študenti sa učia na 

modelových situáciách nielen ako viesť rozhovor, čo povedať, čo sa pýtať, ale aj ako, akým 

spôsobom hovoriť, vrátane významu neverbálnej komunikácie. V komunikačne náročných 

situáciách sa poukazuje aj na potrebu účasti iných, odborne starších lekárov z daného 

pracoviska, sestier, tiež psychiatra - konziliára a klinického psychológa.     

Obsahom výučby komunikácie v každom odbore medicíny, pri rôznych diagnózach sú 

krátke teoretické vedomosti z lekárskej psychológie a špecifiká komunikácie, ďalej 

kazuistiky, problémové modelové situácie,  niekedy sa využívajú aj krátke simulované videá 

nevhodnej a vhodnej komunikácie a študenti hrajú rolu pacienta, jeho príbuzného a lekára, 

ďalej pri výučbe komunikácie so seniormi sa využívajú aj simulátory rôznych variantov 

slepoty a hluchoty v starobe. Nasleduje rozsiahla diskusia, vyžaduje sa aktivita, tvorivosť 

všetkých študentov. Študenti podľa vlastného výberu vypracujú krátke kazuistiky 

komunikačných problémov s dôrazom na spôsoby ich riešenia.   

V akademickom roku 2018/2019 sa zaviedol do výučby študijného programu 

všeobecné lekárstvo v 2. roku štúdia nový výberový predmet Klinické zručnosti, na ktorý sa 

prihlásilo 68 študentov. Jeho cieľom je najmä pripraviť študentov ešte pred začiatkom 

klinickej praxe na jednotlivé zákroky pomocou rôznych úrovní simulácií, resp. navzájom na 

sebe. 
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V súčasnosti sa pripravuje obsahová náplň a forma realizácie nového predmetu 

Všeobecné lekárstvo, ktorý od akademického roku 2019/2020 nahradí predmet Rodinné 

lekárstvo. Jeho cieľom je pripraviť absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo na 

prácu v ambulanciách praktických lekárov pre dospelých a pre deti a dorast a zvýšiť tak 

atraktivitu týchto odborov.  

Študijný program zubné  lekárstvo je študijný program, kde existuje reálny 

predpoklad trvalého vysokého záujmu o štúdium a postupné vytváranie materiálno-technickej 

základne pre kvalitnú výučbu patrí k prioritám rozvoja fakulty. V roku 2013 bolo na fakulte 

otvorené Stomatologické centrum za účelom uskutočňovania praktickej výučby v študijnom 

programe zubné lekárstvo. 

Štruktúra študentov v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch je 

ovplyvnená klesajúcim záujmom o štúdium na našej fakulte. Je to v dôsledku výučby týchto 

študijných programov na ďalších fakultách so zdravotníckym zameraním na Slovensku a 

schválením  novely 363/2007 Zákona 131/2002 o Vysokých školách, ktorá určila ako 

podmienku prijatia na štúdium študijného programu v zdravotníckych študijných odboroch v 

 externej forme ukončené stredoškolské vzdelanie v príslušnom zdravotníckom odbore. 

Rozšírením spektra akreditovaných študijných programov v bakalárskom a magisterskom 

stupni sa podarilo zastabilizovať v roku 2018 počet novoprijatých študentov do jednotlivých 

študijných programov. 

Jedným z rizikových faktorov praktickej výučby vo všetkých študijných programoch 

je znižovanie počtu pacientov na klinikách UNM a tým preťaženosť ich kapacity pre 

praktickú výučbu. Možným riešením uvedeného problému je aj presun časti praktickej 

výučby na špecializované pracoviská mimo UNM. JLF UK nadviazala viacero zmlúv 

o spolupráci, v rámci ktorých sa dlhodobo realizuje praktická výučba (NEDÚ Ľubochňa) – 

garantom predmetu bola určená časť predštátnicovej praxe pre študentov 6. ročníka 

študijného programu všeobecné lekárstvo v rámci predmetu Pediatria. Výučba pediatrickej 

pneumológie v rámci predmetu Pediatria v 6. ročníku študijného programu všeobecné 

lekárstvo sa realizuje vo výučbovej základni JLF UK a Národného ústavu detskej tuberkulózy 

a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci v garantom predmetu stanovenom rozsahu.  

Na realizáciu praktickej výučby počas letnej praxe sa uzatvárajú zmluvy so 

zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých študenti absolvujú prax stanovenú študijným 

programom. 

 V rámci výučby rodinného lekárstva sa realizovala povinná prax v ambulanciách 

praktického lekára a podobne sa bude postupovať aj v rámci výučby predmetu Všeobecné 

lekárstvo.  

Zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých absolvujú študenti požadovanú 

praktickú výučbu počas letnej praxe, sa uzatvárajú aktuálne pre daný akademický rok podľa 

záujmu študentov a odporúčania garantov. Sú zverejnené na webovej stránke fakulty - 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-

oddelenie/oznamy/zoznam_nemocnic_web.6.pdf.  

 

KVALITA PEDAGOGICKÉHO PROCESU 

Kvalita pedagogického zboru JLF UK je determinovaná kritériami na udelenie 

vedecko-pedagogických hodností „docent“ a „profesor“ a taktiež kritériami na obsadzovanie 

funkčných miest docentov a profesorov. 

Kvalita pedagogického procesu sa každoročne v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. 

hodnotí aj formou študentskej spätnej väzby.  

Na JLF UK prebiehajú paralelne viaceré spôsoby študentskej spätnej väzby:   

1. hodnotenie jednotlivých pedagógov realizované raz ročne študentmi 

(http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/studentska-spaetna-vaezba);  

http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/studentska-spaetna-vaezba
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2. priebežné hodnotenie po výučbovej jednotke, ktoré môže byť realizované prednostom 

kliniky/vedúcim ústavu; 

3. hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi, ktoré sa uskutočnilo prvýkrát 

v súčasnej podobe v zimnom semestri akademického roka 2012/2013;  

4. hodnotenie štúdia na JLF UK absolventmi fakulty prvýkrát uskutočnené v akademickom 

roku 2011/2012;  

5. študenti majú aj možnosť aktuálne vyjadriť svoje názory, pripomienky a návrhy na 

zlepšenie pedagogického procesu adresované prodekanom pre pedagogickú činnosť 

prostredníctvom formulára na webovej stránke fakulty alebo vhodením vyplneného 

formulára na hodnotenie kvality výučby do schránok umiestnených na viacerých miestach 

fakulty, čo študenti využívajú len minimálne; 

6. každoročné testovanie retenčných vedomostí študentov realizované od akademického 

roku 2008/2009. 

 

RETENČNÉ TESTY 

Testovanie retenčných vedomostí študentov je zamerané na hodnotenie úrovne 

vedomostí, ktoré si študenti pamätajú zo štúdia.  

Testovanie retenčných vedomostí je realizované po 2. ročníku (Test I.) a po 5. ročníku 

(Test II.) študijného programu všeobecné lekárstvo v  slovenskom aj anglickom jazyku. 

V roku 2018 sa na JLF UK zúčastnilo na uvedenom testovaní 65 % študentov testovaných 

ročníkov. Účasť na retenčných testoch a úspešnosť jednotlivých testov je prezentovaná 

v nižšie uvedených tabuľkách.  

 

 

Tabuľka č. 4 Účasť študentov na retenčných testoch v roku 2018 

  3.VL 3.VLa 6.VL 6.VLa 

Účasť na RT 93 53 82 59 

Zapísaných študentov 104 116 104 117 

Účasť v % 89,42 45,69 78,85 50,43 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

 

Tabuľka č. 5 Úspešnosť retenčných testov študentov študijného programu 

všeobecné lekárstvo  výučba v jazyku slovenskom (VL) a výučba v 

jazyku anglickom (VLa) 

 VL (Test I.) VLa (Test I.) VL (Test II.) VLa (Test II.) 

2008/2009 60,6% 53,0% 64,3% 55,0% 

2009/2010 62,6% 60,0% 66,4% 51,5% 

2010/2011 64,6% 59,3% 66,0% 59,5% 

2011/2012 65,2% 57,7% 67,8% 61,6% 

2012/2013 66,4% 53,8% 67,3% 61,1% 

2013/2014 62,5% 57,9% 65,1% 58,2% 

2014/2015 50,7% 41,2% 54,8% 48,7%    

2015/2016 51% 41,13% 55% 47,46% 

2016/2017 49,09% 41,78% 53,56% 38,69% 

2017/2018 50,01% 42,22% 51,45% 41,29% 

2018/2019 50,35% 42,81% 49,35% 44,22% 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 
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Uvedená forma testovania slúži na reálne zhodnotenie kvality výučbového procesu 

a z dlhodobého hľadiska má potenciál na ovplyvňovanie tvorby a úpravy kurikúl, spôsobu 

výučby a zamerania jednotlivých predmetov. V AR 2013/2014 sa uskutočnilo prvýkrát 

elektronické testovanie u študentov 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku slovenskom. V AR 2014/2015 prebehlo testovanie všetkých skupín 

študentov elektronicky. Od AR 2015/2016 sa realizovalo elektronické testovanie všetkých 

študentov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a študentov 

3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom. Vzhľadom 

na nízku účasť na elektronickom testovaní študentov 6. ročníka testovanie u nich prebehlo  

v AR 2018/2019 v papierovej forme.  

Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania je v súčasnosti veľmi diskutovaný 

problém, keďže sa neustále objavujú informácie o všeobecnom poklese úrovne vzdelávania. 

Vysoké školy a v rámci nich jednotlivé fakulty sa snažia udržať si kvalitu pedagogického 

procesu na takej úrovni, aby záujem o štúdium na jednej strane neklesal, ale na druhej strane 

aby boli pre prax pripravení kvalitní absolventi. Týka sa to hlavne študijného programu 

všeobecné lekárstvo. S rastúcim záujmom spoločnosti riešenie opatrení na zvýšenie kvality 

pedagogického procesu nadobúda na dôležitosti.  

Vedenie JLF UK vypracovalo podklady pre grant zo ŠF EÚ s názvom Systém 

komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na 

JLF UK v Martine, ktorý bol schválený so začiatkom riešenia 1.1.2012 a ukončený bol 

30.06.2015. V súčasnosti sa naďalej pokračuje na aktivitách aj v tzv. období udržateľnosti 

(viď 4.3. Grantová činnosť týkajúca sa rozvoja pedagogického procesu). 

V rámci tohto projektu bolo uskutočnené hodnotenie predmetov a vyučovacieho 

procesu študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v slovenskom 

a anglickom jazyku a tiež študijného programu zubné lekárstvo. Hodnotenie sa uskutočňuje 

po každom semestri príslušného akademického roka.  

V nasledujúcich tabuľkách je štatistika vyplnenia dotazníkov za zimný semester AR 

2017/2018. V súčasnosti sa spracovávajú výsledky za letný semester AR 2017/2018 a za 

zimný semester 2018/2019.  

 

 

HODNOTENIE PREDMETOV A VYUČOVACIEHO PROCESU ŠTUDENTMI 
Študenti hodnotili zimný a letný semester AR 2017/2018 vždy na začiatku 

nasledujúceho semestra. Dotazníky boli distribuované cez zástupcov študentov jednotlivých 

ročníkov študijného programu všeobecné lekárstvo v Akademickom senáte JLF UK 

u slovenských študentov a cez učiteľov v jednotlivých ročníkoch u zahraničných študentov. 

Stupnica hodnotenia A – FX s možnosťou zaškrtnutia X (neviem, nemám informácie). 

Študenti mali možnosť hodnotiť 7 oblastí a na záver ešte celkovo ohodnotili predmet 

a pedagógov vyučujúcich predmety známkou A – FX. Pre zimný semester 2017/2018 bola 

návratnosť u slovenských študentov – 62%, návratnosť u zahraničných študentov – 70%. 

Návratnosť u študentov študujúcich študijný program zubné lekárstvo – 88%. 
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Tabuľka č. 6  Hodnotenie predmetov (zimný semester AR 2017/2018) 

Hodnotenie predmetov 

Slovenskí študenti 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Lekárska biológia 1 2545 Lekárska chémia 1 1547 

2. Fyziológia 1 1948 Lekárska biochémia 1 1033 

3. 
Lekárska psychológia a 

základy komunikácie 1713 Mikrobiológia 2 932 

4. Neurológia 1 1395 Nukleárna medicína 973 

5. 
Oftalmológia 876 

Ortopédia, Gynekológia a 

pôrodníctvo 1 657 

6. Chirurgia 6 1347 Vnútorné choroby 5 1252 

       

Zahraniční študenti 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. 
Basics of Medical 

Terminology 1 2420 Medical Chemistry 1 927 

2. Slovak Language 3 1584 Histology and Embryology 2 658 

3. 
Pathological Physiology 1 1389 

Internal Medicine Propedeutics 

1 590 

4. Pharmacology 1 1122 Nuclear Medicine 466 

5. Urgent Medicine 1725 Neurosurgery 1 464 

6. Surgery 6 105 Pediatrics 3 25 

       

Slovenskí študenti - zubné lekárstvo 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Lekárska biológia pre ZL 233 Lekárska biofyzika pre ZL 151 

2. 
Propedeutika zubného 

lekárstva 3 186 

Dentálne materiály a 

technológie 1 169 

3. 
Lekárska psychológia 

a zákl.kom. 262 Rádiológia pre zubné lekárstvo 67 

4. 
Psychiatria 248 

Konzervačné zubné lekárstvo, 

endodoncia 2 123 

5. 

Gynekológia a pôrodníctvo, 

Anesteziológia a intenzívna 

medicína 217 

Dentoalveolárna a 

maxilofaciálna chirurgia 3 118 

6. 
Parodontológia 3, Detské 

zubné lekárstvo 3 186 

Dentoalveolárna a 

maxilofaciálna chirurgia 5 55 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

S výsledkami dotazníkového prieskumu bolo vedenie JLF UK oboznámené na 

zasadnutí. Na základe rozhodnutia vedenia JLF UK je celý dotazníkový prieskum predložený 

na porade vedúcim ústavov a kliník JLF UK, aby každý vedúci pracovník poznal a mohol 

zhodnotiť výsledky hodnotenia výučby v daných semestroch. Zároveň každý vedúci 

pracovník môže zhodnotiť, či opatrenia, ktoré po zverejnení predchádzajúcej dotazníkovej 
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štúdie boli realizované v rámci jednotlivých pracovísk, zmenili výsledky hodnotenia 

jednotlivých predmetov a vyučovacieho procesu na ústavoch a klinikách JLF UK.  

Všetky výsledky doterajších dotazníkových prieskumov sú zverejnené na webovej 

stránke fakulty (http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-

vyucovacieho-procesu-studentmi/).  

4.1.6 ABSOLVENTI A ICH UPLATNENIE NA TRHU PRÁCE 

Absolventi všetkých študijných programov 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK 

získavajú potrebnú kvalifikáciu pre príslušnú zdravotnícku kategóriu. 

Absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo získavajú titul MUDr. ako 

základný predpoklad na zaradenie do ďalšieho špecializačného štúdia, ktorého absolvovanie 

je podmienkou na samostatnú prácu v príslušnom špecializačnom odbore. Študijný program 

spĺňa vyžadované kritériá na prípravu pre tzv. regulované povolania a automaticky sa uznáva 

v krajinách Európskej únie. 

Absolventi študijného programu zubné lekárstvo získavajú titul MDDr. ako základný 

predpoklad na samostatnú prácu. Študijný program spĺňa vyžadované kritériá na prípravu pre 

tzv. regulované povolania a automaticky sa uznáva v krajinách Európskej 

únie.V akademickom roku 2017/2018 úspešne ukončili štúdium prví absolventi študijného 

programu zubné lekárstvo. 

 

 
Obr. č. 2 Prví absolventi študijného programu zubné lekárstvo v akademickom roku 2017/2018 

 

Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo získavajú kvalifikáciu pre 

zdravotnícku kategóriu sestra. Študijný program spĺňa vyžadované kritériá na prípravu pre 

tzv. regulované povolania a automaticky sa uznáva v krajinách Európskej únie. 

Absolventi študijného programu pôrodná asistencia získavajú kvalifikáciu pre 

zdravotnícku kategóriu pôrodná asistentka. Študijný program spĺňa vyžadované kritériá na 

prípravu pre tzv. regulované povolania a automaticky sa uznáva v krajinách Európskej únie.  

http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
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Absolventi študijného programu verejné zdravotníctvo získavajú kvalifikáciu 

samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej 

prevencie, zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri 

práci, vytvárania a  ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na 

pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, epidemiologický dohľad  a  z neho 

vyplývajúce odborné činnosti a vykonávať aktivity v  súlade so zásadami a koncepciou štátnej 

zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne 

-výchovných projektov. 

Kvalifikačná úroveň absolventov doktorandského štúdia je daná zákonom 

o vysokých školách a charakteristikami jednotlivých študijných odborov 3. stupňa 

vysokoškolského vzdelávania. Hlavnými formami kontroly doktorandského štúdia sú ročné 

hodnotenia doktorandov, dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce pred komisiou 

odborníkov z relevantných pracovísk Slovenska i zo zahraničia.  

V rámci merania kvality pedagogického procesu realizujeme raz ročne aj spätnú väzbu 

absolventa - Dotazník percepcie kvality štúdia pre absolventov vysokých škôl. Hodnotenie 

sa uskutočnilo v júni akademického roka 2017/2018. Dotazníky boli absolventom 

distribuované cez Študijné oddelenie Dekanátu JLF UK. Dotazník v AR 2017/2018 vyplnilo 

86% slovenských študentov, 83% študentov študujúcich v jazyku anglickom a 86% 

slovenských študentov – zubné lekárstvo. V rámci hodnotenia kvality absolvovaného štúdia 

sa zisťuje aj záujem o spoluprácu s fakultou aj po ukončení štúdia formou ALUMNI KLUBU 

a tiež  budúce zamestnanie (odbor – špecializácia, zamestnávateľ – zdravotnícke zariadenie, 

miesto pôsobenia, krajina pôsobenia).  

S výsledkami dotazníkového prieskumu bolo oboznámené vedenie JLF UK na 

zasadnutí.  Z celkového počtu respondentov (absolventov JLF UK v AR 2017/2018) má 

záujem o ďalšiu spoluprácu 60% v študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

slovenskom, 44% respondentov v študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom a 50% v študijnom programe zubné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom.  

Z uvedeného prieskumu vyplýva predovšetkým potreba dôslednejšie sa zamerať na 

praktickú stránku výučby v rámci klinických disciplín. Potešujúca je skutočnosť, že 

absolventi, ktorí sa zúčastnili na dotazníkovom prieskume, hodnotia štúdium na našej fakulte 

ako kvalitné (96% v študijnom programe všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

slovenskom, 97% v jazyku anglickom a 100% v študijnom programe zubné lekárstvo). 

Absolventi našej fakulty v AR 2017/2018 v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku slovenskom majú záujem predovšetkým o internú medicínu, pediatriu a 

všeobecné lekárstvo. Ako krajinu budúceho pôsobenia udávajú naši absolventi v 75% 

Slovensko, v 10% Českú republiku, v 5% Nemecko, Rakúsko alebo Švajčiarsko, v 1% Veľkú 

Britániu, 2% neudávajú konkrétnu krajinu, 1% absolventov bolo ešte nerozhodnutých a 6% 

absolventov odpoveď na túto otázku nevyplnilo.  

Absolventi našej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku 

anglickom - majú záujem predovšetkým o internú medicínu, chirurgiu a všeobecné lekárstvo. 

Budú pôsobiť predovšetkým v Nórsku (64%), 11% absolventov odpoveď na túto otázku 

nevyplnilo.  

Absolventi našej fakulty v AR 2017/2018 v študijnom programe zubné lekárstvo majú 

záujem predovšetkým o zubné lekárstvo. Ako krajinu budúceho pôsobenia udávajú naši 

absolventi v 83 % Slovensko, v 17% Českú republiku. 

Výsledky všetkých dotazníkových prieskumov týkajúcich sa absolventov JLF UK sú 

dostupné na webovej stránke fakulty 

(http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/absolventska-spaetna-vaezba/). 

 

 

http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/absolventska-spaetna-vaezba/
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DOMÁCI TRH PRÁCE  

Uplatnenie našich absolventov v lekárskych a nelekárskych zdravotníckych študijných 

programoch na domácom trhu práce je v súčasnosti limitované finančnou situáciou 

v slovenskom zdravotníctve a  poklesom spoločenskej prestíže zdravotníckych pracovníkov. 

Dochádza k odchodu relatívne veľkého počtu absolventov študijných programov všeobecné 

lekárstvo a ošetrovateľstvo hlavne do Českej republiky, ale aj do iných krajín Európskej únie. 

V niektorých regiónoch Slovenska sa už prejavuje nedostatok lekárov v aktívnom veku 

v niektorých špecializáciách, ako je napr. všeobecný lekár. Preto je potešujúca skutočnosť, že 

v absolventskom dotazníku študenti uvádzajú záujem o všeobecné lekárstvo. Na nedostatok 

lekárov v SR a požiadavku Vlády SR zareagovalo aj vedenie JLF UK zvýšeným počtom 

prijatých študentov do prvého roku štúdia pre akademický rok 2018/2019 

(prijatých/zapísaných študentov bolo pre akademický rok 2018/2019 304/183, kým pre 

akademický rok 2017/2018 to bolo len 168/119). Ďalšie zvýšenie je však najmä z dôvodu 

kapacity UNM len ťažko realizovateľné.    

V prípade zdravotníckej kategórie sestra vznikla vysoká spoločenská objednávka na 

vysokoškolské vzdelanie podľa podmienok Európskej únie, ktorá však viedla k vysokému 

počtu nových fakúlt so študijným programom ošetrovateľstvo a nárastu počtu nových 

absolventov. Vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie práce sestier stále dochádza 

v niektorých oblastiach Slovenska k akútnemu nedostatku sestier na niektorých 

nemocničných oddeleniach a zvýšenej ponuke voľných miest na trhu práce. V ostatných 

nelekárskych zdravotníckych študijných programoch sa postupne formuje domáci trh práce 

pre absolventov vysokoškolského štúdia. 

 

ZAHRANIČNÝ TRH PRÁCE 

V študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo 

a pôrodná asistencia - v tzv. regulovaných povolaniach existuje reálny predpoklad 

uplatnenia sa našich absolventov v  krajinách Európskej únie vzhľadom na  študijné programy 

s podobným profilom absolventa, automatické uznávanie diplomov a relatívne vysokú ponuku 

voľných miest na trhu práce v niektorých regiónoch Európy. 

V študijnom programe verejné zdravotníctvo sa dá predpokladať nárast uplatnenia 

našich absolventov vzhľadom na existenciu podobného typu vysokoškolského vzdelávania v 

 týchto študijných programoch v jednotlivých krajinách Európskej únie a Severnej Ameriky.  

Zahraničný trh, či už Európy alebo USA, je schopný absorpcie veľkého množstva 

kvalitných absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorského  štúdia. Ide tu 

o konkurenciu trhov, kde domáci trh práce vzhľadom k súčasnému stavu financovania 

zdravotníctva, vysokého školstva, vedy a výskumu s odrazom na materiálno technické 

vybavenie pracovísk, ako aj ceny kvalifikovanej práce, má nižšie šance. Zvýšenie 

konkurencieschopnosti domáceho trhu závisí od systémových krokov. 

4.1.7 UNIVERZITA TRETIEHO VEKU, MARTINSKÁ LETNÁ DETSKÁ UNIVERZITA A ZLATÁ 

PROMÓCIA 

V rámci celoživotného vzdelávania sa na JLF UK uskutočňuje aj výučba na 

Univerzite tretieho veku (UTV). Štúdium na UTV je záujmové trojročné štúdium. Prvý rok 

sa vyučujú predmety všeobecného rozmeru, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu 

zameraniu, v našom prípade všeobecnej medicíne.  

Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine má už viac 

ako 20-ročné pôsobenie. Prednášky sú zabezpečované pedagógmi našej fakulty a ďalšími 

odborníkmi zo špičkových medicínskych i nemedicínskych pracovísk. Navštevujú ju 

poslucháči z celého Slovenska. Ponúka študujúcim široké možnosti vzdelávania v rámci 

odborového štúdia, vytvára základňu pre uspokojovanie vzdelávacích potrieb občanov na 
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sklonku produktívneho a post-produktívneho veku. Od jej vzniku bolo na akademickej pôde 

slávnostne promovaných 710 absolventov v študijných programoch všeobecná medicína 

a starostlivosť o seniorov. V akademickom roku 2018/2019 študuje v 1. – 3. ročníku 123 

poslucháčov, z toho 18 v študijnom programe starostlivosť o seniorov. Absolventi si založili 

Klub UTV, ktorý navštevuje 183 poslucháčov.  

V akademickom roku 2018/2019 bol pre opakovane veľký záujem už po štvrtýkrát 

otvorený bezplatný počítačový kurz pre poslucháčov UTV, ktorý aktuálne navštevuje 30 

seniorov. Zaujímavosťou týchto kurzov je prepojenie spolupráce seniorov s členmi 

Martinského klubu medikov, ktorí pomáhajú účastníkom kurzu v počítačovej gramotnosti.  
 

  
Obr. č. 3 Výučba na Univerzite tretieho veku 

 

Možnosť zažiť vysokoškolskú atmosféru mali cez leto aj malí Martinčania. Od 

pondelka 9. júla do piatku 13. júla 2018 sa aj v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

konal šiesty ročník Martinskej letnej detskej univerzity. Pre malých študentov bol 

pripravený týždeň plný zaujímavých prednášok a kreatívnych workshopov, v rámci ktorých sa 

na našej fakulte dozvedeli o tom, čo môžeme robiť s infekčnými chorobami (prof. MUDr. 

Henrieta Hudečková, PhD., MPH), ktoré základné fakty je potrebné vedieť o znečistení 

ovzdušia (prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.), čo všetko je potrebné vedieť o prvej pomoci pri 

štyroch živloch - oheň, voda, zem, vzduch (MUDr. Marika Mužilová). Všetky pripravené 

prednášky pre našich najmenších študentov boli zamerané na naplnenie tohtoročnej hlavnej 

témy „Oheň, voda, vzduch, zem a ľudský živel“. Slávnostná imatrikulácia sa konala v 

pondelok 9. júla 2018 v Aula Magna JLF UK, slávnostná promócia po snáď najkratšom 

štúdiu v živote, v piatok 13. júla 2018. Tohto ročníka sa zúčastnilo 60 detí základných škôl. 
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Obr. č. 4 Martinská letná detská univerzita 9. – 13. 7. 2018 

 

Dňa 17. októbra 2018 sa v Aula Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

tretíkrát v histórii fakulty uskutočnila Zlatá promócia absolventov študijného programu 

všeobecné lekárstvo, ktorí úspešne ukončili štúdium na našej fakulte v roku 1968. Pri 

príležitosti slávnostnej polstoročnice od svojej promócie si naši absolventi prevzali diplomy 

potvrdzujúce ich 50-ročnú úspešnú prácu vo svojom odbore. 

 

 
Obr. č. 5 Zlatá promócia 17. 10. 2018 
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4.1.8 DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE REGULOVANÉ ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIA 

22.-23.3.2018 sa prvýkrát na JLF UK uskutočnila doplňujúca skúška pre 

zdravotnícke povolanie lekár a 5.-6.4.2018 doplňujúca skúška pre zdravotnícke 

povolanie zubný lekár. Doplňujúca skúška sa skladala z písomnej a ústnej časti podľa presne 

stanovených kritérií - náležitosti a postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky upravuje § 18a 

zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií 

a zmene a doplnení niektorých predpisov. Doplňujúcej skúšky pre regulované povolanie lekár 

sa zúčastnilo 23 uchádzačov, kritériá stanovené v písomnej aj ústnej časti splnili len 2 

uchádzači. Doplňujúcej skúšky pre regulované povolanie zubný lekár sa zúčastnilo 10 

uchádzačov, stanovené kritériá pre úspešné vykonanie skúšky nesplnil žiadny z uchádzačov.
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4.2 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PROJEKTY 

4.2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Fakulta je v oblasti vedecko-výskumnej činnosti profilovaná do 4 komplexných 

výskumných oblastí: onkológia, molekulová biológia, neurovedy a respirológia.  

Výskum v týchto oblastiach sústreďuje podstatnú časť ľudských a ekonomických 

kapacít JLF UK a zásadne prispieva k tvorbe výsledkov vedecko-výskumnej činnosti a k 

zvyšovaniu kvalifikovanosti zamestnancov JLF UK.  

V roku 2018 prebiehalo na fakulte riešenie projektov grantových agentúr VEGA a 

KEGA financovaných MŠVVaŠ SR, grantov APVV, grantov MZ SR a grantov UK.                           

V projektoch financovaných inou domácou alebo zahraničnou inštitúciou dominovalo 

individuálne zastúpenie pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty.  

V správe sú uvedené údaje o  pedagogických a vedeckých aktivitách zamestnancov 

v rámci vedecko-výskumnej činnosti realizovanej na fakulte, s dôrazom na riešené vedecko-

výskumné projekty jednotlivých druhov grantovej podpory, výsledky publikačnej činnosti, 

získané ocenenia, zrealizované podujatia, pôsobenie troch špičkových vedeckých tímov na 

pracoviskách fakulty. Sumárne sú uvedené aj habilitačné a vymenúvacie konania týkajúce sa 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

4.2.2 DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ PROJEKTY A GRANTY 

Na JLF UK sa riešilo v danom roku spolu 113 projektov. Do celkového počtu nebola 

ani v tomto roku započítaná individuálna účasť odborných zamestnancov na riešení 

klinických štúdií, ktoré sú realizované prevažne na úrovni Univerzitnej nemocnice Martin. 

Okrem riešených projektov, podali v roku 2018 pedagogickí a výskumní pracovníci               

13 žiadostí o grant APVV, 30 žiadostí o grant VEGA, 5 žiadostí o grant KEGA a 60 žiadostí 

o Grant UK so začiatkom riešenia v roku 2019. Počet predložených žiadostí súvisel s možnou 

riešiteľskou kapacitou učiteľov, doktorandov a výskumných pracovníkov. Počet hodín ako aj 

účasť na riešení viacerých projektov súčasne, limitujú kritériá grantových agentúr. 

 

 

Graf č. 5 Kvantitatívne znázornenie počtu projektov riešených na JLF UK v rokoch 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK  
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Graf č. 6  Percentuálne zastúpenie grantov riešených na JLF UK v roku 2018 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK 

 

 

Prehľad riešených projektov: 

Pozn.: Uvedený finančný objem sa vzťahuje na kalendárny rok 2018 

 

GRANTOVÉ ÚLOHY VEGA 

1. Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. 

Ústav patologickej fyziológie JLF UK  

1/0070/15 „Imunologické mechanizmy neurálnej hypersenzitivity 

eozinofilných  ochorení gastrointestinálneho systému.“ 

Doba riešenia: 2015-2018 

 Finančný objem:  BV: 6 688 € 

 

2. Zodp. riešiteľ: RNDr. Michal Šimera, PhD. 

 Ústav lekárskej biofyziky JLF UK  

 1/0253/15 „Interakcie neurónových štruktúr riadiacich respiračné a 

kardiomotorické deje u experimentálnych zvierat.“ 

Doba riešenia: 2015-2018 

Finančný objem:  BV: 8 732 € 

 

3. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

 Ústav fyziológie JLF UK  

 1/0202/16 „Mechanizmy regulácie kardiovaskulárneho systému novorodencov 

  autonómnym nervovým systémom.“ 

Doba riešenia: 2016-2018 

Finančný objem:  BV: 6 198 € 

 

4. Zodp. riešiteľka: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

 Ústav fyziológie JLF UK 

 1/0469/16 „Pľúcny surfaktant a lipopolysacharid: vzájomné pôsobenie a jeho 

funkčné dôsledky.“ 

Doba riešenia: 2016-2018 

Finančný objem:  BV: 17 298 € 
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5. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

 I. Interná klinika JLF UK a UNM  

 1/0160/16 „Diagnosticko - prognostický význam stanovenia parametrov  

 adipocytokínovej regulácie a glukózovej homeostázy u kachektických 

pacientov.“ 

Doba riešenia: 2016-2018 

Finančný objem:  BV: 12 164 € 

 

6. Zodp. riešiteľka: doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD. 

 Neurologická klinika JLF UK a UNM 

 1/0287/16 „Korelácie  MR volumometrie corpus callosum a MR spektroskopie 

 podkôrových šedých hmôt s elektrofyziologickými meraniami a vybranými 

 laboratórnymi markermi u pacientov vo včasných štádiách roztrúsenej 

sklerózy, s cieľom vyhľadávať vysoko aktívne formy ochorenia.“ 

Doba riešenia: 2016-2018 

Finančný objem:  BV: 4 789 € 
 

7. Zodp. riešiteľka: doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. 

Ústav farmakológie JLF UK  

 1/0163/16 „Úloha cytokínov, chemokínov a rastových faktorov v patogenéze 

  degeneratívnych ochorení chrbtice.“ 

Doba riešenia: 2016-2018 

Finančný objem:  BV: 8 323 € 
 

8. Zodp. riešiteľ: doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

 Ústav lekárskej biológie JLF UK  

 1/0108/16 „Hodnotenie protinádorových účinkov rastlinných funkčných 

potravín v modeli rakoviny prsníka.“ 

Doba riešenia: 2016-2018 

Finančný objem:  BV: 7 121 € 

 

9. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

 Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM  

 1/0168/16 „Využitie monitorovania zmien hemostázy a detekcie mikroRNA v 

  predikcii tehotenských komplikácií u žien s rizikovou tehotnosťou.“ 

Doba riešenia: 2016-2019 

Finančný objem:  BV: 17 623 € 
 

10. Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

1/0128/16 „Epigenetické a molekulárne mechanizmy neuroprotekcie a 

ischemickej tolerancie.“ 

Doba riešenia: 2016-2019 

Finančný objem:  BV: 14 894 € 
 

11. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

 Ústav histológie a embryológie JLF UK  

 1/0129/16 „Reparačné proteíny (mismatch repair proteins) a survivin v 

patogenéze kolorektálneho karcinómu.“ 

Doba riešenia: 2016-2019 

Finančný objem:  BV: 4 411 € 
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12. Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. 

 Ústav lekárskej biofyziky JLF UK  

 1/0072/16 „Centrálna neurochemická modulácia obranných mechanizmov 

dýchacích ciest.“ 

Doba riešenia: 2016-2019 

Finančný objem:  BV: 10 162 € 

 

13. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc. 

 Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM 

 1/0124/17 „Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej 

zmeny  primárneho a metastatického karcinómu prsníka ako skorý prediktor 

vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie ochorenia.“ 

Doba riešenia: 2017-2019 

Finančný objem:  BV: 11 731 € 

 

14. Zodp. riešiteľka: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.   

 Ústav ošetrovateľstva JLF UK 

 1/0090/17 „Dôstojnosť  pacientov s neurologickým ochorením v kontexte 

zdravotnej starostlivosti: interpretatívno fenomenologický prístup.“ 

Doba riešenia: 2017-2019 

Finančný objem:  BV: 9 591 € 

 

15. Zodp. riešiteľka: Mgr. Henrieta Škovierová, PhD. 

 Biomed JLF UK 

 1/0178/17 „Charakterizácia a proteomická analýza zubných kmeňových a z 

nich diferencovaných buniek.“ 

Doba riešenia: 2017-2020 

Finančný objem:  BV: 15 847 € 

 

16. Zodp. riešiteľka: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

 Ústav farmakológie JLF UK 

 1/0160/17 „Farmakologické ovplyvnenie obranných mechanizmov dýchacích 

ciest,  zápalu a remodelácie  derivátmi flavonolov v podmienkach 

experimentálnej alergickej astmy.“ 

Doba riešenia: 2017-2020 

Finančný objem:  BV: 14 840 € 

 

17. Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD. 

 Biomed JLF UK 

 1/0199/17 „Determinácia molekulovej podstaty metylátorového fenotypu vo 

  vybraných typoch nádorových ochorení.“ 

Doba riešenia: 2017-2020 

Finančný objem:  BV: 12 953 € 

 

18. Zodp. riešiteľ: Ing. Marcel Veterník, PhD. 

 Ústav lekárskej biofyziky JLF UK 

 1/0166/17 „Modulácia respiračných motorických výstupov kašľa v 

experimente a PC simuláciách.“ 

Doba riešenia: 2017-2020 

Finančný objem:  BV: 9 393 € 
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19. Zodp. riešiteľ: MUDr. Juraj Sokol, PhD. 

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM  

1/0187/17 „Genetické pozadie a monitoring zmien hemostázy v manažmente 

von Willebrandovej choroby.“ 

Doba riešenia: 2017-2020 

Finančný objem:  BV: 10 717 € 

 

20. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

 Ústav fyziológie JLF UK 

 1/0117/17 „Adipokíny a dysregulácia autonómneho nervového systému pri 

obezite.“ 

Doba riešenia: 2017-2020 

Finančný objem:  BV: 8 792 € 

 

21. Zodp. riešiteľ: Mgr. Michal Pokusa, PhD. 

 Biomed JLF UK 

 1/0334/18 „Analýza časovej závislosti patogenézy Parkinsonovej choroby v 

  periférnom a centrálnom nervovom systéme.“ 

Doba riešenia: 2018-2020 

Finančný objem:  BV: 13 027 € 

 

22. Zodp. riešiteľ: MUDr. Tomáš Balhárek, PhD. 

 Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

 1/0366/18 „Optimalizácia imunofenotypovej a genetickej stratifikácie  

  veľkobunkových B-lymfómov v kontexte novej klasifikácie z roku 2016.“ 

Doba riešenia: 2018-2020 

Finančný objem:  BV: 5 508 € 

 

23. Zodp. riešiteľka: MVDr. Soňa Bálentová, PhD. 

 Ústav histológie a embryológie JLF UK 

 1/0243/18 „Ionizujúcim žiarením indukované metabolické, histologické a 

funkčné zmeny v mozgu a mieche za experimentálnych podmienok.“ 

Doba riešenia: 2018-2020 

Finančný objem:  BV: 7 131 € 

 

24. Zodp. riešiteľka: RNDr. Mária Kovalská, PhD.  

 Ústav histológie a embryológie JLF UK 

 1/0171/18 „Výskum vplyvu indukovanej hyperhomocysteinémie na progresiu 

  neuropatologických zmien s črtami Alzheimerovej choroby v experimentálnom 

  modeli.“ 

Doba riešenia: 2018-2020 

Finančný objem:  BV: 4 865 € 

 

25. Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD. 

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK 

 1/0277/18 „Vplyv zmien expresie génov pre horčíkové transportéry na 

mechanizmy  bunkovej odozvy v rôznych modeloch stresu endoplazmatického 

retikula.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 17 559 € 
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26. Zodp. riešiteľka: doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD. 

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK 

 1/0172/18 „Identifikácia potenciálne nových diagnostických a prognostických 

 biomarkerov karcinómu prostaty s využitím hmotnostnej spektrometrie v 

proteomike.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 15 490 € 

 

27. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. 

 Ústav farmakológie JLF UK 

 1/0255/18 „Analýza hladín liečiv a laboratórnych markerov pri vybraných 

  psychiatrických ochoreniach.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 16 035 € 

 

28. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

Ústav lekárskej biochémie JLF UK 

 1/0266/18 „Úloha genotypu a metabolických zmien u pacientov s depresiou.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 16 130 € 

 

29. Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD. 

 Ústav molekulárnej biológie JLF UK 

 1/0380/18 „Analýzy metylovaných DNA sekvencií v plazme ako 

univerzálneho markera monitorovania relapsu kolorektálneho karcinómu.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 14 127 € 

 

30. Zodp. riešiteľka: prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. 

 Ústav fyziológie JLF UK 

 1/0356/18 „Vplyv experimentálne vyvolaného poškodenia pľúc na 

extrapulmonálne orgány.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 14 104 € 

 

31. Zodp. riešiteľka: MUDr. Jarmila Vojtková, PhD. 

 Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM 

 1/0310/18 „Asociácia medzi včasným nástupom mikrovaskulárnych 

komplikácií a  dysreguláciou hemostázy u detí s diabetes mellitus 1.typu.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 12 694 € 

 

32. Zodp. riešiteľka: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

 Ústav fyziológie JLF UK 

 1/0044/18 „Autonómna dysregulácia a včasné aterosklerotické zmeny pri 

  adolescentnej depresii.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 12 018 € 
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33. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.  

 Ústav patologickej fyziológie JLF UK 

 1/0306/18 „Mechanizmy pruritu rezistentného voči liečbe.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 11 476 € 

 

34. Zodp. riešiteľka: prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.  

 Ústav patologickej fyziológie JLF UK 

 1/0260/18 „Charakteristika pohlavného dimorfizmu kašľovej odpovede 

morčiat – vytvorenie a validácia modelu na výskum kašľa zohľadňujúceho obe 

pohlavia experimentálnych zvierat.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 8 781 € 

 

35. Zodp. riešiteľ: Ing. Ján Strnádel, PhD.  

 Biomed JLF UK 

 1/0279/18 „Využitie novo vyvinutých 3D nádorových in vitro modelov pri 

testovaní aktivovaných nanočastíc inhibujúcich opravné mechanizmy DNA.“ 

Doba riešenia: 2018-2021 

Finančný objem:  BV: 8 840 € 

 

 

PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝSKUMU V OBLASTI ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY KEGA 

1. Zodp. riešiteľka: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

 Ústav ošetrovateľstva JLF UK 

 048UK-4/2016 „Posudzovanie rizika pádov – pre vzdelávanie a prax.“ 

 Doba riešenia: 2016-2018 

 Finančný objem:  BV: 6 355 € 

 

2. Zodp. riešiteľ: RNDr. Michal Šimera, PhD.  

 Ústav lekárskej biofyziky JLF UK 

 072UK-4/2017 „Príprava vysokoškolských skrípt a modernizácia edukačných 

  prístupov vo výučbe predmetu Lekárska biofyzika formou e-learningu.“ 

 Doba riešenia: 2017-2019 

 Finančný objem:  BV: 6 565 € 

 

3. Zodp. riešiteľka: Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

 Ústav ošetrovateľstva JLF UK 

 070UK-4/2017 „Kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti u vybranej 

  skupiny pacientov.“ 

 Doba riešenia: 2017-2019 

 Finančný objem:  BV: 2 814 € 

 

4. Zodp. riešiteľka: Mgr. Eva Urbanová, PhD. 

 Ústav pôrodnej asistencie JLF UK 

025UK-4/2018 „Multimediálna podpora výučby v pôrodnej asistencii 

(virtuálny pacient).“ 

 Doba riešenia: 2018-2020 

 Finančný objem:  BV: 5 486 € 
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5. Zodp. riešiteľka: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

 Ústav ošetrovateľstva JLF UK 

043UK-4/2018 „Prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe – 

elektronický  výučbový trenažér.“ 

 Doba riešenia: 2018-2020 

 Finančný objem:  BV: 1 870 € 

 

SPOLURIEŠITEĽSTVO: 

6. Zodp. riešiteľka: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. 

 Ústav anatómie LF UPJŠ 

 Zodp. riešiteľka za JLF UK : doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD. 

 Ústav anatómie JLF UK  

019UPJŠ-4/2018 „Nový predmet na lekárskej fakulte: "Metódy efektívneho 

učenia." 

 Doba riešenia: 2018-2020 

 Finančný objem:  BV: 706 € 

 

PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA APVV   

1. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.   

 Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

APVV-14-0273 „Pilotná štúdia využiteľnosti mutačnej analýzy DNA 

tkanivových a  tzv. tekutých biopsií v diagnostike a predikcii terapeutickej 

odpovede dvoch zhubných  nádorových ochorení.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2015-30.6.2018 

Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 249 510 € 

Finančný objem:  BV: 5 295 €   

 

2. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin   

 I. Interná klinika JLF UK a UNM 

 APVV-14-0153 „Adipocytokínová regulácia u mladých pacientov s akútnym 

  koronárnym syndrómom.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2015-1.6.2019 

Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 246 832 €  

Finančný objem: BV: 68 520 € 

 

3. Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.   

 Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM 

 APVV-14-0815 „Profilovanie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, 

  manažmente a prognostikovaní onkogynekologických ochorení.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2015-30.6.2019 

Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 247 850 € 

Finančný objem: BV: 56 900 €  

 

4. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.     

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

 APVV-14-0088 „Multiparametrické mapovanie mozgu pomocou magnetickej 

  rezonancie pri vybraných neurologických ochoreniach.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2015-30.6.2019 

Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 133 534 € 

Finančný objem: BV: 37 217 € 
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5. Zodp. riešiteľka: Mgr. Alžbeta Trančíková Kráľová, PhD.   

 Ústav patologickej fyziológie JLF UK  

APVV-15-0163 „Analýza nervových zakončení sprostredkujúcich vnútornú 

bolesť  pomocou optogenetických metód a multifotónovej mikroskopie.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2016-30.6.2019 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 74 300 €    

Finančný objem: BV: 21 550 € 

 

6. Zodp. riešiteľka: prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.  

 Ústav fyziológie JLF UK  

APVV-15-0075 „Perspektívy použitia ventilátora AURA V /Chirana, SR) 

v liečbe experimentálnych modelov respiračného zlyhávania novorodencov.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2016-30.6.2020 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 249 000 €  

Finančný objem: BV: 57 318 € 

 

7. Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.   

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

 APVV-15-0107 „Úloha vitamínu D a ďalších markerov vo vzťahu k priebehu 

  sclerosis multiplex.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2016-30.6.2020 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 250 000 €  

Finančný objem: BV: 57 000 € 

 

8. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.   

 Urologická klinika JLF UK a UNM 

APVV-15-0181 „Vývoj nových postupov monitorovania terapeutickej 

rezistencie pri  karcinóme prostaty.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2016-30.6.202  

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 248 000 € 

Finančný objem: BV: 46 500 € 

 

9. Zodp. riešiteľka: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.     

 Ústav lekárskej biológie JLF UK  

APVV-15-0217 „Molekulové mechanizmy vplyvu statínov na inhibíciu, 

proliferáciu  a diferenciáciu vybraných kmeňových a nádorových buniek a 

ich aplikácia  v regeneračnej medicíne.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2016-30.6.2020 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 245 780 €   

Finančný objem: BV: 63 245 € 

 

10. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Ján Staško, PhD.   

 Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM 

APVV-16-0020 „Špecifické laboratórne monitorovanie reaktivity trombocytov 

u pacientov s akútnym infarktom myokardu liečených novými antagonistami 

P2Y12 receptora.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2017-30.6.2021 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV:  248 420 €   

Finančný objem: BV: 76 140 € 
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11. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.   

 Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM 

APVV-16-0021 „Úloha mikroRNA v karcinóme prsníka: biologický význam, 

cielené molekuly a signálne dráhy.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2017-30.6.2021 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 249 680 €   

Finančný objem: BV: 70 002 € 

 

12. Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Peter Račay, PhD.     

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

APVV-16-0033 „Úloha vnútrobunkových organel a ich interakcií v procese 

syntézy, modifikácii a degradácii bielkovín vo vzťahu k ischémiou 

indukovanej oneskorenej  smrti neurónov.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2017-30.6.2021 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 210 000 €   

Finančný objem: BV: 49 852 € 

 

13. Zodp. riešiteľka: doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.   

 Ústav molekulovej biológie JLF UK  

 APVV-16-0066 „Genomický profil a transkripčná signatúra kolorektálneho 

  karcinómu.“ 

 Doba riešenia: 1.7.2017-30.6.2021 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 248 140 €   

Finančný objem: BV: 56 540 € 

 

14. Zodp. riešiteľka: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.  

 Ústav fyziológie JLF UK  

APVV-17-0250 „Pľúcny surfaktant ako modulátor odpovede organizmu na 

expozíciu endotoxínu: efekty a mechanizmy.“ 

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 249 560 € 

Finančný objem: BV: 16 122 € 

 

15. Zodp. riešiteľ: Ing. Ján Strnádel, PhD.   

 Biomed JLF UK  

APVV-17-0037 „Vývoj nových in vitro modelov pre amyotrofickú laterálnu 

sklerózu a testovanie bezpečnosti neurálnych prekurzorov odvodených 

z ľudských  indukovaných pluripotentných kmeňových buniek.“ 

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 202 000 € 

Finančný objem: BV: 22 656 € 

 

16. Zodp. riešiteľ: MUDr. Michal Mokáň, PhD. 

 I. Interná klinika JLF UK a UNM 

 APVV-17-0054 „Nové perorálne antikoagulanciá v prevencii najzávažnejších 

  kardiovaskulárnych ochorení, ich účinok na trombocyty, liekové interakcie, 

  bezpečnosť a možnosti použitia liečby aj u onkologických pacientov.“ 

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 249 924 € 

Finančný objem: BV: 69 954 € 
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SPOLURIEŠITEĽSTVO: 

17. Zodp. riešiteľka: MVDr. Daniela Antolová, PhD.  

 Parazitologický ustav SAV, Košice 

APVV-15-0114 „Štandardizácia nových prístupov v diagnostike závažných 

helmintóz ľudi a ich aplikácia do praxe v aktuálnych epidemiologických a 

sociologických podmienkach Slovenska.“  

Spoluriešiteľ za JLF UK: Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF 

UK a  UNM 

 Zodpovedná osoba: doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.  

 Doba riešenia: 1.7.2016-30.6.2020 

 Finančný objem pre JLF: BV: 16 200 € 

 

18. Zodp. riešiteľka: Mgr. Božena Smolková, PhD. 

Biomedicínske centrum SAV, Bratislava 

APVV-17-0369 „Metylácia DNA ako cieľ epigenetického editovania a jej 

využitie pri personalizácii diagnostiky a terapie u melonómu uvey.“ 

 Spoluriešiteľ za JLF UK: Divízia onkológie BioMed JLF UK 

 Zodpovedná osoba: doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD. 

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022 

 Finančný objem pre JLF: BV: 5 066 € 

 

19. Zodp. riešiteľ: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.   

 Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina 

APVV-17-0218 „Výskum mechanizmu interakcie biologických tkanív a jeho 

aplikácia  vo vývoji nových postupov pri návrhu elektrochirurgických 

prístrojov.“  

 Spoluriešiteľ za JLF UK: Divízia molekulovej medicíny BioMed JLF UK  

 Zodpovedná osoba: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022 

 Finančný objem pre JLF: BV: 6 313 €/ na celú dobu riešenia: BV: 57 751 €  

 

20. Zodp. riešiteľ: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD.  

 Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina 

 APVV-17-0345 „Výskum optimalizačných postupov na zlepšenie prenosových 

  bezpečnostných a spoľahlivostných vlastností WET systémov.“  

 Spoluriešiteľ za JLF UK: Divízia molekulovej medicíny BioMed JLF UK  

 Zodpovedná osoba: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022 

 Finančný objem pre JLF: BV: 10 500 €/ na celú dobu riešenia: BV: 90 000 € 

 

MEDZINÁRODNÁ VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA:  

21. Zodp. riešiteľka: doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

 SK-KR-18-0001 „Nanočastice podobné mitochondriám v liečbe Parkinsonovej 

  choroby a ďalších degeneratívnych ochorení.“ 

 Doba riešenia: 1.9.2018-31.12.2019 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 8 000 € 

Finančný objem:  BV: 4 000 € 
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PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA MZ SR 

1. Zodp. riešiteľka: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie JLF UK a UNM 

2018/14-UKMT-10 „Diagnostický a terapeutický efekt endoskopicky 

asistovanej artrocentézy na zlepšenie mobility mandibuly pri vnútorných 

poruchách spánkovo-sánkového kĺbu.“ 

Doba riešenia: 2018-2020 

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 160 370 € 

Finančný objem:  BV: 37 000 €   KV: 48 111 €  
 

2. Zodp. riešiteľ: RNDr. Oliver Štrbák, PhD. 

Divízia Neurovedy BioMed JLF UK 

2018/11-UKMT-7 „Mapovanie biogénnych oxidov železa ako biomarkerov  

neurodegeneratívnych chorôb pomocou pokročilých metód magnetickej 

rezonancie.“ 

Doba riešenia: 2018-2020  

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 57 900 € 

Finančný objem:  BV: 17 500 €     
 

3. Zodp. riešiteľka: prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

Ústav patologickej fyziológie JLF UK 

2018/12-UKMT-8 „Aktivita aferentných nervových zakončení v dýchacích 

cestách a možnosti zlepšenia diagnostiky u detí s astma bronchiale.“ 

Doba riešenia: 2018-2020  

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 94 650 € 

Finančný objem:  BV: 20 208,50 €   KV: 9 000 €  
 

4. Zodp. riešiteľ: Ing. Peter Bystrický, PhD. 

Divízia Neurovedy BioMed JLF UK 

2018/13-UKMT-9 „Kvantitatívna analýza 2-hydroxyglutarátu kvapalinovou 

chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou pri malígnych gliómoch.“ 

Doba riešenia: 2018-2020  

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 72 000 € 

Finančný objem:  BV: 19 000 €   KV: 15 000 € 
 

5. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

Urologická klinika JLF UK a UNM 

2018/5-UKMT-1 „Vývoj minimálne invazívnej metódy pre liečbu 

lokalizovaného karcinómu prostaty.“ 

Doba riešenia: 2018-2020  

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 240 000 € 

Finančný objem:  BV: 9 300 €   KV: 72 000 €  

 

6. Zodp. riešiteľ: prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. 

Chirurgická klinika a TC JLF UK a UNM 

2018/16-UKMT-12 „Transanálny reinforcement a endoluminálna vákuova 

drenáž v prevencii dehiscencie kolorektálnej anastomózy po resekcii rekta - 

multiinštitucionálna prospektívna randomizovaná štúdia.“ 

Doba riešenia: 2018-2020  

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 189 985 € 

Finančný objem:  BV: 36 283 €   KV: 6 000 € 
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7. Zodp. riešiteľ: MUDr. Michal Mešťaník, PhD. 

Divízia Neurovedy BioMed JLF UK 

2018/20-UKMT-16 „Biomarkery včasných aterosklerotických zmien v 

personalizovanej prevencii kardiovaskulárnych ochorení u žien s 

prekancerózami a karcinómom krčka maternice.“ 

Doba riešenia: 2018-2020  

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 67 280 € 

Finančný objem:  BV: 20 710 €     

 

8. Zodp. riešiteľka: Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. 

Ústav patologickej fyziológie JLF UK 

2018/10-UKMT-6 „Detekcia skorých štádií Parkinsonovej choroby pomocou 

fluorescenčnej multifotónovej mikroskopie a FLIM analýzy.“ 

Doba riešenia: 2018-2020  

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 110 000 € 

Finančný objem:  BV: 10 700 €   KV: 19 000 € 

 

GRANTY UK - ROČNÉ      

1. Zodp. riešiteľka: Mgr. Jana Barboríková  

UK/77/2018 „Experimentálne posúdenie možnosti využitia glykokonjugátov 

zo sladkovodných rias na primárnu a sekundárnu prevenciu alergického zápalu 

dýchacích ciest.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

2. Zodp. riešiteľ: MUDr. Jakub Benko 

 UK/359/2018 „Nové rizikové markery vzniku diabetes mellitus 2. typu.“ 

 Finančný objem:  1000 €  

 

3. Zodp. riešiteľ: RNDr. Dušan Braný, PhD. 

UK/20/2018 „Vplyv vybraných transkripčných faktorov na rozvoj a rast 

mezenchymálnych tumorov tela maternice.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

4. Zodp. riešiteľka: Mgr. Mária Brodňanová 

UK/91/2018 „Vplyv zmien expresie génov pre horčíkové transportéry na 

mechanizmy  bunkovej smrti.“ 

 Finančný objem:   1000 €  

 

5. Zodp. riešiteľka: MUDr. Iveta Bujňáková, PhD. 

UK/116/2018 „Autonómna dysregulácia u detí s poruchou autistického 

spektra.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

6. Zodp. riešiteľ: MUDr. Michal Cibulka 

UK/59/2018 „Sekvenačná analýza promótorovej oblasti génu SLC41A1 u 

pacientov s Parkinsonovou chorobou.“ 

 Finančný objem:   750 €  
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7. Zodp. riešiteľka: MUDr. Lenka Dočekalová 

UK/66/2018 „Akútne respiračné zlyhávanie a infekcia v novorodeneckom 

veku.“ 

 Finančný objem:   1000 €  

 

8. Zodp. riešiteľka: RNDr. Henrieta Drobková 

UK/121/2018 „Úloha polymorfizmov v géne pre interleukín-6 pri vzniku a 

progresii karcinómu prostaty.“ 

 Finančný objem:   1000 €  

 

9. Zodp. riešiteľka: Mgr. Miroslava Ďuranová 

UK/89/2018 „Verejnozdravotný význam vybraných ťažkých kovov v 

individuálnych zdrojoch vody v mikroregióne Horných Kysúc.“ 

 Finančný objem:   1000 €  

 

10. Zodp. riešiteľka: RNDr Dana Dvorská, PhD.  

UK/22/2018 „Aberantná aktivita tumor-supresorových génov v benígnych 

tumoroch maternice.“ 

Finančný objem:   750 €  

 

11. Zodp. riešiteľka: Ing. Veronika Ferenčíková 

 UK/103/2018 „Expozícia karcinogénnym kovom v baníckych profesiách.“ 

 Finančný objem:   1000 €  

 

12. Zodp. riešiteľka: MUDr. Eva Gabonová 

UK/40/2018 „Možnosti neinvazívnej diagnostiky relapsu kolorektálneho 

karcinómu na úrovni nukleových kyselín.“ 

 Finančný objem:   1000 €  

 

13. Zodp. riešiteľka: Mgr. Marianna Jagelková 

UK/24/2018 „Analýza patogénnych variantov génov u pacientok s 

karcinómom ovária využitím cirkulujúcej tumorovej DNA.“ 

 Finančný objem:   1000 €  

 

14. Zodp. riešiteľka: Mgr. Danica Jurčáková 

UK/270/2018 „Receptory sprostredkujúce komunikáciu mastocytov 

a senzorických neurónov.“ 

 Finančný objem:   1000 €  

 

15. Zodp. riešiteľka: MVDr. Dagmar Kalenská 

UK/93/2018 „Metabolické zmeny v plazme a tkanivách po ischémii 

u potkanov.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

16. Zodp. riešiteľka: MUDr. Lenka Kapustová 

 UK/275/2018 „Stanovenie vybraných génových polymorfizmov u PFAPA 

  syndrómu.“ 

 Finančný objem:   1000 €  
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17. Zodp. riešiteľka: MUDr. Júlia Kvaššayová 

UK/392/2018 „Prítomnosť pepsínu v horných dýchacích cestách a jeho vplyv 

na kinematiku cílií respiračného epitelu.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

18. Zodp. riešiteľ: Ing. Miroslav Kohan 

UK/49/2018 „Hodnotenie expozície elektromagnetickému žiareniu z 

mobilného telefónu v rôznych prostrediach.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

19. Zodp. riešiteľka: Mgr. Tatiana Kochláňová 

UK/139/2018 „Molekulárna mikrobiológia v procese objektivizácie faktorov 

prostredia.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

20. Zodp. riešiteľka: MUDr. Barbora Korpallová 

UK/386/2018 „Využitie tromboelastometrie pri monitorovaní liečby novými 

orálnymi antikoagulanciami.“ 

Finančný objem:   750 €  

 

21. Zodp. riešiteľka: MUDr. Lea Kováčiková 

UK/43/2018 „Vplyv hormónov tukového tkaniva a cytokínov na rozvoj 

diabetes mellitus po transplantácii obličky a funkciu štepu.“ 

 Finančný objem:   750 €  

 

22. Zodp. riešiteľka: Ing. Jana Krohová 

UK/108/2018 „Vzájomné vzťahy kardiovaskulárnych oscilácií – pohlavné 

rozdiely.“ 

Finančný objem:   750 €  

 

23. Zodp. riešiteľka: MUDr. Mária Marcinková 

UK/26/2018 „Vplyv požitia alkoholu a kanabinoidov na úmrtnosť pri 

dopravných nehodách: Slovenská republika verzus krajiny Európskej únie.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

24. Zodp. riešiteľka: MUDr. Lenka Nosáková 

UK/432/2018 „Vplyv inhibítorov protónovej pumpy na hladiny a aktivitu 

dabigatranu u pacientov s fibriláciou predsiení.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

25. Zodp. riešiteľka: Mgr. Zuzana Nová 

UK/21/2018 „Odpoveď niektorých bunkových typov respiračného priestoru na 

expozíciu endotoxínu.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

26. Zodp. riešiteľ: MUDr. Marek Pršo 

UK/376/2018 „Neinvazívne hodnotenie elasticity pečene u novorodencov 

pomocou real-time elastometrie.“ 

Finančný objem:   1000 €  
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27. Zodp. riešiteľka: MUDr. Nikola Sekaninová 

UK/109/2018 „Štúdium zmien centrálnej autonómnej regulácie pri 

adolescentnej depresii.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

28. Zodp. riešiteľka: MVDr. Janka Sopková 

UK/110/2018 „Vplyv statínov na zubné kmeňové bunky.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

29. Zodp. riešiteľka: MUDr. Veronika Sváková 

UK/401/2018 „Riziko hypoglykémie u pacientov s diabetes mellitus liečených 

inzulínovou pumpou bunky.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

30. Zodp. riešiteľka: MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. 

UK/64/2018 „Laboratórna a molekulová diagnostika vrodených porúch 

fibrinogénu.“ 

Finančný objem:   750 €  

 

31. Zodp. riešiteľka: Ing. Michaela Škorvanová 

UK/88/2018 „Genetické biomarkery predikcie aneuryzmy abdominálnej 

aorty.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

32. Zodp. riešiteľ: Mgr. Igor Šťastný 

UK/29/2018 „Úloha vybraných epigenetických regulátorov v korelácii s HPV 

infekciou v cervikálnej karcinogenéze.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

33. Zodp. riešiteľka: Mgr. Eliška Štefanová 

UK/137/2018 „Transkulturálne determinanty vybraných antropometrických 

ukazovateľov a rizikových faktorov chronických chorôb u študentov 

medicíny.“ 

Finančný objem:   980 €  

 

34. Zodp. riešiteľ: MUDr. Vladimír Tancoš 

UK/183/2018 „Závisí expresia PD-L1 v tkanive nemalobunkového karcinómu 

pľúc od stupňa jeho diferenciácie?“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

35. Zodp. riešiteľka: Ing. Juliana Topercerová 

UK/23/2018 „Úloha pľúcneho surfaktantu vo fyziológii hladkého svalu 

dýchacích ciest.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

36. Zodp. riešiteľ: MUDr. Kristián Varga 

UK/431/2018 „Autonómna dysregulácia u pacientov so subarachnoidálnym 

krvácaním.“ 

Finančný objem:   1000 €  
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37. Zodp. riešiteľka: Mgr. Jana Žolková  

UK/56/2018 „Laboratórna a molekulárno-genetická diagnostika pacientov s 

von Willebrandovou chorobou v regióne severné Slovensko.“ 

Finančný objem:   1000 €  

 

INÉ PROJEKTY  

1. Koordinátor: prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.  

Spoluriešiteľka za JLF UK: prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. 

002UK-2/2016: „GOING GLOBAL: Zvyšovanie kvality vzdelávania na 

Univerzite Komenského v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie.“ 

Doba riešenia: 2017-2019  

Projekt je riešený ako celouniverzitný. 

Celkový finančný objem:  67 408,89 € 

Finančný objem pre JLF:  26 729 € 

 

2. Koordinátor: Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf 

 JLF UK-partner projektu 

 Zodpovedný za JLF UK: doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.  

 Rádiodiagnostická klinika JLF UK a UNM 

Názov projektu: „Efficacy and safety of thrombectomy in stroke with extended 

lesion  and extended time window: a randomized, controlled trial 

(TENSION).“ 

 Číslo projektu: 754640 
 Doba riešenia: 2018-2023 

 Celkový finančný objem:  117 125 € 

 Finančný objem pre JLF:  40 993,75 € 

 

3. Koordinátor: MABPRO, a.s. 

JLF UK-partner projektu 

Zodpovedný za JLF UK: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

Názov projektu: „Výskum humanizovaných protilátok v cielenej liečbe 

hypoxických nádorov.“ 

Číslo projektu: 2018/14554:4-26C0 

Doba riešenia: 2018-2021 

Celkový finančný objem: 246 950 € 

Finančný objem pre JLF:  80 000 €  

 

4. Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.     

 Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

Národný projekt centralizovanej bioptickej a molekulárno-genetickej 

diagnostiky pre pacientov-občanov SR s dg. GIST a NET za účelom 

individuálnej adjustácie liečby.  

 Doba riešenia: 2005- trvá 

 Finančný objem :  15 795 €   
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5.  Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.     

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

Názov projektu: „Testovanie prestavby ALK génu u pacientov 

s nemalobunkovým  karcinómom pľúc.“ 

Doba riešenia: 2015- trvá 

 Finančný objem:  20 250 €   

 

6. Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.      

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

            Názov projektu: „FISH diagnostika agresívnych B-NHL.“  

Doba riešenia: 2015-2018 

  Finančný objem:  5 000 € 

 

Tabuľka č. 7 Porovnanie projektov riešených na JLF UK v roku 2017 – 2018 
 

PROJEKT 
Rok 2017 Rok 2018 

Počet v € Počet v € 

VEGA 31 339 006,00 35 390 052,00 

KEGA 5 16 128,00 6 23 796,00 

APVV 19 721 642,00 21 816 890,00 

MZ SR - - 8 339 812,50 

GUK 28 28 500,00 37 35 480,00 

INÉ 
 

7 

 

235 151,99 

 

6 

 

188 767,75 

SPOLU 90 1 340 427,99 113 1 454 985,75 

Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK  

 

Graf č. 7   Grafické znázornenie financovania projektov na JLF UK v rokoch 2012-

2018 s výnimkou projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK  
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4.2.3 VÝSLEDKY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZAMESTNANCOV 

Kvalitatívne a kvantitatívne parametre publikačnej činnosti zamestnancov JLF UK           

sú uvedené podľa jednotlivých kategórií v nasledovných grafoch. Dáta sú aktualizované 

k 1.4.2019 (zdroj AKAS). 

 

Graf č. 8   Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2008 – 2018 Kategórie 

AAA – ACD, BAA, BAB, BCB, BCI, EAI, EAJ (monografie, učebnice 

a kapitoly v nich) 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 

 

Graf č. 9 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2008 – 2018 Kategórie 

ADC, ADD, ADM, ADN, BDC, BDD, BDM, BDN (vedecké a odborné 

práce v  karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS) 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 

 

Graf č. 10  Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2008 – 2018 v kategóriach 

ADC, ADD, BDC, BDD (vedecké a odborné práce v karentovaných 

časopisoch). Cieľom je ukázať trend vývoja prác v časopisoch v 

databázach Current Contents. Obrázok vychádza z grafu č. 5 

„očisteného“ o nekarentované publikácie v časopisoch WOS a SCOPUS 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 
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Graf č. 11 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2008 – 2018 Kategórie 

ADE, AEC, AFA, AFC (vedecké práce v ostatných zahraničných 

časopisoch a recenzovaných zborníkoch, pozvané referáty a príspevky na 

zahraničných vedeckých konferenciách) 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 

 

 

Graf č. 12 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2008 – 2018 Kategórie 

ADF, AED, AFB, AFD (vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

a vedeckých zborníkoch a pozvané referáty a príspevky na domácich 

vedeckých podujatiach) 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 

 

Graf č. 13 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2008 – 2018 Kategórie 

AEG, AEH, AEM, AEN, AFE, AFF, AFG, AFH (abstrakty) 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 

 

Počet citovaných dokumentov – publikácií zamestnancov JLF UK za roky 2008 - 2018 

a vývoj počtu citácií za roky 2008 - 2018: 
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Graf č. 14 Počet citovaných dokumentov zamestnancov JLF UK v r. 2008 – 2018 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 

 

 

Graf č. 15 Vývoj počtu citácií  zamestnancov JLF UK v r. 2008 – 2018  
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 

 

4.2.4 ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ 

JLF UK, PRACOVISKOM JLF UK, RESP. V SPOLUPRÁCI S INOU DOMÁCOU INŠTITÚCIOU 

 15. Vedecká konferencia doktorandov     

 XXXIX. Študentská vedecká konferencia  

 XXII. Fakultná vedecká konferencia    

 Biomedicína 21. storočia: Výskum a liečba nádorov 

 Súťaž mladých onkológov 2018 

 41. Dni lekárskej biofyziky 

 XII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie 

 XXIII. Šubjakov deň. Celoslovenská konferencia so zahraničnou účasťou „Orálna 

a maxilofaciálna chirurgia, variá“ 

 Martinský endoskop. Diagnostická a terapeutická endoskopia. Súčasný stav 

a možnosti rozvoja na Slovensku. Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 

 XXVI. Martinské dni dýchania. Cough It Up 

 XII. Martinské neonatologické dni  

 XXXVII. Dni mladých internistov s medzinárodnou účasťou 

 5. Svetový deň trombózy  

 50. Celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou. Galandove dni 
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 XVI. Martinské dni imunológie 

 6. Burza Imunodeficiencií 

 1. Valčianske nástrahy s medzinárodnou účasťou  

 IX. Slovenský vakcinologický kongres 

 XVI. Neuschlov deň 

 XXIV. Martinský bioptický seminár SD-IAP 

 XXV. Medzinárodné rádiologické Winter fórum 

 The 3rd International Acid-Base Symposium Odborný seminár „Pády 

u hospitalizovaných pacientov s neurologickým ochorením“ 

 Celoslovenský transplantačno-nefrologický seminár a Krajský nefrologický seminár 

pri príležitosti Svetového dňa obličiek „Žena a obličky“ 

 Workshopy a živé prenosy. Videoonko chirurgia.sk 

 Vedecko-odborná schôdza SLM „Operačná liečba nádorov mozgu“  

 Vedecká odborná schôdza SLM a Ústavu lekárskej biológie  

 Vedecká odborná schôdza SLM a Kliniky infektológie a cestovnej medicíny  

 Vedecká odborná schôdza SLM a Internej kliniky-Gastroenterologickej   

 Vedecká odborná schôdza SLM s názvom „Nové trendy a perspektívy v histológii“ 

 Vedecká odborná schôdza SLM s názvom „Emergentná rádiológia“ 

 Vedecká odborná schôdza SLM s názvom „Rádiologická problematika tumorov 

mozgu“ 

 Vedecká odborná schôdza SLM s názvom „Dva roky činnosti JIS na Klinike 

pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM v Martine“ 

 Pracovný seminár Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb a Kliniky detí 

a dorastu 

 Odborné podujatie. Ako zvládnuť peptické ochorenia tráviaceho traktu 

 Popularizačná aktivita. Prezentácia výsledkov projektu APVV „Pľúcny surfaktant ako 

modulátor odpovede na expozíciu endotoxínu: efekty a mechanizmy“ v rámci Týždňa 

vedy a techniky na Slovensku 

 Popularizačná aktivita. Prezentácia výsledkov projektu APVV „Perspektívy použitia 

ventilátora AURA V /Chirana, SR) v liečbe experimentálnych modelov respiračného 

zlyhávania novorodencov“ v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

 

PRACOVISKOM JLF UK V SPOLUPRÁCI S INOU ZAHRANIČNOU INŠTITÚCIOU 

 XXV. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou 

účasťou 

 III. Martinsko-Ostravské dni anestéziológie a intenzívnej medicíny lekárov a sestier 

 32. Slovenský a Český neurologický zjazd a 65. Spoločný Slovenský a Český zjazd 

klinickej neurofyziológie 

 13. Slovensko-Český kongres pediatrickej anesteziológie, intenzívnej a urgentnej 

medicíny 

 Konferencia s medzinárodnou účasťou „Prepojenie teórie a praxe v ošetrovateľstve 

a pôrodnej asistencii“ 

 Dni molekulovej patológie. 14. sympózium a workshop molekulovej patológie 

a histo(cyto)chémie. 104. olomoucký diagnostický seminár českej divízie IAP.            

8. olomoucké dni histologických laborantov.  

 XXXI. Slovensko-Poľské Vojtekove-Rudnikove dni detskej pneumoftizeológie 

a imunoalergológie  

 Medzinárodná vedecká konferencia. Profesionalita v ošetrovateľstve III. 
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4.2.5 OCENENIA  

 Nadácia Krištáľové krídlo udelila prestížne ocenenie Krištáľové krídlo prof. MUDr. 

Lukášovi Plankovi, CSc. v kategórii Medicína a veda za jedinečný prístup 

v diagnostike pľúcnych ochorení  

 Literárny fond Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil 

v roku 2018 Prémiu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí prof. MUDr. Eve 

Rozborilovej, CSc. ako prejav uznania za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej 

vedy doma i v zahraničí 

 Literárny fond Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil 

v roku 2018 Prémiu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí prof. MUDr. 

Milošovi Tatárovi, CSc. ako prejav uznania za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej 

vedy doma i v zahraničí 

 Literárny fond Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil 

v roku 2018 Prémiu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí prof. MUDr. Jánovi 

Buchancovi, DrSc. ako prejav uznania za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej 

vedy doma i v zahraničí 

 Literárny fond Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil 

v roku 2018 Prémiu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí prof. MUDr. Janke 

Buchancovej, CSc. ako prejav uznania za celoživotný prínos k rozvoju slovenskej 

vedy doma i v zahraničí 

 Literárny fond Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil 

v roku 2018 Prémiu za rozvoj slovenskej vedy doma i v zahraničí prof. MUDr. 

Júliusovi Mazuchovi, DrSc. ako prejav uznania za celoživotný prínos k rozvoju 

slovenskej vedy doma i v zahraničí 

 Literárny fond Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy udelil 

cenu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 v kategórii biologické a lekárske 

vedy prof. MUDr. Júliusovi Mazuchovi, DrSc. a kolektívu za dielo Atlas vaskulárnych 

aneuryziem 

 Výbor Českej spoločnosti kardiovaskulárnej chirurgie ocenil publikáciu autorov prof. 

MUDr. Július Mazuch, DrSc. a kolektív “Atlas vaskulárnych aneuryziem“ ako 

najlepšiu monografiu za rok 2017 

 Ministerka zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR udelili prof. MUDr. Henriete 

Hudečkovej, PhD., MPH medailu MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju 

zdravotnej výchovy obyvateľstva SR 

 TOP inovácie v zdravotníctve 2018: doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., 

Neurochirurgická klinika JLF UK a UNM za unikátne operácie krčných 

medzistavcových platničiek s využitím metódy 3 D tlače 

 TOP inovácie v zdravotníctve 2018: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc., Klinika detí 

a dorastu JLF UK a UNM za vybudovanie unikátneho detského spánkového 

laboratória 

 TOP inovácie v zdravotníctve 2018: doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., Expertízne 

pracovisko pre raritné choroby JLF UK a UNM za rozvoj Centra pre periodické 

horúčky 

 TOP inovácie v zdravotníctve 2018: MUDr. Peter Ďurdík, PhD., Klinika detí a dorastu 

JLF UK a UNM za jedinečné využívanie prístroja na meranie kinematiky cílií, 

 Slovenská urologická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti prof. MUDr. 

Jánovi Švihrovi, PhD. a prof. MUDr. Viere Švihrovej, CSc. za 1. miesto v súťaži o 

najlepšiu časopiseckú publikáciu v roku 2017 



VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V ROKU 2018 – VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PROJEKTY 57 

 

 

 Slovenská urologická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti prof. MUDr. 

Jánovi Švihrovi, PhD., MUDr. Róbertovi Dušenkovi, doc. MUDr. Jánovi Ľuptákovi, 

PhD. a prof. MUDr. Viere Švihrovej, CSc. za 2. miesto v súťaži o najlepšiu 

časopiseckú publikáciu v roku 2017 

 Slovenská anatomická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti prof. MUDr. 

Marianovi Adamkovi, CSc. za 1. miesto v súťaži o najlepšiu publikáciu v roku 2017 

 Slovenská anatomická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti MVDr. Soni 

Bálentovej, PhD. za 1. miesto v súťaži o najlepšiu publikáciu v roku 2017 

 Vedecká komisia medzinárodnej konferencie 41. Dni lekárskej biofyziky udelila 

diplom Ing. Jakubovi Míškovi, PhD. za II. miesto v súťaži o najlepšiu vedeckú 

prednášku v kategórii doktorandov  

 Lekárska fakulta OU udelila Mgr. Márii Tatarkovej 2. miesto na VIII. Študentskej 

vedeckej konferencii v sekcii postgraduálne štúdium - doktorské  

 Zdravotná sociálna fakulta JU udelila ocenenie Mgr. Márii Tatarkovej za najlepší 

príspevok V. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ZSF JU 

 Slovenská diabetologická spoločnosť udelila cenu odbornej spoločnosti doc. MUDr. 

Matejovi Samošovi, PhD. za 3. miesto v súťaži o najlepšiu publikáciu v roku 2017 

 Detská fakultná nemocnica Košice v spolupráci so Slovenskou pediatrickou 

spoločnosťou udelili diplom za najlepšiu prednášku ocenenú Vedeckým výborom 

Festivalu–XI. Festival kazuistík z pediatrie autorom Čiljaková, M., Škopková, M., 

Havlíčeková, Z., Murgaš, D., Staník, J., Vojtková, J., Klimeš, I., Gašperíková, D., 

Bánovčin, P. „Mitchellov-Rileyovej syndróm–diabetes mellitus so včasným nástupom 

v kombinácii s gastrointestinálnymi symptómami“ 

 Prezídium Slovenskej lekárskej spoločnosti udelilo doc. MUDr. Ivane Dedinskej, 

PhD. Guothovu cenu SLS ako prejav ocenenia a uznania doterajších výsledkov 

odbornej, vedeckej a pedagogickej práce  

 Slovenská lekárska spoločnosť udelila doc. MUDr. Milanovi Ochodnickému, CSc. 

zlatú medailu za zásluhy o budovanie a rozvoj SLS  

 Slovenská internistická spoločnosť SLS a Slovenská reumatologická spoločnosť SLS 

udelili pozdravný list doc. MUDr. Milanovi Ochodnickému, CSc. za úspešnú 

a dôstojnú reprezentáciu slovenskej medicíny na domácich a zahraničných odborných 

a vedeckých fórach 

 Slovenská lekárska spoločnosť udelila doc. MUDr. Ľubici Jakušovej, PhD. bronzovú 

medailu za zásluhy o budovanie a rozvoj SLS  

 Slovenská pediatrická spoločnosť a iniciatíva Prvých 1000 dní udelili doc. MUDr. 

Ľubici Jakušovej, PhD. ocenenie Ambasádor zdravej výživy za zásluhy v oblasti 

osvety a dôležitosti zdravej výživy v prvých tisíc dňoch života  

 Výbor NS SPS  SLS udelil cenu za najlepšiu vedeckú publikáciu v neonatológii za rok 

2018 práci ,,Impact of Early Aggressive Nutrition on Retinal Development in 

Premature Infants“ publikovaného vo Physiological Research autorov Lenhartová 

Nina a kol. 

 Cardiovascular and Interventional Radiology (CIRSE official journal) poďakoval doc. 

MUDr. Kamilovi Zeleňákovi, PhD. za recenzovanie 11 článkov v roku 2017 

 Lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Hradci Králové udelila pamätný list prof. 

MUDr. Petrovi Kubiszovi, DrSc.  

 Žilinská Univerzita v Žiline udelila pamätnú medailu pri príležitosti 65. výročia 

založenia prof. MUDr. Andrei Čalkovskej, DrSc.  

 Žilinská Univerzita v Žiline udelila pamätnú medailu pri príležitosti 65. výročia 

založenia prof. MUDr. Kamilovi Javorkovi, DrSc. 
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 Rektor UK udelil striebornú medailu Univerzity Komenského v Bratislave prof. 

MUDr. Mariánovi Mokáňovi, DrSc., FRCP Edin za dlhoročnú pedagogickú, vedecko-

výskumnú a liečebno-preventívnu činnosť a šírenie dobrého mena UK a JLF UK 

doma a v zahraničí 

 Rektor UK pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva vyjadril úprimné 

poďakovanie doc. MUDr. Dagmar Statelovej, CSc., mim. prof. za vedeckú, 

publikačnú a pedagogickú činnosť v oblasti stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

 Dekan JLF UK udelil pri príležitosti otvorenia AR 2018/2019 ďakovný list dekana 

doc. MUDr. Milanovi Ochodnickému, CSc. za osobitný prínos a zásluhy o budovanie, 

rozvoj, šírenie vzdelanosti a vedy na JLF UK v Martine 

4.2.6 ZAREGISTROVANÉ PATENTOVÉ ŽIADOSTI 

 1. European Patent Application No. 17203198.1, "Method for determining the 

qualification of a sample for fetal aneuploidy status determination in Non-Invasive 

Prenatal Testing". Autori: Grendár Marian, Loderer Dušan, Lasabová Zora, Danko 

Ján, 

 2. European Patent Application No 18192363.2-1111 „Means and methods for 

stratifying prostate cancer patients“. Autori: Balúchová Katarína, Kliment Ján. 

4.2.7 ŠPIČKOVÉ VEDECKÉ TÍMY 

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, vyhodnotila predložené návrhy z VŠ 

na identifikáciu špičkových vedeckých tímov v rámci projektu, ktorý vyhlásilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR so zámerom identifikovať v jednotlivých vedeckých 

oblastiach vedecké osobnosti, kolektívy a pracoviská vysokých škôl s vysoko 

nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle, a ktoré sa významne presadili v 

medzinárodnej vedeckej oblasti. Na JLF UK boli potvrdené tri špičkové vedecké tímy.    
1. Martinská výskumnú skupina v oblasti neurologických a nádorových ochorení 

(MAVYS). 

Vedecký tím: prof. Dobrota, prof. Lehotský, prof. Kaplán, doc. Babušíková 

 

2. Poruchy metabolizmu a hemostázy v tehotenstve (POMEHET). 

Vedecký tím: prof. Mokáň, prof. Danko, prof. Kubisz, prof. Žúbor 

 

3. Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť (CAREVIP). 

Vedecký tím: prof. Čalkovská, prof. Tatár, prof. M. Javorka, doc. Kollárik, Mgr. 

Trančíková Kráľová     

4.2.8 VEDECKÝ KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ 

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie vedeckých pracovníkov 

priznala v hodnotenom období vedecký kvalifikačný stupeň IIa RNDr. Márii Kovalskej, PhD., 

Ing. Jánovi Strnádelovi, PhD., MVDr. Soni Bálentovej, PhD. a Mgr. Tatiane Burjanivovej, 

PhD. 

4.2.9 PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV, HABILITÁCIE DOCENTOV A 

VYMENÚVANIE PROFESOROV 

V roku 2018 mala fakulta priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania 

na  vymenúvanie profesorov na základe týchto rozhodnutí: 
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Podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 84 ods. 4 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

základe vyjadrení Akreditačnej komisie priznal minister školstva práva uskutočňovať HaI 

 v akreditovaných študijných odboroch 7.01.03, 7.01.04, 7.01.07, 7.01.09, 7.01.10, 

7.01.13, 7.01.21, 7.01.27, 7.01.28, 7.03.02, 7.04.02 listom č. 2015-18766-15A0 zo dňa 

30.10.2015. 

Podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení 

Akreditačnej komisie priznal minister školstva práva uskutočňovať HaI  

 v akreditovanom študijnom odbore 7.01.11 listom č. 2015-12186/24281:4-15AO zo 

dňa 21.5.2015, 

 v akreditovanom študijnom odbore 7.01.02 listom č. 2016-19490/32275:4-15AO zo 

dňa 10.8.2016. 

Podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 83 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení 

Akreditačnej komisie priznala ministerka školstva právo uskutočňovať HaI  

 v akreditovanom študijnom odbore 7.02.01 listom č. 2018/4183:8-15AO zo dňa 

23.4.2018. 

Podľa § 102 ods. 3 písm. d) v spojení s § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení 

Akreditačnej komisie priznala ministerka školstva právo uskutočňovať HaI  

 v akreditovanom študijnom odbore 7.01.21 bez časového obmedzenia listom                        

č. 2018/10524:19-15AO zo dňa 30.8.2018 (pôvodné časové obmedzenie odboru do 

31.8.2018). 

 

Tabuľka č. 8 Priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov 
Por. 

Číslo odboru Názov odboru Garanti 

1. 7.01.02 
Anatómia, histológia a embryológia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 
doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.  

2. 7.01.03 
Normálna a patologická fyziológia 

s časovým obmedzením do 31.8.2021 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

3. 7.01.04 
Vnútorné choroby 
bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD. 

4. 7.01.07 
Chirurgia 

s časovým obmedzením do 31.8.2019  

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof. 

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

5. 7.01.09 
Gynekológia a pôrodníctvo 
s časovým obmedzením do 31.8.2020 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

6. 7.01.10 
Pediatria 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 

7. 7.01.11 
Neurológia 
bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

8. 7.01.13 
Dermatovenerológia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 
doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.  
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9. 7.01.21 
Patologická anatómia a súdne lekárstvo 
bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. 

10. 7.01.27 
Lekárska biofyzika 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 
prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

11. 7.01.28 
Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 
prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. 

12. 7.02.01 
Zubné lekárstvo 
bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

13. 7.03.02 
Farmakológia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 
prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. 

14. 7.04.02 
Verejné zdravotníctvo 
bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.  

Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK 

Akreditačná komisia, poradný orgán vlády SR, posúdila a akceptovala v súlade s § 83 

ods. 12 platného zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách:  

 zmenu garančnej skupiny v študijnom odbore anatómia, histológia a embryológia - 

uznesenie 106.8.1/ab prijaté na 106. zasadnutí v dňoch 27. - 28. 6. 2018. 

 

HABILITAČNÉ KONANIA – PREHĽAD 
Graf č. 16 Habilitácie na JLF UK v r. 2008 – 2018 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK 

 

 
 

Na JLF UK boli ukončených 4 habilitačné konania: 

MUDr. Juraj Miklušica, PhD., CETC /JLF UK, Martin/ 

Téma habilitačnej práce: „Rozšírené kritériá darcovstva obličiek u darcov s mozgovou 

smrťou.“ 

Téma habilitačnej prednášky: „Striktúry ureteru po transplantácii obličky.“ 

VR JLF UK dňa 12.12.2018 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom 

odbore chirurgia.  

 

 



VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V ROKU 2018 – VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PROJEKTY 61 

 

 

MUDr. Matej Samoš, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Téma habilitačnej práce: „Význam laboratórneho monitorovania nových antitrombotík 

v liečbe vybraných kardiovaskulárnych ochorení.“ 

Téma habilitačnej prednášky: „Diabetes mellitus a účinnosť antitrombotickej liečby 

vybraných kardiovaskulárnych ochorení.“ 

VR JLF UK dňa 12.12.2018 schválila návrh udeliť uchádzačovi  titul docent v študijnom 

odbore vnútorné choroby.  

 

RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. /JLF UK, Martin/ 

Téma habilitačnej práce: „Molekulová a funkčná charakteristika nových bunkových Mg(2+) 

transportérov /MG(2+) homeostatických faktorov SLC41A1, SLC41A3 a CNNM2.“ 

Téma habilitačnej prednášky: „Bunková Mg 2+ homeostáza a jej regulácia.“ 

VR JLF UK dňa 12.12.2018 schválila návrh udeliť uchádzačovi titul docent v študijnom 

odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia.   

 

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Téma habilitačnej práce: „Aktuálny pohľad na etiopatogenézu Crohnovej choroby v detskom 

veku.“ 

Téma habilitačnej prednášky: „Genetické faktory v etiopatogenéze Crohnovej choroby – 

minulosť, súčasnosť a budúcnosť.“ 

VR JLF UK dňa 21.6.2018 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentky v študijnom 

odbore pediatria.  

  

Ukončené habilitačné konanie učiteľa JLF UK na inej fakulte UK 

RNDr. Zuzana Danková, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Téma habilitačnej práce: „Genetické a environmentálne koreláty kardiovaskulárneho rizika na 

Slovensku.“ 

Téma habilitačnej prednášky: „Asociácia genetických a environmentálnych rizikových 

faktorov kardiovaskulárnych ochorení.“ 

VR PrirF UK dňa 27.4.2018 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentky v študijnom 

odbore biológia. 

VYMENÚVANIE PROFESOROV – PREHĽAD  

Graf č. 17 Vymenúvacie konania na JLF UK v r. 2008 – 2018 
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Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK 

 

Ukončené vymenúvacie konanie na JLF UK  

doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Téma inauguračnej prednášky: „Možnosti ovplyvnenia akútneho poškodenia pľúc.“ 
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Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 22.3.2018 a dňa 

18.6.2018 pred VR UK v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia. 

Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 10.12.2018. 

 

doc. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Téma inauguračnej prednášky: „Inhibítory fosfodiesterázy v liečbe ochorení dýchacích ciest.“ 

Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 22.3.2018 a dňa 

18.6.2018 pred VR UK v študijnom odbore farmakológia.  

Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 10.12.2018. 

 

doc. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Téma inauguračnej prednášky: „Centrálne aspekty regulácie a modulácie kašľového reflexu.“ 

Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 6.12.2017 a dňa 

26.2.2018 pred VR UK v študijnom odbore lekárska biofyzika. 

Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 19.9.2018. 

 

doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. /JLF UK, Martin/  

Téma inauguračnej prednášky: „Farmakologické ovplyvnenie alergickej astmy.“ 

Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 30.3.2017 a dňa 

16.10.2017 pred VR UK v študijnom odbore farmakológia.   

Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 22.5.2018. 

 

doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Téma inauguračnej prednášky: „Variabilita frekvencie srdca – od mechanizmov po využitie 

v psychofyziologickom výskume.“ 

Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 22.6.2017 a dňa 

16.10.2017 pred VR UK v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia. 

Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidenta SR sa konalo dňa 22.5.2018. 

 

Prebiehajúce vymenúvacie konania na JLF UK    

doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA /JLF UK, Martin/ 

Téma inauguračnej prednášky: „Imunopatologické stavy detského veku v kontexte ostatných 

desaťročí.“ 

Vymenúvacie konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 21.6.2018 a dňa 

15.10.2018 pred VR UK v študijnom odbore pediatria.  
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4.3 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

4.3.1 PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

Tabuľka č. 9  Študijné  odbory akreditované podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. 

anatómia, histológia a embryológia 

normálna a patologická fyziológia 

vnútorné choroby 

chirurgia 

gynekológia a pôrodníctvo 

pediatria 

neurológia 

dermatovenerológia 

anestéziológia a resuscitácia 

patologická anatómia a súdne lekárstvo 

klinická farmakológia 

lekárska biofyzika 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

farmakológia 

ošetrovateľstvo 

verejné zdravotníctvo 

zubné lekárstvo 

urológia 
Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 

4.3.2 ÚSPEŠNÉ UKONČENIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V RÁMCI ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

V  roku 2018 úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 43 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 25 doktorandov dennej formy štúdia a 18 

doktorandov externej formy štúdia. 

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 

21.02.2018 MUDr. Michaela HRTÁNKOVÁ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Nové metódy diagnostiky fetálnej hypoxie“ 

  školiteľ: doc. MUDr. K. Biringer, PhD.   
 

13.03.2018 MUDr. Andrea MEŠŤANÍKOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia 

téma: „Aktivita autonómneho nervového systému pri adolescentnej 

depresii“ 

  školiteľ: doc. MUDr. I. Tonhajzerová, PhD.  

 

20.03.2018 MUDr. Róbert ROSOĽANKA 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Zvyšovanie incidencie závažnej helmintozoonózy na území SR – 

úskalia diagnostiky a liečby“ 

  školiteľ: doc. MUDr. K. Šimeková, PhD.  
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20.08.2018 RNDr. Katarína DIBDIAKOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Úloha mitochondrií, endoplazmatického retikula a ich interakcií 

v mechanizmoch bunkovej smrti neurálnych buniek“ 

  školiteľ: prof. RNDr. P. Račay, PhD.   

 

20.08.2018 Mgr. Simona SAKSONOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Štúdium neuroprotektívnych mechanizmov bielkovín tepelného 

šoku“ 

  školiteľ: prof. RNDr. P. Račay, PhD.   

 

21.08.2018 Ing. Martina KRUTÁKOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Asociácia vybraných mikroRNA s rozvojom pľúcnych tumorov“ 

  školiteľ: prof. RNDr. E. Halašová, PhD.  

 

22.08.2018 RNDr. Bibiana MALICHEROVÁ 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Molekulová patológia malígneho melanómu“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.  

 

22.08.2018 RNDr. Ivana KAŠUBOVÁ 

  študijný odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Molekulárno-genetické a epigenetické analýzy kolorektálneho 

karcinómu“ 

  školiteľ: doc. RNDr. Z. Lasabová, PhD.   

 

22.08.2018 MUDr. Renáta MICHALOVÁ 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Metabolický syndróm a aspirínová rezistencia“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.    

 

22.08.2018 MUDr. Tomáš ŠIMURDA 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Komplexná diagnostika a manažment liečby vrodených porúch 

fibrinogénu“ 

  školiteľ: prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc. 

 

24.08.2018 Ing. Zuzana KOTMANOVÁ 

  študijný odbor: lekárska biofyzika   

téma: „Neurotransmisia a neuromodulácia pri reflexných odpovediach 

z respiračného traktu“ 

  školiteľ: prof. RNDr. I. Poliaček, PhD.  

 

24.08.2018 Ing. Jakub MÍŠEK 

  študijný odbor: lekárska biofyzika   

téma: „Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia a ich účinky na 

centrálny nervový systém u zvierat a ľudí“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Jakuš, DrSc.   
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27.08.2018 MUDr. Tomáš JURKO 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Hodnotenie parametrov arteriálnej tuhosti v detskom veku“ 

  školiteľ: prof. MUDr. M. Zibolen, CSc.   

 

27.08.2018 MUDr. Zuzana BELICOVÁ 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Hodnotenie kôrovej elektrickej aktivity mozgu donosených 

novorodencov pomocou amplitúdovej elektroecefalografie počas 

fototerapie“ 

  školiteľ: prof. MUDr. M. Zibolen, CSc.   

 

27.08.2018 MUDr. Lenka KOČVAROVÁ 

  študijný odbor: pediatria   

téma: „Hodnotenie splanchnickej cirkulácie novorodencov pomocou 

dopplerovskej sonografie“ 

  školiteľ: prof. MUDr. M. Zibolen, CSc.   

 

27.08.2018 RNDr. Zuzana SŇAHNIČANOVÁ 

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Genetické aspekty diabetes mellitus u detí“ 

  školiteľ: doc. MUDr. M. Čiljaková, PhD.  

 

27.08.2018 PharmDr. Martin KERTYS 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Kvalitatívne a kvantitatívne stanovenie inhibítorov 

fosfodiesteráz v biologických matriciach pomocou hmotnostnej 

spektrometrie v modeli alergického zápalu dýchacích ciest“ 

  školiteľ: doc. MUDr. J. Mokrý, PhD.   

 

27.08.2018 PharmDr. Barbara KAPRINAY 

  (Externá vzdelávacia inštitúcia SAV Bratislava) 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch cievneho systému 

počas metabolického syndrómu“ 

  školiteľ: RNDr. Z. Gáspárová, CSc.   

 

27.08.2018 Mgr. Kristína BELOVIČOVÁ 

  (Externá vzdelávacia inštitúcia SAV Bratislava) 

  študijný odbor: farmakológia 

téma: „Ovplyvňujú antidepresíva počas tehotenstva a dojčenia vývin 

mozgu a správanie potomstva? Experimentálna štúdia 

neurobehaviorálnej teratogenity venlafaxínu“ 

  školiteľ: RNDr. Michal Dubovický, CSc.    

 

28.08.2018 MUDr. Iveta BUJŇÁKOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Zmeny autonómneho nervového systému pri poruchách 

autistického spektra“ 

  školiteľ: prof. MUDr. I. Tonhajzerová, PhD.  
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30.08.2018 MUDr. Klaudia KALMÁROVÁ 

  študijný odbor: neurológia  

téma: „Vybrané markery aktivity a agregability  trombocytov pri 

ischemickej NCMP“ 

  školiteľ: prof. MUDr. E. Kurča, PhD., FESO 

 

11.09.2018 RNDr. Dana DVORSKÁ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Nové trendy v diagnostike ochorení tela maternice: stanovenie 

expresného profilu leiomyómov maternice“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Višňovský, CSc.  

 

11.09.2018 RNDr. Dušan BRANÝ 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Molekulárny profiling tumorov hladkej svaloviny tela 

maternice“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Višňovský, CSc.  

 

02.10.2018 RNDr. Dušan LODERER 

  študijný odbor: gynekológia a pôrodníctvo 

téma: „Neinvazívne prenatálne testovanie s využitím voľnej fetálnej 

DNA“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Danko, CSc.  

 

18.12.2018 RNDr. Henrieta DROBKOVÁ 

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Génový profil karcinómu prostaty“ 

školiteľ: prof. MUDr. J. Kliment, CSc.     

 

 

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 

24.05.2018 RNDr. Roman ŠUTKA  

  študijný odbor: dermatovenerológia 

téma: „Centrálny register biologickej liečby stredne ťažkej a ťažkej 

formy psoriázy“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Péč, CSc.  

 

26.06.2018 MDDr. Ján JURKEMÍK, MPH, MBA   

  študijný odbor: zubné lekárstvo 

téma: „Porovnanie chirurgickej a konzervatívnej liečby zlomenín 

artikulačných výbežkov sánky“ 

  školiteľ: doc. MUDr. D. Statelová, PhD., mim. prof.  

 

26.06.2018 MUDr. Ján JANEK   

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Vplyv ventingu vena cava inferior na peroperačný a včasný 

pooperačný priebeh pri transplántácii pečene“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ľ. Laca, CSc.  
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26.06.2018 MUDr. Blažej PALKOCI 

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Vplyv rizikových faktorov na vznik pooperačných komplikácií u 

pacientov po resekčných výkonoch na pankrease“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Ľ. Laca, CSc.  

 

26.06.2018 MUDr. Michal CHMÚRNY 

  študijný odbor: chirurgia 

téma: „Porovnanie metodík balancovania ligamentóznych štruktúr pri 

implantácii tep kolenného kĺbu“ 

  školiteľ: doc. MUDr. M. Dragula, PhD., mim. prof.  

 

03.07.2018 MUDr. Martin PLEVA 

  študijný odbor: vnútorné choroby 

téma: „Význam zobrazení srdce pomocí magnetické rezonance v 

diagnostice hypertrofické kardiomyopatie“ 

  školiteľ: doc. MUDr. M. Belicová, PhD.  

 

21.08.2018 MUDr. Gabriela BELÁKOVÁ 

  študijný odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Citrulinizácia proteínov pri ochoreniach spojiva“ 

  školiteľ: prof. RNDr. P. Račay, PhD.   

 

21.08.2018 MUDr. Peter SKLIENKA 

  študijný odbor: anestéziológia a resuscitácia  

téma: „Prediktory akútneho zlyhania obličiek u pacientov so závažným 

poranením“ 

  školiteľ: doc. MUDr. R. Záhorec, PhD.    

 

22.08.2018 MUDr. Martin HUDEC 

  študijný odbor: vnútorné choroby  

téma: „Vplyv perkutánnej koronárnej revaskularizácie na chronické 

srdcové zlyhávanie“ 

  školiteľ: prof. MUDr. P. Galajda, CSc.    

 

23.08.2018 MUDr. Jana NIKOLINYOVÁ 

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo  

téma: „Verejnozdravotné aspekty užívania psychoaktívnych návykových 

látok počas tehotenstva“ 

  školiteľ: doc. MUDr. T. Baška, PhD.     

 

23.08.2018 MUDr. Tatiana ŠRÁMKOVÁ 

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo  

téma: „Analýza sociálnych dopadov zdravotných komplikácií u 

novorodencov v závislosti od porúch metabolizmu glukózy u ich 

matiek“ 

  školiteľ: doc. MUDr. T. Baška, PhD.     
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27.08.2018 Mgr. Mária JANČINOVÁ 

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Depresívne symptómy a poruchy spánku u detí a adolescentov s 

diabetes mellitus 1. typu“ 

  školiteľ: doc. MUDr. M. Čiljaková, PhD.      

 

27.08.2018 MUDr. Kristína KUBEJOVÁ 

  študijný odbor: pediatria 

téma: „Význam denzitometrického vyšetrenia u chronicky chorých detí“ 

  školiteľ: doc. MUDr. V. Vargová, PhD.  

 

28.08.2018 MUDr. Natália KAVALČÍKOVÁ BOGDAŇOVÁ 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Pohlavné rozdiely v maturácii kašľového reflexu a klinickej 

prezentácii kašľovej hypersenzitivity“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Plevková, PhD.  

 

30.08.2018 MUDr. Milan GRÓFIK 

  študijný odbor: neurológia   

téma: „Výskyt a možné príčiny polyneuropatie pri Parkinsonovej 

chorobe“ 

  školiteľ: prof. MUDr. E. Kurča, PhD., FESO  

 

21.11.2018 MUDr. Miroslav REPKO 

  študijný odbor: pediatria  

téma: „Orálny alergický syndróm v detskom veku“ 

školiteľ: doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, MHA    

 

06.12.2018 MUDr. Ján SOJAK 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Zmeny reaktivity dýchacích ciest u pediatrických pacientov po 

endoskopickej adenoidektómii“ 

školiteľ: prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.     

 

06.12.2018 MUDr. Peter FERENC 

  študijný odbor: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Respiračné reflexy u detí s ochoreniami dýchacích ciest“ 

školiteľ: prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

 

4.3.3 ZLOŽENIE GARANČNÝCH SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH ODBOROV NA JLF UK V MARTINE 

anatómia, histológia a embryológia  

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.  

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.  

 

normálna a patologická fyziológia  

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 
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vnútorné choroby 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.    

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.   

 

chirurgia 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

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

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.  

 

gynekológia a pôrodníctvo 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.   

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.   

 

pediatria 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.   

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.   

 

neurológia  

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO  

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  

 

dermatovenerológia 

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.  

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.  

prof. MUDr. Renáta Péčová, PhD.  

 

anestéziológia a resuscitácia 

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.   

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.  

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.  

 

patologická anatómia a súdne lekárstvo  

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.   

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.  

 

klinická farmakológia 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.  

 

lekárska biofyzika 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.  

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.  

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.  
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lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.  

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.    

 

farmakológia 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.  

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  

 

ošetrovateľstvo 

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.   

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.     

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.  

 

verejné zdravotníctvo  

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. Viera Švihrová, PhD. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.  

 

zubné lekárstvo 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.  

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.  

doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., mim. prof.    

 

urológia 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.  

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.  

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 
 

4.3.4 POČTY DOKTORANDOV 

Tabuľka č. 10  Počet aktívnych doktorandov k 31. 10. 2018 v študijných odboroch 
ROČNÍK  DF EF SPOLU 

1. 43 31 74 

2. 44 24 68 

3. 21 21 42 

4. 29 18 47 

5.  26 26 

SPOLU 137 120 257 
Vysvetlivky EF - externá forma doktorandského štúdia 

DF - denná forma doktorandského štúdia 

Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 

 

Celkový počet aktívnych doktorandov v r. 2018: 257 

Celkový počet pregraduálnych študentov v r.2018: 1 569 

Pomer počtov pregraduálnych a postgraduálnych študentov: 6,10 : 1   (16,4 %) 
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Graf č. 18  Doktorandi dennej formy štúdia 

 
Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 

 

 

 

 

Graf č. 19  Doktorandi externej formy štúdia 

 
Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 
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Graf č. 20  Počet absolventov 

 
Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 

 

 

 

 

 

Graf č. 21  Počet absolventov dennej a externej formy 
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Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK  
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4.4 OBLASŤ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

4.4.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov je na Jesseniovej lekárskej fakulte UK 

v Martine náplňou činnosti Oddelenia pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

Táto oblasť zahrňuje špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu a sústavné vzdelávanie. 

S prípravami na realizáciu ďalšieho vzdelávania na JLF UK v Martine sa v súvislosti 

s uskutočnenými právnymi úpravami začalo v roku 2006.   

 Špecializačné štúdium, ako najobsiahlejšia forma ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, rozširuje vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou 

lekárskou praxou. Zdravotníckemu pracovníkovi toto štúdium umožní získať poznatky 

potrebné pre výkon špecializovaných pracovných činností a po získaní diplomu o špecializácii 

sa stáva špecialistom v danom odbore. 

Certifikačnou prípravou sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon 

certifikovaných pracovných činností.  

Sústavné vzdelávanie je realizované formou akreditovaných študijných programov 

alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách. Jeho cieľom je obnovovanie, ale aj 

udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov. 

Všetky v súčasnosti realizované študijné programy na JLF UK v Martine  boli 

akreditované v súlade s platnými právnymi predpismi transponujúcimi európsku legislatívu 

a diplom o špecializácii vydaný Univerzitou Komenského v Bratislave je v zmysle Smernice  

Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií platným 

dokladom v rámci celej EÚ. 

 

4.4.2 AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v roku 2018 realizovala 43 akreditovaných 

študijných programov ďalšieho vzdelávania. Z tohto počtu je 34 programov určených pre 

zdravotnícke povolanie lekár, jeden pre zdravotnícke povolanie lekár aj zubný lekár, dva pre 

zdravotnícke povolanie zubný lekár a 6 programov je určených pre zdravotnícke povolanie 

sestra. 

Akreditované študijné programy pre zdravotnícke povolanie  – lekár sú: 

a) špecializačné študijné programy 

 anestéziológia a intenzívna medicína 

 dermatovenerológia 

 detská chirurgia 

 diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

 gastroenterológia 

 gynekológia a pôrodníctvo 

 hematológia a transfuziológia 

 chirurgia 

 infektológia 

 klinická biochémia 

 klinická imunológia a alergológia 

 mamológia 

 nefrológia 

 neonatológia 

 neurológia 
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 onkológia v urológii 

 otorinolaryngológia 

 patologická anatómia 

 pediatria 

 pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

 pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 

 pediatrická intenzívna medicína 

 pediatrická pneumológia a ftizeológia 

 pediatrická urológia 

 pneumológia a ftizeológia 

 pracovné lekárstvo 

 súdne lekárstvo 

 ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

 urológia 

 vnútorné lekárstvo 

 všeobecné lekárstvo 

 zdravotnícky manažment a financovanie 

b) certifikačné študijné programy 

 dorastové lekárstvo 

 komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy 

 mamodiagnostika v gynekológii 

 

Akreditované študijné programy pre zdravotnícke povolanie  – zubný lekár sú: 

a) špecializačné študijné programy 

- zdravotnícky manažment a financovanie 

- maxilofaciálna chirurgia 

b) certifikačné študijné programy 

- denatoalveolárna chirurgia 

 

Akreditované študijné programy pre zdravotnícke povolanie  – sestra sú: 

a) špecializačné študijné programy 
- ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

- ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

- ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

- ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

b) študijné programy sústavného vzdelávania 
- mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo 

ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany 
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4.4.3 PREHĽAD O AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH 

Tabuľka č. 11 Zoznam akreditovaných študijných programov ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine 

špecializačný študijný 

program pre odbor 

určený 

pre 

dĺžka 

trvania 

odborný garant 

programu 

platnosť prvej 

akreditácie od 

aktuálna akreditácia 

od do 

anestéziológia a 

intenzívna medicína  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Beata 

Drobná Sániová, 

PhD. 21.3.2011 22.3.2016 21.3.2021 

dermatovenerológia  lekár 4 roky 

prof. MUDr. Juraj 

Péč, CSc. 26.6.2006 29.4.2016 28.4.2021 

detská chirurgia  lekár 6 rokov 

doc. MUDr. Milan 

Dragula, PhD., 

mim. prof. 7.2.2008 22.11.2017 21.11.2022 

diabetológia, poruchy 

látkovej premeny a 

výživy lekár 5 rokov 

prof. MUDr. 

Marián Mokáň, 

DrSc., FRCP Edin 31.3.2006 16.2.2016 26.11.2020 

gastroenterológia  lekár 5,5 roka 

prof. MUDr. 

Rudolf Hyrdel, 

CSc. 17.12.2007 19.12.2017 18.12.2022 

gynekológia a 

pôrodníctvo lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc. 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

hematológia a 

transfuziológia  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Ján 

Staško, PhD. 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

chirurgia  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. 

Ľudovít Laca, PhD. 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

infektológia  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Mária 

Szilágyiová, CSc. 26.6.2006 29.4.2016 28.4.2021 

klinická biochémia lekár 5 rokov 

prof. MUDr. 

Ladislav Turecký, 

CSc. 31.7.2013 1.8.2018 30. 7. 2023 

klinická imunológia a 

alergológia lekár 5 rokov 

doc. MUDr. Miloš 

Jeseňák, PhD., 

MBA, MHA 18.7.2014 18.7.2014 17.7.2019 

mamológia lekár 3 roky 

prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc. 19.5.2014 19.5.2014 18.5.2019 

maxilofaciálna chirurgia 
zubný 

lekár 
4 roky 

doc. MUDr. 

Dagmar Statelová, 

CSc., mim. prof. 

16.6.2014 16.6.2014 15.6.2019 

nefrológia lekár 5 rokov 
doc. MUDr. Ivana 

Dedinská, PhD. 
19. 4. 2018 19. 4. 2018 18.4.2023 

neonatológia  lekár 3 roky 

prof. MUDr. Mirko 

Zibolen, CSc. 21.3.2011 22.3.2016 21.3.2021 

neurológia  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Egon 

Kurča, PhD., 

FESO 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

onkológia v urológii lekár 3 roky 

prof. MUDr. Ján 

Kliment, CSc. 19.5.2014 19.5.2014 18.5.2019 

ošetrovateľská 

starostlivosť v komunite  sestra 1 rok 

Mgr. Radka 

Kurucová, PhD. 18.4.2012 18.4.2017 17.4.2022 
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špecializačný študijný 

program pre odbor 

určený 

pre 

dĺžka 

trvania 

odborný garant 

programu 

platnosť prvej 

akreditácie od 

aktuálna akreditácia 

od do 

ošetrovateľská 

starostlivosť v odboroch 

chirurgie sestra 1 rok 

Mgr. Edita 

Hlinková, PhD. 27.7.2010 29.7.2015 

31.8.2018 

v súlade so 

zmenou 

Nariadenia 

vlády SR č. 

296/2010 

Z. z. 

ošetrovateľská 

starostlivosť v 

psychiatrii  sestra 1,5 roka 

Mgr. Ivan Farský, 

PhD. 18.4.2012 19.4.2017 18.4.2022 

ošetrovateľská 

starostlivosť v pediatrii sestra 1 rok 

Mgr. Anna 

Ovšonková, PhD. 29.7.2015 29.7.2015 28.7.2020 

otorinolaryngológia  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. 

Andrej Hajtman, 

PhD. 24.8.2007 26.8.2017 25.8.2022 

patologická anatómia lekár 4 roky 

prof. MUDr. Lukáš 

Plank, CSc. 24.8.2007 26.8.2017 25.8.2022 

pediatria  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Peter 

Bánovčin, CSc. 26.6.2006 29.4.2016 29.4.2021 

pediatrická 

endokrinológia 

a diabetológia, poruchy 

látkovej premeny a 

výživy lekár 3 roky 

doc. MUDr. 

Miriam Čiljaková, 

PhD. 4.6.2012 5.6.2017 4.6.2022 

pediatrická 

gastroenterológia, 

hepatológia a výživa lekár 3 roky 

MUDr. Renáta 

Szépeová, PhD. 4.6.2012 5.6.2017 4.6.2022 

pediatrická intenzívna 

medicína lekár 3 roky 

doc. MUDr. 

Slavomír Nosáľ, 

PhD. 16.5.2016 16.5.2016 15.5.2021 

pediatrická 

pneumológia a 

ftizeológia  lekár 3 roky 

MUDr. Jaroslav 

Fábry, PhD. 9.6.2011 9.6.2016 9.6.2021 

pediatrická urológia lekár 3 roky 

MUDr. Kamil 

Javorka, PhD. 16.5.2016 16.5.2016 15.5.2021 

pneumológia a 

ftizeológia  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Eva 

Rozborilová, CSc. 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

pracovné lekárstvo  lekár 4 roky 

doc. MUDr. Oto 

Osina, PhD. 27.7.2010 28.7.2015 28.7.2021 

súdne lekárstvo lekár 5 rokov 

prof. MUDr. 

František 

Novomeský, PhD. 15.7.2014 15.7.2014 14.7.2019 

ultrazvuk v gynekológii 

a pôrodníctve  lekár 3 roky 

prof. MUDr. Jozef 

Višňovský, PhD. 11.7.2011 12.7.2016 12.7.2021 

urológia  lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Ján 

Kliment, CSc. 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

vnútorné lekárstvo lekár 5 rokov 

prof. MUDr. Peter 

Galajda, CSc. 31.3.2006 16.2.2016 16.2.2021 

všeobecné lekárstvo  lekár 3r a 3 m. 

doc. MUDr. 

Ľubomír Vladár, 

CSc. 23.4.2007 17.2.2017 16.2.2022 
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zdravotnícky 

manažment a 

financovanie 

lekár, 

zubný 

lekár 

1 rok 

prof. MUDr. 

Henrieta 

Hudečková, PhD., 

MPH do 31.7.2018               

prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc. od 

1. 8. 2018 

31.7.2013 1. 8. 2018 30.7.2023 

certifikačný študijný 

program 

určený 

pre 

dĺžka 

trvania 
odborný garant 

platnosť prvej 

akreditácie od 

dátum 

aktuálnej 

akreditácie 

platnosť 

do 

dorastové lekárstvo lekár 4 mes. 

doc. MUDr. Ľubica 

Jakušová, PhD. 9.6.2011 10.6.2016 9.6.2021 

komplexná diagnostika 

a liečba pri vrodených a 

získaných poruchách 

hemostázy 

lekár 2 roky 
prof. MUDr. Ján 

Staško, PhD. 
30.1.2014 30. 1. 2019 30.1.2024 

mamodiagnostika v 

gynekológii 
lekár 1 rok 

prof. MUDr. Pavol 

Žúbor, DrSc. 
6.6.2017 6.6.2017 5.6.2022 

       
akreditovaný študijný 

program  

sústavného vzdelávania 

určený 

pre 

dĺžka 

trvania 
odborný garant 

platnosť prvej 

akreditácie od 

dátum 

aktuálnej 

akreditácie 

platnosť 

do 

mentor klinickej praxe 

v odbore 

ošetrovateľstvo sestra 15 týž. 

Mgr. Martina 

Lepiešová, PhD. 19.8.2008 7. 1. 2019 6. 1. 2024 

ošetrovateľská 

starostlivosť o 

chronické rany sestra 15 týž. 

Mgr. Michaela 

Miertová, PhD. 27.7.2010 28.7.2015 13.7.2020 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK  

 

Ako jediná akreditovaná vzdelávacia ustanovizeň v SR realizovala JLF UK v roku 

2018 uvedené vzdelávacie programy: 

 

CERTIFIKAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  

mamodiagnostika v gynekológii; komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných 

poruchách hemostázy 

 

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

klinická imunológia a alergológia; pediatrická urológia 

4.4.4 ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

Účastníci špecializačného štúdia v jednotlivých špecializačných študijných 

programoch sa po splnení príslušných podmienok hlásili na vzdelávacie aktivity 

špecializačného štúdia – školiace kurzy, pobyty, záverečné  kurzy a špecializačné skúšky. 

Termíny konania aktivít a prihlasovacie formuláre boli zverejnené v príslušnej časti  webovej 

stránky JLF UK. 

Lekári zaradení do špecializačného štúdia v internistických odboroch sú povinní 

absolvovať v rámci svojej prípravy spoločný internistický kmeň. Kmeň sa končí  

dvojtýždňovým školiacim kurzom na vzdelávacej ustanovizni a záverečným testom. Po 

úspešnom absolvovaní tejto vzdelávacej aktivity lekári pokračujú v špecializačnom štúdiu 

v zvolenom internistickom odbore. V roku 2018 spoločný internistický kmeň úspešne 

ukončilo 27 lekárov. 
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Lekári zaradení do špecializačného štúdia v odboroch chirurgia a detská chirurgia 

končia prvú časť svojej odbornej prípravy školiacim kurzom na záver chirurgického kmeňa. 

V roku 2018 chirurgický kmeň úspešne ukončilo 7 lekárov. 

Jednou z podmienok pre postup ku špecializačnej skúške v rámci základných  

špecializačných študijných programov určených pre zdravotnícke povolanie lekár, je účasť na 

Kurze právnych predpisov – kurze sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva. 

Vzdelávaciu  aktivitu  organizuje  Ústav  verejného zdravotníctva JLF UK,  odborný  garant 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH. V roku 2018 sa uskutočnilo šesť vzdelávacích 

kurzov, ktoré úspešne absolvovalo 218 lekárov. 

 

 

 

Tabuľka č. 12 Termíny záverečných špecializačných skúšok v roku 2018 

zdravotnícke povolanie LEKÁR 

špecializačný študijný program termín konania  počet účastníkov 

pediatria 
20.3.2018 3 

23.10.2018 9 

klinická imunológia a alergológia 21.11.2018 1 

dermatovenerológia 26.10.2018 2 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 27.2.2018 4 

zdravotnícky manažment a financovanie 
21.3.2018 3 

14.11.2018 4 

otorinolaryngológia 22.2.2018 3 

všeobecné lekárstvo 

10.1.2018 4 

23.5.2018 9 

25.7.2018 2 

7.11.2018 8 

pneumológia a ftizeológia 9.2.2018 4 

anestéziológia a intenzívna medicína 
4.5.2018 4 

14.12.2018 7 

vnútorné lekárstvo 
15.5.2018 4 

13.11.2018 2 

patologická anatómia 8.6.2018 6 

detská chirurgia 30.11.2018 2 

hematológia a transfuziológia 29.6.2018 3 

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy 

látkovej premeny a výživy 8.6.2018 1 

chirurgia 
27.4.2018 3 

25.10.2018 6 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
21.6.2018 4 

6.12.2018 2 

urológia 27.11.2018 1 

neonatológia 11.12.2018 1 

klinická biochémia 11.12.2018 1 

pediatrická pneumológia a ftizeológia 19.12.2018 1 
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zdravotnícke povolanie SESTRA 

špecializačný študijný program termín konania  počet účastníkov 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  4.4.2018 14 

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 24.10.2018 5 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 18.10.2018 9 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite 15.10.2018 12 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

4.4.4.1 VZDELÁVANIE LEKÁROV PRVÉHO KONTAKTU NA JLF UK V MARTINE – 

REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM 

V roku 2014 sa JLF UK  v Martine projektom Rezidentský program pre lekárov 

prvého kontaktu zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, v rámci 

Operačného programu Vzdelávanie, na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  (Doplnenie zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov) a rozhodla sa tak 

jednoznačne podporiť aktivity smerujúce k nastaveniu rezidentského systému vzdelávania 

v príprave zdravotníckych pracovníkov. 

Projekt  financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ bol ukončený dňom 31. 10. 2015 

a od 1. novembra 2015 prebralo gesciu nad realizáciou rezidentského programu Ministerstvo 

zdravotníctva SR.  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine pokračovala vo vzdelávaní lekárov 

v špecializačných študijných programoch pediatria a všeobecné lekárstvo formou 

rezidentského štúdia aj v roku 2018. V tomto roku úspešne ukončilo špecializačné štúdium 

v odbore všeobecné lekárstvo šesť rezidentov a v odbore pediatria jedna rezidentka. Po 

úspešných špecializačných skúškach zostalo v rezidentskom štúdiu na JLF UK v Martine 

zaradených 24 lekárov (17 v odbore všeobecné lekárstvo a 7 v odbore pediatria). 

Strategickým cieľom rezidentského programu MZ SR  naďalej zostáva podpora 

čerstvých absolventov a tým omladenie a zvýšenie počtu všeobecných lekárov a pediatrov vo 

všeobecných  ambulanciách na celom území Slovenskej republiky. Rozšírenie a omladenie 

siete ambulancií prvého kontaktu prinesie občanom následne zlepšenie kvality primárnej 

zdravotnej starostlivosti. Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine svojim zapojením do 

rezidentskej formy vzdelávania významný spôsobom participovala v roku 2018 na dosiahnutí 

tohto cieľa. 

4.4.5 SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE PRE LEKÁROV 

Vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania sú určené pre lekárov – špecialistov 

alebo lekárov v špecializačnej príprave v príslušnom špecializačnom odbore. Po ukončení 

aktivity sústavného vzdelávania lekári získajú potvrdenie o absolvovaní a sú im priznané 

kredity v súlade s vyhláškou MZ SR č. 366/2005 v platnom znení. 

Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine realizovala v roku 2018 pre lekárov tieto  

aktivity sústavného vzdelávania, ktoré vzhľadom na svoju dĺžku trvania, nepodliehajú 

akreditačnému procesu: 

 

V odbore neurológia: 

Evokované potenciály 

termín konania: 05. 03. – 09. 03. 2018 

odborný garant: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

rozsah: 20 hodín 

spôsob ukončenia: vydané potvrdenie o absolvovaní aktivity sústavného vzdelávania 

počet absolventov: 3 
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Elektromyografia 

termín konania: 15. – 18. 10. 2018, 5. - 8. 11. 2018 

odborný garant: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

rozsah: 38 hodín 

spôsob ukončenia: vydané potvrdenie o absolvovaní aktivity sústavného vzdelávania 

počet absolventov: 4 
 

V odbore urológia 

Urodynamický kurz 

termín konania: 10. 04. – 11. 04. 2018 

odborný garant: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

rozsah: 14 hodín 

spôsob ukončenia: vydané potvrdenie o absolvovaní aktivity sústavného vzdelávania 

počet absolventov: 2 

4.4.6 CERTIFIKAČNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE LEKÁROV A ZUBNÝCH LEKÁROV 

Jesseniova lekárska fakulta v roku 2018 vzdelávala lekárov v uvedených 

certifikačných študijných programoch: dorastové lekárstvo (5 zaradení lekári), komplexná 

diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy (6 zaradených 

lekárov) a mamodiagnostika v gynekológii (2 zaradení lekári). Pre zdravotnícke povolanie 

zubný lekár JLF UK realizovala v roku 2018 certifikačný študijný program dentoalveolárna 

chirurgia (2 zaradení zubní lekári). 

Prehľad o realizovaných záverečných certifikačných skúškach v roku 2018 uvádza 

tabuľka č. 13. 

Tabuľka č. 13 Termíny záverečných certifikačných skúšok v roku 2018 

zdravotnícke povolanie LEKÁR 

certifikačný študijný program termín konania  počet účastníkov 

komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a 

získaných poruchách hemostázy 23.4.2018 2 

dorastové lekárstvo 19.12.2018 2 

Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

4.4.7 AKREDITOVANÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA PRE SESTRY 

4.4.7.1 MENTOR KLINICKEJ PRAXE V ODBORE OŠETROVATEĽSTVO 

 Akreditovaný program sústavného vzdelávania sa zameriava na prehlbovanie a 

udržiavanie odbornej spôsobilosti sestier v oblasti vzdelávania a prípravy sestier na výkon 

zdravotníckeho povolania. Jeho súčasťou je upevňovanie a prehlbovanie vedomostí 

a zručností sestier vo vedení a hodnotení odbornej praxe a podpore študentov 

v zdravotníckych zariadeniach. Ukončenie programu je realizované formou verejnej 

prezentácie pred odbornou komisiou. 

V roku 2018 bol ukončený jeden cyklus programu s 20 úspešnými absolventmi. 

4.4.7.2 OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O CHRONICKÉ RANY 

Akreditovaný program sústavného vzdelávania sa zameriava na prehlbovanie 

vedomostí a praktických zručností v moderných trendoch ošetrovania chronických rán. 

Program sa končí vypracovaním ošetrovateľskej dokumentácie a obhajobou záverečnej práce.  

V roku 2018 prebehol  jeden cyklus programu so 17 účastníkmi. Všetci účastníci 

program úspešne absolvovali a bolo im vydané potvrdenie. 
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4.4.8 PREHĽAD O VZDELÁVANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOCH 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v roku 2018 v rámci študijných programov 

ďalšieho vzdelávania vzdelávala 1025 zdravotníckych pracovníkov (z toho 1016 

zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných programoch a 9 zdravotníckych pracovníkov 

v programoch, ktoré nepodliehajú akreditácii). Niektorý zo študijných programov úspešne 

ukončilo 194 zdravotníckych pracovníkov (9 zdravotníckych pracovníkov absolvovalo 

programy sústavného vzdelávania, ktoré nepodliehajú akreditácii  a 185 zdravotníckych 

pracovníkov úspešne absolvovalo niektorý z akreditovaných študijných programov). 

V roku 2018 bol  najväčší počet lekárov vzdelávaných už tradične v špecializačnom 

študijnom programe pediatria. Veľký záujem zo strany lekárskej verejnosti bol aj o zaradenie 

do špecializačného štúdia v odboroch vnútorné lekárstvo a anestéziológia a intenzívna 

medicína.  
Zo strany sestier evidujeme v roku 2018 výrazný nárast záujmu o špecializačný 

študijný program ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,  druhým najobsadenejším 

študijným programom zostal, rovnako ako v predchádzajúcom roku, špecializačný študijný 

program ošetrovateľská starostlivosť v komunite. 

Prehľad o počte vzdelávaných zdravotníckych pracovníkoch v roku 2018 poskytujú 

nasledujúce grafy. 
 

Graf č. 22 Prehľad o počte lekárov vzdelávaných v jednotlivých 

akreditovaných programoch ďalšieho vzdelávania v roku 2018 

 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 



VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V ROKU 2018 – OBLASŤ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA  82 

 

 

 

Graf č. 23 Prehľad o počte sestier vzdelávaných v jednotlivých 

akreditovaných študijných programoch ďalšieho vzdelávania v 

roku 2018 

Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

4.4.9 UKONČENIE AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

V roku 2018 ukončilo niektorý z akreditovaných študijných programov 185 

zdravotníckych pracovníkov. Prehľad o absolventoch a vydaných dokladoch uvádza 

nasledujúca tabuľka. 
 

Tabuľka č. 14 Prehľad o absolventoch a vydaných dokladoch špecializačného 

štúdia 

názov akreditovaného študijného programu 

počet úspešných 

absolventov vydaný doklad 

pediatria 12 diplom o špecializácii 

klinická imunológia a alergológia 1 diplom o špecializácii 

dermatovenerológia 2 diplom o špecializácii 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 4 diplom o špecializácii 

zdravotnícky manažment a financovanie  7 diplom o špecializácii 

otorinolaryngológia 3 diplom o špecializácii 

patologická anatómia 6 diplom o špecializácii 

všeobecné lekárstvo  23 diplom o špecializácii 

pneumológia a ftizeológia 4 diplom o špecializácii 

anestéziológia a intenzívna medicína 11 diplom o špecializácii 

vnútorné lekárstvo  6 diplom o špecializácii 

detská chirurgia 2 diplom o špecializácii 

klinická biochémia 1 diplom o špecializácii 

hematológia a transfuziológia  3 diplom o špecializácii 

urológia 1 diplom o špecializácii 

chirurgia 9 diplom o špecializácii 
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pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy 

látkovej premeny a výživy 1 diplom o špecializácii 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 6 diplom o špecializácii 

neonatológia 1 diplom o špecializácii 

pediatrická pneumológia a ftizeológia 1 diplom o špecializácii 

dorastové lekárstvo 2 certifikát 

komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a 

získaných poruchách hemostázy 2 certifikát 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite 12 diplom o špecializácii 

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 9 diplom o špecializácii 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 14 diplom o špecializácii 

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 5 diplom o špecializácii 

mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve 20 potvrdenie o absolvovaní 

ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany 17 potvrdenie o absolvovaní 

spolu dokladov o ukončení štúdia,  

z toho 
185 

diplomov o špecializácii 
lekári 104 

sestry 40 

certifikátov lekári 4 

potvrdení o absolvovaní sestry 37 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

4.4.10 NOVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA A OPÄTOVNÉ AKREDITÁCIE 

ŠPECIALIZAČNÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

V roku 2018 rozšírila JLF UK v Martine spektrum ponúkaných študijných programov 

ďalšieho vzdelávania o nový špecializačný študijný program – nefrológia, ktorý je určený 

pre zdravotnícke povolanie lekár (odborná garantka doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.) a 

o nový certifikačný študijný program – dentoalveolárna chirurgia, ktorý je určený pre 

zdravotnícke povolanie zubný lekár (odborná garantka doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., 

mim. prof.). 

V súlade s platnou legislatívou JLF UK v priebehu roku 2018 podala žiadosti 

o opätovnú akreditáciu uvedených študijných programov: 

 mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo 

program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra 

odborný garant: Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

 komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy 

certifikačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár 

odborný garant: prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

 mamológia 

špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár 

odborný garant: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc. 

 maxilofaciálna chirurgia 

špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie zubný lekár 

odborný garant: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

 onkológia v urológii 

špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár 

odborný garant: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 
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4.5 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY 

4.5.1 BILATERÁLNE DOHODY O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine mala v roku 2018  platných 6 bilaterálnych  

dohôd o vzájomnej spolupráci a 4 Memoránda o porozumení. 

 

BILATERÁLNE DOHODY 

1. Vitebsk State Medical University - Bielorusko 

    -  zmluva platná do júla 2023, podpísaná v júli 2018 

    -  výmenné pobyty študentov na 2 týždne na prázdninovú prax 

    -  1 PhD. na 4 týždne 

    -  2 pedagógovia na 1-2 týždne počas semestra 

 

2. The Semmelweis University of Medicine in Budapest, Maďarsko  

     - zmluva platná do septembra 2018, podpísaná v septembri 2013 

     - výmenné pobyty v celkovej dĺžke 8 týždňov pre pedagógov a 10 týždňov pre študentov 

za rok 

 

3.  University of Pécs Medical School, Maďarsko 

      - platná do apríla  2019, podpísaná v apríli 2014 

      - výmenné pobyty v celkovej dĺžke 6 týždňov pre pedagógov a 8 týždňov pre 

študentov za rok  

 

4. Lekárska fakulta Univerzity Palackého Olomouc 

     -  zmluva platná do januára  2020, podpísaná v januári 2014 

     -  výmenné pobyty v celkovej dĺžke 8 týždňov pre pedagógov a 10 týždňov pre študentov     

           za rok 

  

5.  Molekulárno – medicínske centrum SAV, Bratislava 

     -  zmluva o spolupráci podpísaná na dobu neurčitú 

 

6. Sumy State University, Ukrajina 

    -  zmluva platná do decembra 2020,  podpísaná v decembri 2015 

    -  výmenné pobyty v celkovej dĺžke 4 týždne pre pedagógov a 4 týždne pre študentov za 

rok 

 

MEMORANDÁ O POROZUMENÍ  

1.  The University of Adelaide, Australia  

      - platné do novembra 2020, podpísané v novembri  2015  

 

2. Taipei Medical University, Taiwan 

      - platné do júna 2019, podpísané v júni 2014 

 

3. Laboratory of Radiation Biology, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Ruská  

    Federácia 

    - platné do decembra 2020, podpísané v decembri 2015 

 

4. MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, United Kingdom  

    of Great  Britain and Northern Ireland 
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    -platné do júna 2021, podpísané v júni 2016 

 

V rámci dohôd o vzájomnej spolupráci sa uskutočnili v lete 2018 zahraničné praxe 

študentov JLF UK na Univerzitách v Budapešti,  Pécsi, Olomouci a Vitebsku. Praxe sa 

zúčastnili nasledovní študenti: 

The Semmelweis University of Medicine in Budapest  

1. Jursová Mária Štefánia 

2. Kontrová Romana 

3. Kusziová Petra 

4. Sotáková Svetlana 

5. Hasaralejková Klára 

 

University of Pécs Medical School  

1. Belujská Lenka  

2. Šťastný Peter 

3. Focko Boris 

4. Švecová Katarína  

5. Vážanová Diana  

 

Palacký University Olomouc 

1. Nováková Dominika 

2. Malíková Lenka 

 

Vitebsk State Medical University, Bielorusko 

1. Suško Samuel 

2. Ďuranová Andrea 

 

V rámci dohôd o vzájomnej spolupráci JLF UK prijala zo zahraničia študentov, ktorí 

vykonávali letnú prax na klinikách JLF UK a UNM. 

Vitebsk State Medical University, Bielorusko 

1. Anhelina Hubarevichm 

2. Maryna Shcharbina 

 

University of Pécs Medical School  

1. András Csorgo 

2. Luka Domonkos 

Szonza Solynár 

4.5.2 PROGRAM ERASMUS+ 

 V letnom semestri akademického roka 2017/2018 sa uskutočnili nasledovné mobility: 

ŠTUDENTSKÉ POBYTY: 

Prijatí študenti:  

1. Miriana di Somma, University of Pavia 

2. Andrea Guglielmo Zappalà, University of Catania 

3. Laura Luka, University of Padua 

4. Sofia Monreal Antona, Universidad Católica de Valencia 

5. Antonino Di Fede, Universita degli Studi di Catania  

6. Stefano Andreaggi, University of Padua 

7. Elisa Boffa, University of Padua 

8. Johanan Itzhak Guilburd, University of Pavia 
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9. Davide Settimo, University of Padua 

10. Estela Ruiz Palma, Universidade de Málaga 

11. Bénédicte Emery, Universite De Bretagne Occidentale 

12. Maelys Thépaut, Universite De Bretagne Occidentale 

 

Vycestovaní študenti: 

1. Žilík Adam, Semmelweis University 

2. Mahríková Nikola, Universita degli Studi di Foggia 

3. Bandík Michal, University of Ostrava 

4. Ševčík Udo, Univerzita Palackého v Olomouci 

5. Weiss Lukáš, Univerzita Palackého v Olomouci 

6. Košarišťanová Lenka, Medical University of Silesia in Katowice 

7. Bartoščíková Zuzana, University of Ostrava 

8. Barloková Dominika, Medical University of Silesia in Katowice 

9. Kapičáková Zuzana, Université D´Angers 

10. Bubláková Estera, Nicolaus Copernicus University of Torun 

11. Ďuricová Júlia, Nicolaus Copernicus University of Torun 

12. Sokolová Mária, University of Munster 

13. Kovalíková Dominika, Medical University of Vienna 

14. Sekanová Veronika, Medical University of Innsbruck 

15. Mazúrová Terézia, Universita Degli Studi di Pavia 

16. Kuderavá Zuzana, Universita Degli Studi di Pavia 

17. Filipa Sofia da Silva Soares Alves da Silva, Universidade Nova de Lisboa 

18. Gellen Martin, University of Munster 

19. Dubenová Nikola, Universidade de Málaga 

20. Zelníková Adriána, Medical University of Vienna 

21. Koňaková Daniela, University of Bologna 

22. Lariš Tomáš, Erlangen-Nurnberg 

23. Tlamková Jana, Erlangen-Nurnberg 

24. Michalčíková Katarína, University of Padua 

25. Povalová Daniela, University of Padua 

26. Hrkľová Mária, University of Padua 

27. Bielaková Margaréta, Medical University of Innsbruck 

28. Gajdošová Simona, Medical University Plovdiv 

29. Dolníková Lenka, Medical University Plovdiv 

30. Špánik Peter – Národný štipendijný program - University of Padova 

 

STÁŽOVÉ POBYTY: 

Vycestovaní študenti: 

1. Sekanová Veronika, Medizinische Universitat Wien 

2. Špániková Gabriela, Padova 

3. Dubovan Peter, Heidelberg 

4. Michelčík Adam, Taliansko 

 

STÁŽOVÉ POBYTY PRE ABSOLVENTOV:  

Vycestovaní študenti: 

1. Mišík Oliver, Rakúsko 

2. Perháčová Lucia, Španielsko  

3. Gajdošíková Veronika, Nórsko 

4. Dávidíková Alžbeta, Nemecko 
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5. Wolski Jan, Rakúsko 

6. Massalska Magdalena, Rakúsko 

 

UČITEĽSKÉ POBYTY: 

Prijatí učitelia :  

Professor Nina Yurieva Belova, MD, PhD. – Medical University of Sofia, Ústav Fyziológie 

 

V zimnom semestri akademického roka 2018/2019 sa uskutočnili nasledovné 

mobility: 

ŠTUDENTSKÉ POBYTY: 

Prijatí študenti:  

   1. Chechlińska Joanna, Medical University of Silesia 

             2. Carolina Maia Nogueira, New University of Lisbon 

             3. Mario Coraggioso, University of Foggia 

             4. Laura Alonso Galiana, University of Malaga 

             5. Nicolas Benitez Reyes, University of Malaga 

             6. Cristina Cavalleri, University of Padua 

             7. Margaux Feat, University of Western Brittany 

             8. Claire Le Dreau, University of Western Brittany 

             9. Tiziana Maria Isabella Lombardo, University of Catania 

            10. Andriy Melnik, University of Padua 

            11. Ignacio Rodriguez Vergara Perez, University of Malaga 

            12. Beatriz Sanchez Jimenez, University of Malaga 

            13. Francesca Sciancalepore, University of Foggia 

 

Vycestovaní študenti: 

1. Kmecová Alžbeta, Humboldt- Universität zu Berlin 

2. Marta Rodrigues de Sousa Fernandes, Universidade Nova de Lisboa 

 

STÁŽOVÉ POBYTY: 

Vycestovaní študenti: 

1. Marcinková Mária – 3/PhD, Ústav soudního lékařství LF Univerzity Karlovy eFN 

v Hradci Králové 

2. Krohová Jana - 3/PhD, Universita degli Studi di Palermo  

3. Špániková Gabriela - 3/PhD, Facolta di Medicina e Chirurgia, Universita degli 

Studi di Padova 

 

UČITEĽSKÉ POBYTY: 

Prijatí učitelia:  

1. Professor Mieczyslaw Pokorski – Opole Medical School 

 

V súčasnosti má JLF UK podpísaných 46 inter-inštitucionálnych dohôd so 

zahraničnými univerzitami v rámci programu ERASMUS+.  Posledné štyri roky je ich počet 

stabilný a spolupráca a výmena je realizovaná recipročne. 

Študentské a učiteľské mobility sa môžu realizovať na základe nasledovných inter-

inštitucionálnych dohôd: 
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Študijný program Všeobecné lekárstvo 

Univerzita Platnosť 

zmluvy 

do roku 
 

Počet 

študentov/ 

mesiacov 

(celkom) 

Požadovaný jazyk/úroveň 

Česká Republika    

Palacký University Olomouc 2020/2021 2/10 český/anglickýB2 

University of  Ostrava 2020/2021 2/10 český 

Maďarsko    

Semmelweis University, Budapest 2020/2021 1/6 anglický 

University of Szeged 2020/2021 1/5 anglickýB1/maďarskýB2 

Poľsko    

Medical University of Silesia, Katowice 2020/2021 2/10 anglický/B1 

Nicolaus Copernicus University in Torun 2020/2021 2/9 poľský,anglický/B2 

Nemecko    

Friedrich-Alexandre-Universität Erlangen-

Nürnberg 

2020/2021 2/10 nemecký/A2 

University of Muenster 2020/2021 2/20 nemecký 

Humboldt-Universität zu Berlin 2020/2021 1/10 nemecký/B2 

Rakúsko    

Medical University of Innsbruck 2020/2021 2/10 nemecký/B1 Certifikát 

Medical University of Vienna 2020/2021 2/10 nemecký/B1 

Francúzsko    

University de Bretagne Occidentale, Brest 2020/2021 2/10 francúzsky/B1 

Universite D´Angers 2020/2021 2/10 francúzsky/B1 

Bulharsko    

Medical University Sofia 2020/2021        2/20 anglický/B1 

Medical University Plovdiv 2020/2021        2/10 anglický/B2 

Španielsko    

Universidad de Malaga 2020/2021        3/27 španielsky/B1 

Taliansko    

University of Pavia 2020/2021        2/10 talianský/B1 

Universita degli Studi di Padova 2020/2021        4/40 talianskýA2/anglickýB1 

Universita di Bologna 2020/2021        2/10 talianský 

Universita degli Studi di Foggia 2020/2021        2/20 talianský 

Universita degli Studi di Catania  2020/2021   2/18 talianský/A2 

Fínsko    

University of Oulu 2020/2021 1/každý 

nepárny rok 

fínskyB2/anglickýB2 

Turecko    

Istanbul University 2020/2021 2/20 anglický/B2 

Abant Izzet Baysal University 2020/2021       2/20 anglický/B1 

Portugalsko    

Universidade NOVA de Lisboa  2017/2018       2/10 portugalský/A2 

 

 

 

 

 

 



VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V ROKU 2018 – MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY  89 

 

 

Študijný program Ošetrovateľstvo 

Univerzita Platnosť 

zmluvy  

do roku 

Počet 

Študentov/mesiacov 

Požadovaný jazyk/úroveň 

Česká Republika    

University of Ostrava 2020/2021        2/10 český 

Palacký University Olomouc 2020/2021        2/10 anglický,český/B2 

University of South Bohemia in 

České  Budějovice 

2020/2021        2/10 český 

Jan Evangelista Purkyně  

University, Ústí nad Labem 

2020/2021        2/20 český 

Masaryk University Brno 2021 2/6 český 

Poľsko    

The Jan Kochanowski University in  

Kielce 

2016/2017 2/10 anglický/poľskýB1 

Taliansko    

University of Udine 2020/2021 1/3 anglický/talianskyB1 

Španielsko    

Universidad Católica de Valencia 

“San Vicente Mártir” 

2020/2021 2/6 

stáž 

španielsky/anglickýB1 

Universitat de Girona 2020/2021 2/12 katalánsky,španielsky/A2 

anglickýB2 

Fínsko    

Savonia University of Applied 

Sciences, Kuopio 

2020/2021 2/6 anglický/B2 

Anglicko    

University of Salford 2020/2021 2/10 anglický/B2 

Švajčiarsko    

Bern University of Applied 

Sciences, Bern 

2020/2021 2/12 

stáž 

nemecký/B2 

Turecko    

Ege University, Izmir 2020/2021 2/10 anglický/tureckýB1 

Nórsko    

University of Stavanger 2014/2018 2/10 anglický/nórskyB2 

Portugalsko    

Instituto Politécnico de Portalegre 2020/2021 2/8 Anglický/port.B1 

 

Študijný program Pôrodná  asistencia 

Univerzita Platnosť 

zmluvy  

do roku 

Počet 

Študentov/študentov 

Požadovaný 

jazyk/úroveň 

 

Palacký University Olomouc 2020/2021        2/10 anglický/český/B2  

Jan Evangelista Purkyně  

University, Ústí nad Labem 

2020/2021        2/20 český  

University of South Bohemia 

in České  Budějovice 

2020/2021 2/8 českýanglickýB2  

University of Ljubljana, 

Faculty of HealthSciences, 

Slovenia  

2020/2021 2/6 Slovinský, 

anglický/B1 

 

Masaryk University Brno 2021 2/6 český  
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Študijný program  Verejné zdravotníctvo 

Univerzita Platnosť 

zmluvy  

do roku 

Počet 

Študentov/študentov 

Dĺžka 

pobytu v 

mesiacoch 

University of  Ostrava 2020/2021        2/10 český 

 

Program Európskej únie Erasmus+ kombinuje všetky súčasné schémy financovania 

EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež vrátane programu celoživotného vzdelávania. 

Mobilita študentov sa môže aj naďalej realizovať  vo forme štúdia (SMS) alebo stáže (SMP). 

Pre študijné programy, ktoré majú spojené Bc. a Mgr. štúdium je možná mobilita-štúdium 12 

mesiacov a mobilita-stáž 12 mesiacov, t.j. celková dĺžka max 24 mesiacov. Pri stážach je 

minimálna dĺžka dva mesiace. Najviac odstúpení evidujeme práve pri stážach, kde sa 

najväčším problémom javí zabezpečenie si akceptácie zahraničným pracoviskom.. Počet 

odstúpení pri štúdiu stúpol kvôli problémom s navolením si potrebných predmetov a ich 

kreditovou hodnotou. Zvýšil sa záujem o absolventskú stáž.  

V priebehu posledných rokov má počet prichádzajúcich študentov z partnerských 

univerzít  narastajúcu tendenciu. Je to na základe pozitívnych referencií študentov 

z partnerských univerzít, ktorí  absolvovali mobilitu na JLF UK v Martine.  

Naďalej pretrváva nezáujem o krátkodobé pobyty pedagogických a vedeckých 

pracovníkov na zahraničných univerzitách, s ktorými má UK podpísané bilaterálne zmluvy o 

spolupráci.  

 

  

 

http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/
http://uniba.sk/o-univerzite/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smp/
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4.6 ĽUDSKÉ ZDROJE 

V personálnej oblasti v súlade s platnou legislatívou (Zákon č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách v platnom znení, Vnútorný predpis UK č. 14/2014 - Zásady výberového 

konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 

Univerzity Komenského, Vnútorný predpis UK č. 24/2014, ktorým sa upravuje rokovanie 

výberovej komisie, Vnútorný predpis JLF UK č. 16/2014 - Všeobecné kritériá na 

obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií 

profesorov na JLF UK v Martine) a na základe Vnútorného predpisu č. 21/2017 o počte 

a štruktúre učiteľských a neučiteľských zamestnancov JLF UK priebežne vypisujeme a 

uskutočňujeme v zmysle platnej legislatívy a žiadostí vedúcich zamestnancov výberové 

konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov a na obsadenie funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov JLF UK v Martine. 

4.6.1 VÝBEROVÉ KONANIA 

V roku 2018 bolo vypísaných celkom 93 výberových konaní na obsadenie funkčných 

miest profesorov, docentov a na obsadenie pracovných miest odborných asistentov, 

asistentov, výskumných pracovníkov a funkcií vedúcich zamestnancov JLF UK v Martine 

v nasledovnom členení: 

- 4 výberové konania na obsadenie funkčných miest profesorov po uplynutí piatich 

rokov - rekonkurzy,  

- 5 výberových konaní na obsadenie funkčných miest novovymenovaných profesorov 

v študijnom odbore lekárska biológia, v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, 

v študijnom odbore normálna a patologická fyziológia a v študijnom odbore lekárska 

biofyzika, 

- 8 výberových konaní na obsadenie funkčných miest docentov po uplynutí piatich 

rokov,  

- 4 výberové konania na obsadenie funkčných miest docentov, ktorí úspešne habilitovali 

v študijnom odbore anatómia, histológia a embryológia, v študijnom odbore 

neurológia a v študijnom odbore pediatria,  

- 9 výberových konaní na obsadenie funkcií vedúcich ústavov JLF UK po uplynutí 

piatich rokov a 2 výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa výskumného 

pracoviska Martinské centrum pre biomedicínu a riaditeľa Divízie respirológia,  

- 13 výberových konaní na obsadenie pracovných miest odborných asistentov na 

klinikách UNM na kratší pracovný čas, 

- 27 výberových konaní na obsadenie pracovných miest asistentov a odborných 

asistentov. Okrem rekonkurzov po piatich rokoch sme na základe uskutočnených 

výberových konaní obsadili 9 uvoľnených, resp. novovytvorených pracovných miest,  

- 18 výberových konaní na obsadenie novovytvorených pracovných miest výskumných 

pracovníkov, prevažne v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK, 

- 2 výberové konania na obsadenie miest lektorov, 

- 1 výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta, ktoré skončilo 

neúspešne. 

 

Na výberových konaniach na obsadenie miest odborných asistentov, výskumných 

pracovníkov, docentov, profesorov a vedúcich ústavov posudzovala prihlásených uchádzačov 

päťčlenná komisia, menovaná dekanom JLF UK. Výberová komisia zhodnotila odborné a 
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morálne predpoklady pozvaných uchádzačov a na základe tajného hlasovania odporučila 

najvhodnejšieho uchádzača na prijatie. 

S najvhodnejšími uchádzačmi bol uzatvorený pracovný pomer na miesto 

vysokoškolského učiteľa, resp. výskumného pracovníka v zmysle zákona 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách na dobu určitú, najdlhšie na päť rokov. 

V súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR o zmene zriaďovacej listiny 

Univerzitnej nemocnice Martin číslo S02148-2018-OZZAP zo dňa 10. 01. 2018 JLF UK 

v Martine a UNM vypracovala dodatok č. 2 k Zmluve o praktickej výučbe na 

špecializovanom výučbovom pracovisku, ktorý nadobudol účinnosť 01. 05. 2018. Miesto 

prednostu sa obsadzuje vymenovaním na základe výsledku výberového konania na dobu 

určitú na päť rokov. Výberové konanie vyhlasuje UNM v tlači alebo v iných všeobecne 

prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej tri týždne pred jeho začatím. Rada 

riaditeľov UNM zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má sedem 

členov, traja členovia výberovej komisie sú zamestnanci UNM, traja členovia výberovej 

komisie sú zamestnanci JLF UK, siedmy člen komisie je písomne poverený zástupca 

Ministerstva zdravotníctva SR. Celkový počet členov komisie je nepárny. Komisia je 

uznášaniaschopná, ak sú prítomná všetci jej členovia. 

4.6.2 ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 

 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zamestnávala k 31. decembru 2018 celkom 

546 zamestnancov, z toho 239 vysokoškolských učiteľov a 80 vedecko-výskumných 

pracovníkov a 227 neučiteľských zamestnancov. 

Na Jesseniovej lekárskej fakulte k 31. decembru 2018 pôsobilo na funkčných 

miestach 38 profesorov, 3 mimoriadni profesori, 44 docentov, 141 odborných asistentov, 4 

asistenti, 9 lektori a 80 vedecko-výskumných zamestnancov. 

 

 

Tabuľka č. 15 Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine          

podľa funkčných miest 

Riadok Zamestnanci 2014 2015 2016 2017 2018 

1. PROFESORI /spolu/ 27 28 33 36 38 

2. z toho DrSc. 4 4 5 5 5 

3.            CSc., PhD. 23 24 28 31 33 

4.            bez vedeckej hodnosti      

5. MIMORIADNI PROFESORI 9 9 5 4 3 

6. z toho DrSc.  1    

7.            CSc., PhD. 9 8 5 4 3 

8. DOCENTI /spolu/ 42 41 40 42 44 

9. z toho DrSc.      

10.            CSc., PhD. 42 41 40 42 44 

11.            bez vedeckej hodnosti      

12. ODBORNÍ ASISTENTI  99 112 119 130 141 

13. z toho DrSc. 3 3 3 3 3 
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14.            CSc., PhD. 90 103 114 124 136 

15.            bez vedeckej hodnosti 6 6 2 3 2 

16. ASISTENTI 4 6 9 1 4 

17. LEKTORI 7 6 9 9 9 

18. z toho  CSc., PhD. 4 4 4 4 4 

19.              bez vedeckej hodnosti 3 2 5 5 5 

20. Vedeckí pracovníci spolu 41 40 54 67 80 

21. z toho PhD 34 31 40 45 52 

22.           bez vedeckej hodnosti  7 9 14 22 28 

23. 
Zamestnanci v pedag. procese 

spolu                                             
229 242 269 289 319 

Zdroj: Referát personálnej práce JLF UK 

 

Z uvedeného počtu má akademický titul DrSc. 8 pedagogických zamestnancov, 272 

pedagogických zamestnancov vrátane lektorov a  vedecko-výskumných zamestnancov má 

akademický titul PhD., resp. CSc., 6 pedagogickí zamestnanci, 5 lektori a 28  vedecko-

výskumných zamestnancov je bez akademického titulu. 
 

Tabuľka č. 16 Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine          

/vedecko-pedagogický titul/ 

Riadok Zamestnanci 2013 2014 2015 2016 2018 

1. PROFESORI /spolu/ 36 32 33 39 46 

2. z toho DrSc. 9 7 7 8 8 

3.            CSc., PhD. 27 25 26 31 38 

4.            bez vedeckej hodnosti      

5. MIMORIADNI PROFESORI 9 9 9 5 3 

6. z toho DrSc.   1   

7.            CSc., PhD. 9 9 8 5 3 

8. DOCENTI /spolu/ 44 44 45 44 46 

9. z toho DrSc.      

10.            CSc., PhD. 44 44 45 44 46 

11.            bez vedeckej hodnosti      

12. 
ODBORNÍ ASIST. A VED.PRAC. 

/spolu/ 
127 133 143 163 211 

13. z toho DrSc.      

14.            CSc., PhD. 112 120 128 147 181 

15.            bez vedeckej hodnosti 15 13 15 16 30 

16. ASISTENTI 3 4 6 9 4 
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17. LEKTORI 7 7 6 9 9 

19. z toho  CSc., PhD. 4 4 4 4 4 

20.              bez vedeckej hodnosti 3 3 2 5 5 

21. Zamestnanci v pedag. procese spolu                                             226 229 242 269 319 

Zdroj: Referát personálnej práce JLF UK – tabuľka podľa dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti 

4.6.3 ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine pre zabezpečenie čo najkvalitnejšieho 

plnenia pracovných úloh kladie dôraz na celoživotné vzdelávanie svojich zamestnancov vo 

všetkých oblastiach tak pedagogických, vedecko-výskumných ako aj administratívnych.  

Odbornému rastu a ďalšiemu vzdelávaniu administratívnych zamestnancov 

a prevádzkových zamestnancov fakulta  venuje  primeranú pozornosť. Zamestnanci majú 

možnosť zúčastňovať sa odborných školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami 

dotýkajúcimi sa ich pracovnej činnosti.  

Pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci JLF UK v Martine zapájaním sa do 

tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania sa podieľajú na zvyšovaní vedecko-

pedagogickej kvalifikácii, čím sa znižuje počet pedagogických a vedecko-výskumných 

pracovníkov bez akademického titulu PhD. 

 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine prijíma hlavne mladých zamestnancov, 

svojich absolventov predovšetkým na pozície vysokoškolských učiteľov a vedecko-

výskumných zamestnancov, ktorým dáva priestor pre ďalšie vzdelávanie a zapájanie sa do 

rôznych aktivít fakulty tak v pedagogickej ako aj vo vedecko-výskumnej oblasti.  

V  Martinskom centre pre Biomedicínu, ktoré je svojim vybavením na špičkovej   

úrovni,  sú prijímaní predovšetkým   mladí vedci na základe výsledkov výberových konaní a  

absolventi 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na JLF UK v Martine, ktorí majú možnosť 

pracovať  na špičkových prístrojoch a zariadeniach. Cieľom vedenia fakulty je morálne a 

finančne motivovať tvorivých pracovníkov k ich zlepšeným výkonom a tým aj k 

 napredovaniu fakulty. 

V oblasti  ľudských zdrojov sa naďalej venuje  pozornosť vekovej štruktúre 

vysokoškolských učiteľov v nadväznosti na zabezpečenie dostatočného počtu odborných 

garantov študijných programov, ktoré má JLF UK v Martine  akreditované. 

Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine v rámci personálnej politiky, 

v ktorej  prijalo pravidlá zamestnávania vysokoškolských učiteľov, zamestnancov vedy 

a výskumu a neučiteľov, sa naďalej snaží dodržiavať predovšetkým u vysokoškolských 

učiteľov a tým znižovať vekovú hranicu hlavne garantov jednotlivých študijných programov. 
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4.7 LEGISLATÍVNA ČINNOSŤ 

JLF UK sa pri svojej činnosti riadi zákonom o vysokých školách, Štatútom Univerzity 

Komenského v Bratislave, Štatútom JLF UK a ďalšími záväznými právnymi predpismi. JLF 

UK vydala v roku 2018 tridsať vnútorných predpisov. Tvorba predpisov bola zameraná na 

riešenie aktuálnych problémov v oblasti zabezpečenia štúdia, riadenia a hospodárenia fakulty, 

organizačnej a funkčnej štruktúry pracovísk; výšky školného a poplatkov spojených so 

štúdiom na JLF UK a pod.  

4.7.1 VNÚTORNÉ PREDPISY VYDANÉ V ROKU 2018 

Vnútorný predpis č. 1/2018 - Rozhodnutie dekana JLF UK o zriadení Komisie pre prijímacie 

konanie na akademický rok 2018/2019 pre študentov študijného programu Všeobecné 

lekárstvo - výučba v jazyku anglickom  

Vnútorný predpis č. 2/2018 - Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2018 

Vnútorný predpis č. 3/2018 - Štatút Etickej komisie JLF UK pre klinický výskum a klinické 

skúšanie liečiv a akýkoľvek iný druh biomedicínskeho výskumu 

Vnútorný predpis č. 4/2018 - Štatút Etickej komisie JLF UK pre posudzovanie 

experimentálnej činnosti na zvieratách 

Vnútorný predpis č. 5/2018 - Rokovací poriadok Etickej komisie JLF UK pre klinický 

výskum a klinické skúšanie liečiv a akýkoľvek iný druh biomedicínskeho výskumu a Etickej 

komisie JLF UK pre posudzovanie experimentálnej činnosti na zvieratách 

Vnútorný predpis č. 6/2018 - Príkaz dekana na vykonanie lekárskych preventívnych 

prehliadok vo vzťahu k práci  

Vnútorný predpis č. 7/2018 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, 

podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2018  

Vnútorný predpis č. 8/2018 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2018 

Vnútorný predpis č. 9/2018 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2018 

Vnútorný predpis č. 10/2018 - Rozhodnutie dekana o rozdelení finančných prostriedkov z 

vlastných výnosov a nedotačných zdrojov a oblasti ich použitia JLF UK na rok 2018 

Vnútorný predpis č. 11/2018 - Rozhodnutie dekana o rozdelení finančných prostriedkov z 

vlastných výnosov a nedotačných zdrojov a oblasti ich použitia Vysokoškolského internátu a 

jedálne na rok 2018 

Vnútorný predpis č. 12/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Ústavu 

patologickej fyziológie JLF UK, Neurologickej kliniky JLF UK a UNM, Kliniky infektológie 

JLF UK a UNM a Ústavu fyziológie JLF UK 

Vnútorný predpis č. 13/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Martinského 

centra pre biomedicínu 

Vnútorný predpis č. 14/2018 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. 

stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2019/2020 

Vnútorný predpis č. 15/2018 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov 

JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru  

Vnútorný predpis č. 16/2018 - Študijný poriadok ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov na JLF UK v Martine 

Vnútorný predpis č. 17/2018 - ktorým sa mení VP č. 18/2017 Smernica dekana JLF UK o 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/VP_2018_1_Komisia_na_skusky_VLa.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_2_Plan_kontrolnej_cinnosti_na_rok_2018.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_3_Statut_EK_pre_klinicky_vyskum.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_4_Statut_EK_pre_posudzovanie_experimentalnej_cinnosti_na_zvieratach.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_5_Rokovaci_poriadok_EK_2018.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_6_Prikaz_dekana_na_vykonanie_preventivnych_lekarskych_prehliadok.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_7_Metodika_rozpisu_dotacii_na_pracoviska_JLF_2018.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_8_rozpis_miezd_na_pracoviska.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_9_Rozpocet_vynosov_a_nakladov_JLF_UK_na_rok_2018.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_10_Navrh_dekana_o_pouziti_vlastnych_vynosov.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_11_Navrh_dekana_o_pouziti_vlastnych_vynosov_VIaJ.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_12_Zmena_funkcnej_struktury_-_Pat._fyz.__Neurologia__Infektologia__Fyziologia.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_13_zmena_funkcnej_struktury_BioMed.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_14__Podmienky_prijatia_na_studium_2019-2020.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_15.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_16_Studijny_poriadok_DVZP.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_17_Zasady_pridelovania_mobilnych_telefonov.pdf
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stanovení pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných 

telefónov a dátových kariet 

Vnútorný predpis č. 18/2018 - Rozhodnutie dekana o organizačnom zabezpečení a 

podmienkach prijatia na doktorandské štúdium na JLF UK na AR 2019/2020 

Vnútorný predpis č. 19/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Psychiatrickej 

kliniky JLF UK a UNM, Neonatologickej kliniky JLF UK a UNM a Ústavu lekárskej 

biofyziky JLF UK 

Vnútorný predpis č. 20/2018 - Rozhodnutie dekana o rozpise príspevku na pracoviská na 

zabezpečenie základnej prevádzky a činnosti v roku 2018 

Vnútorný predpis č. 21/2018 - Dodatok č. 2 k VP č. 21/2015 - Rokovací poriadok AS JLF UK 

Vnútorný predpis č. 22/2018 - Reklamačný poriadok Predajne Akademického informačného 

centra JLF UK 

Vnútorný predpis č. 23/2018 - Smernica o zrážke príspevku na režijné výdavky z rozpočtu 

dotácií pridelených na riešenie tuzemských projektov 

Vnútorný predpis č. 24/2018 - Príkaz dekana JLF UK na vykonanie mimoriadnej 

inventarizácie majetku a revízie knižného fondu na vybraných pracoviskách JLF UK 

Vnútorný predpis č. 25/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Kliniky 

hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Ústavu telesnej výchovy JLF UK, Kliniky detí 

a dorastu JLF UK a UNM, Ústavu fyziológie JLF UK, Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie JLF UK a UNM a Ústavu cudzích jazykov JLF UK 

Vnútorný predpis č. 26/2018 - Štipendijný poriadok JLF UK 

Vnútorný predpis č. 27/2018 - VP, ktorým sa mení VP č. 5/2016 Rozhodnutie dekana o 

zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov 

Vnútorný predpis č. 28/2018 - Príkaz dekana na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na JLF UK k 31.12.2018 

Vnútorný predpis č. 29/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene funkčnej štruktúry Ústavu 

lekárskej biofyziky JLF UK, Neurologickej kliniky JLF UK a UNM a Ústavu verejného 

zdravotníctva JLF UK 

Vnútorný predpis č. 30/2018 - Disciplinárny poriadok JLF UK pre študentov 

Vnútorný predpis č. 31/2018 - Rozhodnutie dekana o zmene názvu Ústavu molekulovej 

biológie JLF UK a zmene názvu Ústavu telesnej výchovy JLF UK  

Vnútorný predpis č. 32/2018 - Rokovací poriadok Akademického senátu JLF UK 

Vnútorný predpis č. 33/2018 - Sadzobník odmien za vybrané práce a činnosti zamestnancov 

JLF UK a osôb pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 

pomeru 

Vnútorný predpis č. 34/2018 - Smernica dekana o stanovení pravidiel a podmienok na 

prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a dátových kariet 

 

 

 

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_18_organ._zabezpecenie_a_podmienky_prijatia_na_doktorandske_studium_v_AR_2019-2020.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_19_zmena_funkcnej_struktury_biofyzika__neonatologia__psychiatria.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_20_rozpis_prispevku_na_zaklad._prevadzku.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_21_Dodatok_c._2_k_Rokovaciemu_poriadku_AS_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_22_Reklamacny_poriadok_a_reklamacny_list.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_23_zrazka_z_prispevku_dotacii.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_24_Prikaz_na_vykonanie_mimoriadnej_inventarizacie.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_25_zmena_funkcnej_struktury_Hematologia__Teles._vychova__Klinika_deti__Fyziologia__Stomatologia__Cudzie_jazyky.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_26_Stipendijny_poriadok_JLF_po_uprave_RUK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_27_discipl._komisia.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_28_Inventarizacia_majetku_zavaezkov_a_rozdielu.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_29_zmena_funkcnej_struktury_lekarskej_biofyziky__neurologicka_klinika__ustav_verejneho_zdravotnictva.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_30_Disciplinarny_poriadok.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_31_zmena_nazvu_Ustavu_molek._biologie_a_Ustavu_tel._vychovy.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_32_Rokovaci_poriadok_AS_final.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_33_Sadzobnik_odmien_za_vybrane_prace.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/VP_2018_34_Zasady_pridelovania_mobilnych_telefonov.pdf
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4.8 INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE 

JLFUK používa pre svoju činnosť informačné a komunikačné technológie (IKT) 

zamerané na administratívne úlohy, prevádzku, vedu a výskum, štúdium, podporu výučby, 

testovania, e-learningu a videokonferencií,  webovú prezentáciu, podporu používateľov, 

digitalizáciu, tlač, spracovanie formulárov. IKT na nákup a opravy hardvéru a softvéru, 

prevádzku, správu a monitorovanie počítačovej siete, datacentier, koncových zariadení 

používateľov, systémy kontroly vstupu, zabezpečovacie a kamerové systémy. IKT v rámci 

JLFUK zabezpečuje Ústav informačných technológií (ÚIT). 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/ 

ÚIT spolupracuje s Centrom informačných technológií UK, ktoré zastrešuje 

celouniverzitné systémy. Prepojenie univerzity s fakultami na úrovni IKT je zabezpečené 

organizačne štruktúrou technických a akademických správcov Integrovaného informačného a 

komunikačného systému (IIKS). 

https://cit.uniba.sk/ 

Smernice a ďalšie dokumenty týkajúce sa IKT na UK a JLFUK: 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/dokumenty/  

https://dean6.jfmed.uniba.sk/pocitace/ppsd1.htm  

4.8.1 INFORMAČNÉ SYSTÉMY JLF UK 

Informačné systémy sú spravované z úrovne MŠ SR, Univerzity Komenského a 

samotnej fakulty. Medzi najvýznamnejšie patria Finančný informačný systém SAP/Sofia, 

štátna pokladnica, pre administratívu štúdia Akademický informačný akademický systém 

AIS2 (https://moja.uniba.sk, AIS). CMS Typo3 na správu webu fakulty 

(https://www.jfmed.uniba.sk/ ), pracovísk, kalendárov akcií, obsadenosti miestností 

(https://sd39.jfmed.uniba.sk/calendar/) a dokumentov prístupných z webu 

(https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/dokumenty/ ). Cloudový systém na distribúciu interných 

dokumentov, zdieľanie a prenos súborov resp. ich odkazov medzi zariadeniami a 

používateľmi (https://owncloud.jfmed.uniba.sk/ ). Knižnično-informačný systém 

VTLS/VIRTUA (https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/kniznica/ ). 

Centrálna databáza osôb (CDO, https://cdo.uniba.sk/ ), na ktorú je napojená množina ďalších 

systémov. Systémy kontroly vstupu využívajúce čipové karty Mifare prepojené na 

Elektronický zabezpečovací systém. Kamerový systém, stravovací systém 

(https://strava.jfmed.uniba.sk ). Systém na riešenie a vyhodnocovanie incidentov JLFUK 

ServiceDesk a UK CEPIT (https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-

sucasti/cit/citps/cepit/ ), systém zdieľaných adresárov pre workflow dokumentov na evidenciu 

majetku a zákaziek. Veľkokapacitný redundantný backupový systém založený na dvojici 

vzájomne vzdialených úložísk určený na zálohu kritických dát a celých virtuálnych strojov. 

Systémy na evidenciu softvéru a hardvéru, vzdialenú správu aktívnych prvkov, hardvérových 

a virtuálnych serverov, diskových polí a databáz, koncových staníc používateľov (Zenworks). 

Ďalej systémy na jednotnú autentifikáciu a autorizáciu RADIUS, 802.1X, Active Directory, 

ACS, systémy sieťových služieb DHCP, DNS, NTP, SIP a sieťovú tlač. Na vedu a výskum 

orientované systémy a technológie PACS a SYNGOVIA pre spracovanie, správu, archiváciu 

a prenos snímok digitálnych zobrazovacích systémov. Veľkokapacitné dátové úložiská pre 

ukladanie a ďalšie spracovanie bioinformatických a iných údajov generovaných unikátnym 

prístrojovým parkom získaným v rámci projektu Biomed, Kompetečné centrum a pod. Systém 

pre prijímacie konanie kompletne vyvinutý na ÚIT, zahŕňa automatické generovanie testov s 

náhodným výberom otázok, OMR skenovanie odpoveďových formulárov, ich vyhodnotenie a 

publikáciu na webe. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/
https://cit.uniba.sk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/dokumenty/
https://dean6.jfmed.uniba.sk/pocitace/ppsd1.htm
https://moja.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/
https://sd39.jfmed.uniba.sk/calendar/
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/dokumenty/
https://owncloud.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/kniznica/
https://cdo.uniba.sk/
https://strava.jfmed.uniba.sk/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/cepit/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/cepit/
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4.8.2 INFRAŠTRUKTÚRA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV JLF UK 

JLFUK je pripojená do siete internet prostredníctvom Slovenskej akademickej siete 

(SANET) s priepustnosťou 10Gbps. Od začiatku roka 2016 uzol SANET-u, v Martine (v 

správe JLKUK) disponuje konektivitou 200Gbps. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/uzol-sanet-v-martine/  

Úspešnou realizáciou projektov štrukturálnych fondov EÚ (Operačný program 

Výskum a Vývoj 5.1/02, 5.1/03 a Biomed) sa zmenila základná infraštruktúra informačných 

systémov JLFUK. Podarilo sa vybudovať backbone fakulty (10 Gbps, Cisco Catalyst 6506) 

spolu so systémom zabezpečenia siete redundatnými vysokopriepustnými firewallmi (Cisco 

ASA-5585) a štruktúrou standalone SLES routrov/firewallov obsluhujúcich jednotlivé 

VLANy. Dátové centrum so systémom serverov uložených v blade chassis a virtualizáciou 

(Vmware, XEN), dátové úložiská, serverovne (PACS – Kompetenčné centrum, PACS – 

UNM, Redundantné dátové úložisko UK, systémy aktívnych prvkov). Podarilo sa 

zmodernizovať a zväčšiť aktívnu a pasívnu časť počítačovej siete vo všetkých lokalitách 

fakulty a študentských domovoch. Rovnako sa podarilo pripojiť do backbone fakulty nové 

objekty Edukačného centra a Biomed. Pracoviská JLFUK a IT zariadenia sú pripojené podľa 

potreby do rôznych segmentov siete, podľa umiestnenia a úrovne zabezpečenia.  

 

  
            Obr. č. 6 Datacentrum ŠD Novomeského 7                                    Obr. č. 7 Serverovňa AIC, Novomeského 7A 

 

    
Obr. č. 8 Serverovňa Dekanát, Malá Hora 4A  

 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/uzol-sanet-v-martine/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/uzol-sanet-v-martine/
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Obr. č. 9 Serverovňa AIC, Novomeského 7A 

 

Na každej izbe študentov sú vybudované LAN prípojky do počítačovej siete. 

Prostredníctvom nich si môžu študenti pripojiť svoj vlastný počítač do internetu a využívať 

informačné systémy univerzity a fakulty. Informácia o prístupe študentov na Internet je na 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/pripojenie-studentskych-pocitacov/  

Pre nahlasovanie porúch a problémov IT na JLFUK je k dispozícii helpdeskový 

systém (ServiceDesk), kde operátor ÚIT zaznamená požiadavku a incident pridelí 

dostupnému technikovi. Úlohou systému okrem evidencie je zabezpečenie, aby technik 

incident prevzal, vyriešil a ukončil do určitého času podľa nastavenej priority 

https://www.jfmed.uniba.sk/nc/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/helpdesk/  

V lokalitách vysokoškolských internátov sú k dispozícii sú 3 počítačové miestnosti pre 

študentov a školiace stredisko s 30 počítačmi na vedenie výučby pomocou IKT a pre 

vzdelávanie zamestnancov. V Edukačnom centre sa nachádza učebňa Univerzity tretieho veku 

s 30 počítačmi. 

V priestoroch Akademického informačného centra (AIC) sa nachádza v študovniach a 

učebni Simulačného centra spolu 70 počítačov k dispozícii pre študentov a výučbu. Taktiež 

videokonferenčná miestnosť pre dištančné vzdelávanie a komunikáciu s kapacitou 10 ľudí, 

vybavená notebookmi a veľkoplošnou projekciou.  

V lokalitách JLFUK, kde sa najviac zdržujú študenti,  je umiestených 11 webkioskov. 

V objektoch fakulty je vybudovaná bezdrôtová WiFi sieť Eduroam, s možnoťou pripojenia 

študentov, učiteľov a návštevníkov nielen z ktorejkoľvek súčasti UK, ale aj pre návštevníkov 

z iných univerzít a pracovísk z akademického prostredia a to aj zo zahraničia. Informácie o 

bezdrôtovom pripojení je možné nájsť na https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-

pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/pripojenie-studentskych-pocitacov/wifi-

pristup-eduroam 
 

   
           Obr. č. 10 Učebňa simulačného centra AIC          Obr. č. 11 Učebňa simulačného centra AIC 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/pripojenie-studentskych-pocitacov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/pripojenie-studentskych-pocitacov/
https://www.jfmed.uniba.sk/nc/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/helpdesk/
https://www.jfmed.uniba.sk/nc/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/helpdesk/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/pripojenie-studentskych-pocitacov/wifi-pristup-eduroam
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/pripojenie-studentskych-pocitacov/wifi-pristup-eduroam
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/pripojenie-studentskych-pocitacov/wifi-pristup-eduroam
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Obr. č. 12 Webkiosky v priestoroch auly   Obr. č. 13 Študovňa AIC 

 

   
                              Obr. č. 14 Študovňa AIC                                Obr. č. 15 Videokonferenčná miestnosť AIC 

     

4.8.3 SLUŽBY INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 

ELEKTRONICKÁ POŠTA 

Fakulta má vlastný mailový systém (mailová brána, úložisko a frontend). Systém 

elektronickej pošty zabezpečuje zamestnancom a doktorandom príjem a odosielanie 

elektronickej pošty v rámci siete internet. Pripojiť sa k poštovému systému vo vnútornej sieti 

JLFUK je možné prostredníctvom klientov podporujúcich niektorý z protokolov 

EXCHANGE, POP3, IMAP4 alebo cez webové rozhranie HTTPS. Mimo siete JLFUK len 

cez webové rozhranie HTTPS. Systém kontroluje poštu na prítomnosť vírusov a na 

prichádzajúcu poštu sa aplikujú filtre na obmedzenie nevyžiadanej pošty. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/elektronicka-posta/ 

Celkovo je používaných cca 500 mailových schránok. Adresy sú v tvare 

fakultnylogin@jfmed.uniba.sk a meno.priezvisko@jfmed.uniba.sk . Za účelom hromadného 

zasielanie mailov vedúcim pracovísk, pedagógom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a 

študentom sú vytvorené optimalizované mailing-listové skupiny. V súčasnosti sa očakáva 

centralizácia mailových služieb v rámci univerzity.  

Pre všetkých študentov a doktorandov UK je k dispozícii nový mailový systém Office 

365 dostupný cez web s kapacitou schránky 25GB. V rámci systému je adresa v tvare 

univerzitnylogin@uniba.sk . Adresa a mailová schránka im zostane aj po skončení štúdia. 

Okrem mailu sú k dispozícii aj ďalšie služby, ktoré zjednodušujú prácu s dokumentmi a 

podporujú skupinovú spoluprácu v rámci krúžkov, študijných programov alebo ročníkov. Do 

tejto schránky je doručovaná oficiálna mailová komunikácia univerzity, napr. správy zo 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/elektronicka-posta/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/elektronicka-posta/
mailto:fakultnylogin@jfmed.uniba.sk
mailto:meno.priezvisko@jfmed.uniba.sk
mailto:univerzitnylogin@uniba.sk
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systému AIS alebo z e-learningového systému univerzity. Informácia o tom ako k schránke 

pristupovať, alebo ako si ju presmerovať na inú adresu je na https://moja.uniba.sk  

(Univerzitný E-mail Office 365). 

 

INTERNETOVÁ PREZENTÁCIA 

Web https://www.jfmed.uniba.sk využíva celouniverzitný CMS Typo3 na tvorbu 

stránok fakulty a jej pracovísk. Každé pracovisko má editora webu, ktorý príslušné stránky 

aktualizuje on-line. JLFUK ako prvá fakulta Univerzity Komenského začala používať nové 

webové rozhranie, ktoré poskytuje estetickejšiu prezentáciu, funkčnosť na mobilných 

zariadeniach, umožňuje lepšiu prehľadnosť a zvyšuje efektivitu práce pri zadávaní informácií 

jednotlivými editormi. ÚIT sa podieľa na technickej realizácii  a administratíve web stránok  

pre spätné väzby, ankety a konferencie organizované jednotlivými pracoviskami fakulty. 

Pre potreby atraktívnejšej prezentácie prostredia JLFUK bola vytvorená virtuálna 

prehliadka priestorov https://www.jfmed.uniba.sk/virtualna-prehliadka/ a videodokument 

Medicína v Martine - štúdium pre život https://www.jfmed.uniba.sk/videodokument/ . 

Stránky sú dostupné taktiež aj anglickej jazykovej mutácii 

https://www.jfmed.uniba.sk/en/ . 

ÚIT sa taktiež podieľa na technickej realizácii  a administratíve web stránok pre spätné 

väzby, ankety a konferencie organizované jednotlivými pracoviskami fakulty. 
 

 
Obr. č. 16 Aktuálna verzia webového sídla JLF UK 

 

 
 

https://moja.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/virtualna-prehliadka/
https://www.jfmed.uniba.sk/videodokument/
https://www.jfmed.uniba.sk/en/
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Obr. č. 17 Ukážky realizovaných web stránok 

 

 

VOIP TELEFÓNIA  

Na JLFUK v spolupráci s CIT UK bola vybudovaná rozsiahla SIP infraštruktúra pre 

VoIP telefóniu. K dispozícii je cca 500 hardvérových VoIP telefónov, SIP ústredne prepojené 

so všetkými súčasťami UK a dial providermi Benestra a Viptel. VoIP preukázateľne znížilo 

náklady na klasickú telefóniu a komunikácia v rámci JLFUK a Univerzity Komenského je 

slobodná a neobmedzená, čo sa prejavuje na rýchlejšom a kvalitnejšom riešení úloh a 

odstraňovaní problémov. Okrem VoIP je na koncových zariadeniach, ktoré to umožňujú k 

dispozícii aj videotelefónia. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/voip-telefonia/ 

 

 
 

Obr. č. 18 VoIP Telefónia 

 

 

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/voip-telefonia/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/voip-telefonia/
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ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE 
Fakulta venuje problémom elektronického vzdelávania mimoriadnu pozornosť už 

dlhšiu dobu. Úsilie fakulty sa dá rozdeliť nasledovne: 
 Elektronická distribúcia výučbových materiálov 

 Videokonferencie 

(https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/videokonferencne-sluzby/) 
 

Videokonferenčné systémy sú schopné prenášať zvuk aj obraz vo full HD kvalite, čo 

je dôležité najmä pre prenos operačných a iných zákrokov. Využívajú sa na on-line prenosy 

operácií (najmä ortopedických, hrudnej a všeobecnej chirurgie) do auditória pre študentov, 

lekárov a doktorandov v rámci e-learningového systému vzdelávania. Gynekologicko-

pôrodnícka klinika má takýto systém pevne zabudovaný vo svojich priestoroch a denne ho 

využíva. Využitie videokonferenčných zariadení na on-line prenos náročných operačných 

zákrokov do priestorov, v ktorých prebieha odborný lekársky kongres, otvára nové, ďalšie 

možnosti vzdelávania odborníkov ako i propagácie fakulty. 
 

 
Obr. č. 19 Videokonferenčný prenos – invazívne metódy v kardiológii, 1. Interná klinika JLF UK a UNM 

 

 

 
Obr. č. 20 Videokonferenčný prenos – operácia kolena, Ortopedická klinika JLF UK a UNM 

 

 
 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/videokonferencne-sluzby/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/videokonferencne-sluzby/
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Obr. č. 21 Centrálne videokonferenčné pracovisko ÚIT v miestnosti 18 

 

V rámci projektu 5.1/03 boli dodané nové zariadenia Cisco Telepresence. Ide o 

centrálny systém Cisco C20, ako aj personálne systémy EX60 a EX90. 

Tieto zariadenia sa využívajú nielen pre oblasť e-learningu, ale aj pre prenos školení a 

videokonferenčných stretnutí s menežmentom UK. Prenosy školení a stretnutí majú priamy 

ekonomický prínos v znižovaní potreby fyzicky cestovať do Bratislavy. Videokonferenčné 

zariadenia EX60 boli distribuované na pracoviská v rámci JLFUK a RUK. Slúžia na 

konzultácie s pracovníkmi a so študentmi. Centrála C20 s veľkoplošným TV je v priestoroch 

AIC. Zariadenia sa využívajú aj v rámci medzinárodnej spolupráce. 

V roku 2016 bol z projektu CVTI SR  videokonferenčný systém rozšírený o nové 

špičkové zariadenie TP20 Cisco IX5000 v priestoroch Dekanátu JLFUK. Telepresence v 

samostatnej vyhradenej miestnosti je určený pre komunikáciu všetkých univerzít a fakúlt v 

SR (https://www.tp.cvtisr.sk/ ). Osvedčil sa aj na on-line prenosy školení a porád z RUK 

v Bratislave a často sa využíva ako zobrazovacia jednotka pri Skype meetingoch, kde 

poskytuje vďaka 3 veľkým obrazovkám komfortnú komunikáciu s partnermi doma 

i v zahraničí.  

Všetky videokonferenčné zariadenia sú využívané pre zvýšenie kvality vzdelávania, 

zintenzívnenie národnej a medzinárodnej spolupráce a komunikácie so svetom, on-line 

sprostredkovanie konferencií, špeciálnych diagnostických a terapeutikcých postupov s 

možnosťou konzultácií. Fakulta tiež disponuje unikátnym 3D videokonferenčným systémom. 

Vo využívaní videokonferencií v uvedených procesoch zaujíma fakulta popredné miesto v 

rámci EÚ. 

 E-learningové webové portály 

Moderné webové portály poskytujúce študentom multimediálne informácie na 

vyžiadanie. Je možné komunikovať s vyučujúcim, hodnotiť študentov apod. Pre synergický 

efekt sa fakulta zapojila do projektu MEFANET českých a aj ostatných slovenských 

lekárskych fakúlt https://www.mefanet.cz . Portál MEFANET na našej fakulte má viac ako 

2000 registrovaných užívateľov a obsahuje viac ako 390 odborných článkov.  

Fakultný e-learningový server je integrovaný do systému MEFANET. Portál je 

prístupný na https://portal.jfmed.uniba.sk/ . Obsahom sú pedagogické diela, ktoré predstavujú 

ucelený materiál, ktorý sa vzťahuje minimálne k jednému predmetu vyučovanému na JLFUK. 

Publikácie a autorské diela sú uverejňované v podobe, ktorá zodpovedá tlačou vydaným 

skriptám (najčastejšie vo formáte pdf). Za určitých podmienok je možné elektronické 

pedagogické diela oficiálne uznať ako klasickú publikačnú činnosť v rámci JLFUK. U 

rozsiahlych diel uznaných edičnou komisiou JLFUK sú uvedené taktiež údaje o oponentúre 

(napr. dátum recenzie a kontakty na posudzovateľov). Diela uznané edičnou komisiou JLFUK 

sú na portáli označené logom (https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=pedagogika ). Ďalej 

sú obsahom portálu multimediálne výučbové pomôcky, ktoré sú buď fyzicky umiestnené na 

https://www.tp.cvtisr.sk/
https://www.mefanet.cz/
https://portal.jfmed.uniba.sk/
https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=pedagogika
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portáli JLFUK, alebo je na ne uvedený odkaz. Odkazy sa dotýkajú hlavne tých materiálov, 

ktoré nemôžu byť na portáli JLFUK z technických dôvodov prevádzkované. Ide najmä o 

špeciálne databázy, obrazové archívy a pod. Platí to aj o e-learningových kurzoch, pre ktoré je 

najvhodnejšie umiestnenie v informačnom systéme autora (LMS). Pedagógovia tu môžu 

taktiež sprístupniť svojim študentom ozvučené prednášky 

(https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=multimedia ) 

 

 
Obr. č. 22 Mefanet portál Jesseniovej lekárskej fakulty UK v  Martine 

 

Na tvorbu e-learningových kurzov a on-line testovania, využívajú pedagogický 

zamestnanci a študenti fakulty e-learningový server - https://moodle.uniba.sk, na ktorom sa 

nachádza viac ako 30 fakultných e-learningových kurzov. Niektoré e-learningové kurzy sú 

využívané čisto k elektronickému on-line testovaniu študentov študijných odborov 

všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a pôrodnej asistencie. 

Vznikli však i komplexné kurzy, ktoré môžu študenti využívať k samo štúdiu. Tieto kurzy 

obsahujú výkladovú časť prehľadne spracovanú do podoby html stránok, kde okrem 

výučbových textov môžu študenti aktívne využívať i video ukážky alebo obrazové kazuistiky.   
 

 
Obr. č. 23 Elektronické testovanie študentov z predmetu Rádiológia a nukleárna medicína v prostredí LMS Moodle 

 

https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=multimedia
https://moodle.uniba.sk/
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Pre  užívateľov e-learningových systémov, bol vytvorený e-learningový portál JLF 

UK - https://e-learning.jfmed.uniba.sk/, na ktorom sa okrem iného nachádzajú aj manuály 

k jednotlivým e-learningovým webovým portálom.  

Pre podporu výučby vznikajú taktiež na našej fakulte rôzne výučbové weby, portály, 

webové multimediálne učebnice, e-knihy ( http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/).  Niektoré z nich sú 

v štádiu vývoja, niektoré už slúžia študentom ako zdroj informácií k štúdiu. 

 

 

http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/ostech/ 

 

http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/techniky-pa 

 

Obr. č. 24 Ukážky multimediálnych učebníc na podporu výučby 

 

 
 

http://e-meracienastroje.jfmed.uniba.sk/ 

 

 

 
 

http://osevneu.jfmed.uniba.sk/ 

 

 

https://e-learning.jfmed.uniba.sk/
http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/
http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/ostech/
http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/techniky-pa
http://e-meracienastroje.jfmed.uniba.sk/
http://osevneu.jfmed.uniba.sk/
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http://farmakologia.jfmed.uniba.sk/ 

http://pharmacology.jfmed.uniba.sk/ 

 

 
http://oschir.jfmed.uniba.sk/ 

 
Obr. č. 25 Ukážky webových portálov na podporu výučby na fakulte 

 

Digitalizačné centrum predstavujú technológie a systémy, ktoré boli dodané v rámci 

projektu EÚ 5.1/03. https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-

informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/ 
 

a. Digitalizovanie transparentných lekárskych materiálov 

 
Obr. č. 26 Skener VIDAR 

 

Digitalizátor transparentných lekárskych materiálov VIDAR Diagnostic Pro tvorí: 

 Skener transparentných snímkov VIDAR DiagnosticPro 

 Riadiaci počítač s lekárskym monitorom 

 PACS systém pre desktopový (bežný) počítač HIPAX. 

 

http://farmakologia.jfmed.uniba.sk/
http://pharmacology.jfmed.uniba.sk/
http://oschir.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/
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Systém sa nachádza v miestnosti č.318 v budove AIC. Ponúka možnosť digitalizovať 

existujúce RTG a iné transparentné snímky všetky do plného medicínskeho formátu DICOM 

a následné spracovanie na desktopovom systéme HIPAX. Digitalizované snímky sa uložia na 

externý nosič, napália na CD/DVD, alebo prenesú do iného PACS systému.  

 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizovanie-transparentnych-lekarskych-

materialov/ 

 

b. Veľkoplošná tlač a kopírovanie 

  
Obr. č. 27 Zariadenie HP DesingnJet T7100 a XEROX WorkCentre 7225 

 

Veľkoplošná farebná tlačiareň HP DesignJet T7100 

 tlač posterov vo vysokej kvalite do šírky formátu A0 

 veľkoplošný skener netransparentných dokumentov 

 orezávač posterov až do veľkosti formátu A0 

 softvér na prípravu posterov „PosterGenius“ 

 

Multifunkčná tlačiareň XEROX WorkCentre 7225 

 kopírovanie, skenovanie a tlač väčšieho počtu čiernobielych a 

farebných dokumentov do rozmeru A3 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/velkoplosna-tlac-a-kopirovanie/ 
 

c. Skener formátu A3 Minolta - umožňuje skenovanie väčších predlôh, časopisov skrípt 

a 3D predmetov. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizovanie-transparentnych-lekarskych-materialov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizovanie-transparentnych-lekarskych-materialov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizovanie-transparentnych-lekarskych-materialov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/velkoplosna-tlac-a-kopirovanie/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/velkoplosna-tlac-a-kopirovanie/
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Obr. č. 28 Skener A3 

 

 

d. Digitalizátor kníh a skrípt ScanRobot TREVENTUS 

  
Obr. č. 29 Bookskener TREVENTUS 

 

Vysokokapacitné zariadenie umožňuje digitalizovať knihy a skriptá v spolupráci s 

OCR  softvérom a publikovať na webe pomocou FlipViewer Xpress Creator. Podarilo sa 

vyriešiť aj digitalizáciu v súlade s autorským zákonom. V súčasnosti sa digitalizujú 

predovšetkým úzkoprofilové publikácie, o ktoré je v knižnici medzi študentami najväčší 

záujem, ale aj unikátne archívne fakultné ročenky a materiály. Pre distribúciu 

digitalizovaných materiálov je určený systém Portál elektronických kníh (http://e-

knihy.jfmed.uniba.sk) a Adobe Connect (https://webinar.jfmed.uniba.sk). Kapacita systému 

umožňuje digitalizáciu kníh a skrípt aj pre ostatné fakulty UK. V súčasnosti je 

zdigitalizovaných vyše 140 skrípt a publikácií. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizacia-knih-casopisov-skript-map/ 

 

AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE DOTAZNÍKOV 

Vedenie fakulty sa rozhodlo v rámci manažérstva kvality 

(https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/manazerstvo-kvality/ ) zaviesť spracovanie dotazníkov v 

papierovej forme. Papierové dotazníky sa ďalej digitalizujú a spracovávajú na ÚIT v 

spolupráci s CEVED. Výsledky sú vstupom do projektu Systém komplexného hodnotenia 

kvality pedagogického procesu a vedecko - výskumnej práce na JLF UK v Martine. Touto 

cestou sa získava spätná väzba od študentov, absolventov aj zamestnancov. Pre túto úlohu sa 

modernizoval skener aj skenovací softvér a zjednodušili sa papierové dotazníky. 

http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/
http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/
https://webinar.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizacia-knih-casopisov-skript-map/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizacia-knih-casopisov-skript-map/
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/manazerstvo-kvality/
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Obr. č. 30 Pracovisko pre digitalizáciu dotazníkov 

 

Systém sa skladá zo ADF skenera Canon DR-5010C a softvéru FormStorm. Okrem 

samotného spracovania dotazníkov sa vyhodnocuje aj spätná väzba vo forme rukou písaných 

komentárov a pripomienok k forme a priebehu výučby, študijným materiálom a vyučujúcim. 
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4.9 AKADEMICKÁ KNIŽNICA A AUDIOVIZUÁLNE STREDISKO JLF UK 

Jesseniova lekárska fakulta má vo svojej organizačnej štruktúre informačné 

pracoviská, medzi ne patrí aj akademická knižnica, ktorej súčasťou je oddelenie 

audiovizuálneho strediska (AKAS). V súčasnosti sú všetky základné knižnično-informačné 

procesy plne automatizované prostredníctvom knižničného informačného systému  VIRTUA. 

Knihovnícky softvér integruje väčšinu základných aktivít knižničnej práce: akvizíciu, 

katalogizáciu, výpožičné služby, rešeršovanie na základe analyticky spracovaného 

knižničného fondu, revíziu a vyraďovanie knižničného fondu, štatistické evidencie 

vykonávaných knižničných činností.  

Pracovisko aj v roku 2018 pokračovalo v procesoch odborných a profesionálnych 

služieb pre svojich používateľov. Jednotlivé oddelenia AKASu ponúkajú svoje odborné 

služby zamerané na získavanie informácií, na evidenciu, spracovávanie, uchovávanie, 

ochraňovanie, využívanie a sprístupňovanie svojho knižničného fondu. Ďalej poskytuje 

študentom a zamestnancom fakulty knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať 

kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich 

celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú 

rozmanitosť. Každoročne sa akademická knižnica podieľa na tvorbe, udržiavaní 

a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc UK, buduje databázu online katalógu 

a databázu publikačnej činnosti. Hlavným cieľom je  dosiahnuť vyššiu úroveň používateľsky 

orientovaných služieb a ponúknuť informácie s využitím nových technológií a prístupov. 

Knižnica venuje osobitnú pozornosť doplňovaniu základnej a odporúčanej literatúry a podľa 

požiadaviek vyučujúcich jednotlivých ročníkov kladie dôraz hlavne na pokrytie odbornej 

literatúry povinne voliteľných predmetov. Pri akvizícii dokumentov sa využívala aj aktívna 

účasť používateľov a ich návrhov na doplnenie dokumentov, ktoré sa nenachádzajú v 

knižničnom fonde. Návrhy od používateľov sú predkladané prostredníctvom webového 

rozhrania AK UK a následne spracovávané v konkrétnej fakultnej knižnici podľa požiadavky 

používateľa a odborného zamerania knižnice. Nákup a doplnenie odbornej literatúry zo strany 

vedenia je vždy podporený, finančné prostriedky na nákup odbornej literatúry sú  prevažne 

z vlastných zdrojov fakulty, ale aj z grantov, projektov zamestnancov fakulty.  

Finančné náklady na nákup knižného fondu v roku 2018 predstavovali sumu 

32 815,64 eur, z toho pre študentov bola do fondu zakúpená odborná literatúra v hodnote 25 

258,28 eur. Ústavy a kliniky financovali zo svojich zdrojov nákup literatúry za 7557,36 eur. 

Z grantov a dotácií na nákup kníh bolo vyčerpaných 3663,32 eur. V priebehu septembra 2018 

sa doplnila literatúra a zakúpilo sa ešte 188 ks kníh do fondu knižnice v sume 8919,40 eur 

a v novembri 2018 ďalších 281 ks kníh v hodnote 11 314,24 eur  na doplnenie literatúry pre 

študentov, ktorí boli dodatočne prijatí na JLF UK odbor všeobecné lekárstvo. Ročný prírastok 

bol 2535 knižničných jednotiek, získaný tradičným doplňovaním, a to formou nákupu, darom 

a výmenou. Fond tvoria súbory printových, elektronických aj audiovizuálnych dokumentov. 

Celkovo má knižnica spracovaných automatizovane 59 932 knižničných jednotiek. Za rok 

2018 knižnica nevykazuje žiadne úbytky knižničných jednotiek, nebolo potrebné vyraďovanie 

literatúry ani časopisov z fondu knižnice, ani z čiastkových knižníc JLF UK. Okrem literatúry 

z vlastného fondu sa uspokojujú požiadavky používateľov aj prostredníctvom 

medziknižničnej výpožičnej služby, využívaním elektronických informačných zdrojov 

a prostredníctvom virtuálnej knižnice UK.  

Časopisecké oddelenie denne eviduje všetky dochádzajúce noviny a časopisy. V roku 

2018 oddelenie spracovalo 56 titulov dochádzajúcich periodík, z toho 32 zahraničných. 

V rámci výpožičky periodík pracovisko poskytlo 1 180 výpožičných služieb. Kópie článkov 

na základe elektronických požiadaviek od zamestnancov z jednotlivých ústavov a kliník 

UNM zamestnankyňa pracoviska vyhľadáva a vybavuje expresne a obratom zasiela 
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v elektronickej forme prostredníctvom e-mailov. Takýmto spôsobom využíva služby v rámci 

MVS podľa požiadaviek. Časopisecké oddelenie poskytuje okrem evidencie časopisov, 

výpožičiek aj služby spojené s požiadavkami na objednávky časopisov od kliník a ústavov 

JLF UK.  Realizuje  následne prieskum trhu, tvorbu zmlúv so zahraničnými dodávateľmi a 

nákup. Medzi poskytované služby oddelenia patria aj odborné konzultačné a rešeršné služby, 

ktoré sú zamestnancami JLF UK vyhľadávané.  

Oddelenie budovania a spracovania fondov a evidencie publikačnej činnosti v rámci 

svojich služieb registruje publikačnú činnosť a ohlasy svojich zamestnancov a študentom 

študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia. Oddelenie ďalej poskytuje 

podklady a  výstupy publikačnej činnosti pedagógov, vedeckých pracovníkov a zamestnancov 

pre potreby Referátu vedeckovýskumnej činnosti, spracúva podklady pre hodnotiteľské 

komisie fakulty, podklady pre akreditačné a iné konania. Od januára 2018 sa eviduje 

publikačná činnosť do celoslovenskej online databázy pre všetky VŠ v rámci SR. Databáza 

CREPČ2 eviduje bibliografické záznamy výstupov publikačnej činnosti, entity (autority), 

citačné ohlasy, väzby (medzi entitami a záznamami navzájom). Filozofiou je nezávislosť od 

knihovníckych formátov, sociálne práva a pravidlá pre používateľov, ako aj vnútorná kontrola 

pri tvorbe entít a záznamov v rámci všetkých vysokých škôl na Slovensku. Prínosom 

a pozitívami novej databázy je zjednotenie záznamov pre jednu publikáciu, možnosti zmien v 

legislatíve, v hodnotení a financovaní publikačných výstupov, zviditeľnenie spolupráce 

autorov VŠ, mapovanie výsledkov vedy pracovníkov vysokých škôl a porovnanie vedných 

disciplín na národnej úrovni. Pracovníčky AKASu sa zúčastnili školení, webinárov a 

podieľali sa na prípravných prácach v rámci UK. Zjednotili 783 autorít, do CREPČ2 

zaevidovali  944 prác s rokom vydania 2018. Vo Virtue bolo evidovaných 297 prác s rokom 

vykazovania 2017, spolu spracovaných 1241 záznamov a 320 prác, ktoré boli spracované pre 

evidenciu externých pracovníkov a externých doktorandov. Referát evidencie a spracovania 

knižničných fondov v roku 2018 vykazuje spracovanie 2500 knižných jednotiek pre súborný 

katalóg UK, ide o menný a vecný popis, pečiatkovanie, signovanie a prírastkovanie publikácií 

rôznych typov knižných a iných špeciálnych dokumentov. Ďalej tvorbu prírastkového 

zoznamu v písanej i tlačenej forme, korektúru prírastkových zoznamov publikácií zakúpených 

z grantových financií, redakčné práce (stránkové korektúry) na tlačenom výstupe 

prírastkového zoznamu za kalendárny rok 2017. Tvorbu predmetových, menných 

a vydavateľských autorít. Aktualizáciu, unifikáciu a redakciu predmetových hesiel 

a prístupových prvkov v menných a vydavateľských registroch, ktoré slúžia ako  navigácia 

pre používateľov/čitateľov súborného katalógu. V rámci aktualizácie predmetového registra  

nahrádzanie hesiel vecného tezauru MeSH (Medical Subject Headings)  heslami z heslára 

UK. Tvorbu rešerší a počítačových výstupov kvalifikačných prác (podľa roku zápisu a roku 

vydania) – bakalárske práce, diplomové práce, dizertačné práce, habilitačné práce, rigorózne 

práce, špecializačné a atestačné práce. 

Výpožičné oddelenie svojou činnosťou zabezpečuje odborné knižničné práce, ochranu 

knižničného fondu, starostlivosť o skladové priestory, uloženie a prísun dokumentov, revíziu 

knižničného fondu, poskytovanie knižnično-informačných služieb. Oddelenie výpožičných 

služieb je z používateľského hľadiska najnavštevovanejšie oddelenie, používateľ knižnice 

práve tu získava požadované dokumenty a informácie z fondu knižnice, informácie 

o novinkách a ich dostupnosti, ako aj informácie týkajúce sa rešeršných služieb a pod. 

Prístupnosť služieb oddelenia, ich kvalita a ústretovosť sa významnou mierou podpisujú pod 

celkovú spokojnosť užívateľov knižnice.  

Od júna 2018 Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK v rámci svojich 

služieb zabezpečuje činnosť a prevádzku predajne Akademicko-informačného centra na JLF 

UK. Predajňa zabezpečuje a ponúka služby týkajúce sa predaja najnovších titulov kníh 
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a skrípt z vydavateľstva Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej marketingových 

predmetov a vybraných druhov odevov s logom JLF UK v Martine.  

 

Vybrané ukazovatele z činnosti AKASu: 

Registrovaní používatelia v roku 2018 spolu 1528, z toho 1356 študentov. Počítačovo 

registrovaných výpožičiek spolu 25 030, prezenčne 4385 a absenčne 20 713. Návštevnosť 

knižnice, študovní na základe počítadla vstupov v roku 2018 bola 47 476. Virtuálnych 

návštevníkov webového sídla knižnice 27 578. Výpožičné hodiny sú prispôsobené 

požiadavkám používateľov. V roku 2018 vo vybraných dňoch sú služby knižnice predĺžené 

na základe požiadaviek študentov  do 18. hodiny. Študovne akademickej knižnice sú otvorené 

každý deň, vrátane víkendov a sviatkov počas celého roka v čase od 7.00 do 22.00 hod. 

Priestory študovní využívajú študenti aj zamestnanci JLF UK na štúdium odbornej literatúry 

z fondu akademickej knižnice, ktorú získavajú prostredníctvom online výpožičiek z katalógu 

UK, ako aj z otvoreného fondu knižnice, ktorý je dostupný v študovni, prípadne aj na štúdium 

vlastnej literatúry. Odborná literatúra v študovniach je chránená RFID technológiou 

a kamerovým systémom v celej budove. 
 

Tabuľka č. 16 Prehľad prírastku a úbytku knižničného fondu, počty čitateľov,  

výpožičiek a medziknižničnej výpožičnej služby v rokoch 2016 – 

2018 
Rok Knižničné  

jednotky 

Ročný 

prírastok 

knižničných  

Vyradené 

knihy/čas. 

Periodiká 

tituly/ex. 

Čitatelia 

spolu/štud. 

Výpožičky 

spolu/prez. 

MVS 

iným/od 

iných 

2016 56498 2243 6483 74/38 1499/1242 24019/3124 103/119 

2017 57397 1233 334 61/33 1469/1276 26326/3613 70/65 

2018 59932 2535 0 56/32 1528/1356 25030/4385 131/58 
Zdroj: Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK 
 

  Priestory knižnice a študovní slúžia aj na využívanie nových informačných 

technológií pri vedeckom získavaní a sprístupňovaní informácií. Priestory študovní 

a spolupráca knižnice boli k dispozícii študentom pri aktivitách, stretnutiach s odborníkmi 

v oblasti medicíny či pri rôznych odborných  prednáškach  so  zástupcami medicínskych 

firiem. Každoročné sa uskutočňujú  školenia, semináre pre študentov na tému získavanie 

informácií prostredníctvom elektronických informačných zdrojov. Boli pozvaní zástupcovia 

svetových vydavateľstiev, ktorí pre študentov a zamestnancov pripravili webináre a odborné 

tréningy o získavaní a vyhľadávaní informácii v  databázach. Knižnica sa podieľa na Dni 

otvorených dverí v rámci JLF UK. Každoročne v marci v rámci Týždňa slovenských knižníc 

knižnica organizuje pre používateľov výstavu odborných publikácií autorov JLF UK, zbierku 

a výmenu kníh.  

Audiovizuálne stredisko, pracovisko AKASu zabezpečuje činnosti spojené 

s technickou podporou pri multimediálnych prednáškach, zhotovuje multimediálne 

dokumentárne filmy pre pracoviská a ústavy JLF UK, videozáznamy pre potreby výuky. 

Stredisko v spolupráci s UIT zabezpečuje videokonferencie, ktoré sú súčasťou výuky. 

Pracovisko každoročne zabezpečuje technickú podporu na kongresoch, konferenciách, 

odborných seminároch, študentských súťažiach, podujatiach a kultúrnych akciách, ktoré sa 

konajú pod záštitou JLF UK.  Veľmi významnou bola konferencia konaná pod záštitou JLF 

UK 1. MARTINSKÁ LIVE 3D SURGARY,  konaná v Aule Magne,  kde technici 

audiovizuálneho pracoviska zastrešili vysoko odbornú technickú prácu, prenos 3D 

videokonferencie z operačnej sály UNM do priestorov konania konferencie v online prenose. 

V TV štúdiu audiovizuálneho strediska sa pravidelne pripravujú videozáznamy na zelené 

plátno s originál dabingom, následným postprocesingom pomocou PC video strižne 

s obohatením o vizuálne efekty.  
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Ďalšie činnosti strediska: 

- aktualizácia webovej stránky strediska, obrazovej galéria JLF UK; 

- archivácia, triedenie audiozáznamov, budovanie audiovizuálneho fondu; 

- spolupráca pri grafických návrhoch veľkoplošných plagátov a letákov; 

- fotografovanie kultúrno-spoločenských, klinických akcií, spolupráca so študentmi a 

pedagógmi, spolupráca s Martinským klubom medikov. 
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4.10 SIMULAČNÉ VÝUČBOVÉ CENTRUM JLF UK 

 

Simulačné výučbové centrum (SVC) JLF UK vzniklo v roku 2012 za podpory 

projektu ESF Simulačná a virtuálna výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK 

v Martine. SVC pracuje na JLF UK už 6. rok, pričom ide o tretí rok od oficiálneho ukončenia 

projektu ESF. V SVC pracujú v súčasnosti dvaja zamestnanci, Ing. Eva Kvaltínyová (plný 

úväzok ako technik) a prof. MUDr. Jana Plevková PhD (úväzok 0.1 ako riaditeľka SVC).  

SVC zabezpečuje podporu a implementáciu moderných foriem vzdelávania do 

študijných programov (všeobecné lekárstvo – v jazyku slovenskom a anglickom, 

ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo) a študijných programov 

Univerzity tretieho veku. Ide o zariadenia a metodické postupy s prednostným zameraním na 

využitie simulačných technológií. V zmysle plánovaných aktivít pracoviska sa v roku 2018 

pracovníci SVC venovali nasledovným činnostiam: 

Simulačné výučbové centrum pokračuje v implementácii aktivít projektov ESF IV – 

VV, 51.05 Dobudovanie infraštruktúry pre vzdelávanie vo vnútronom lekárstve a Going 

Global, ktorý rieši problematiku zvyšovania kvality výučbového pocesu na Univerzite 

Komenského v Bratislave prostredníctvom  internacionalizácie (viď 4.3. Grantová činnosť 

týkajúca sa rozvoja pedagogického procesu). Konkrétne – mladí pracovníci JLF UK sa 

zúčastnili na kurzoch pre Team Based Learning, Simulation and OSCE, ktoré boli v rámci 

projektu organizované v Bratislave. 5 pracovníci vycestovali na rôzne školenia a kurzy 

realizované v zahraničí s podporou Going Global. 

Zabezpečovanie inštalácie nových zariadení -  v roku 2018 SVC zabezpečilo nákup 

ďalších pomôcok pre najmodernejšie formy vzdelávania za pomoci finančných prostriedkov 

z projektu Going Global a  distribúciu pomôcok a jednoduchých modelov na kliniky a ďalšie 

výučbové bázy JLF UK, napr. Klinika pneumológie a ftizeológie disponuje modelom na 

nácvik punkcie hrudníka, do výučby internej a chirurgickej propedeutiky sa postupne 

etabloval simulátor na nácvik palpačného vyšetrenia brušných orgánov (AbSim) s taktilným, 

vizuálnym a audio feedbackom a bola dokončená inštalácia simulátora na zavádzanie 

centrálnych venóznych katétrov - Virtuálny intravenózny simulátor - Virtual I.V. Simulator 

Laerdal.  

V kalendárnom roku 2018 prebieha aj naďalej výučba v SVC v letnom aj zimnom 

semestri. SVC sa rovnako ako minulý rok podieľa na výučbe predmetov študijných 

programov realizovaných na JLF UK: Základy prvej pomoci, (pre nelekárske študijné 

odbory a odbor zubné lekárstvo), Urgentná medicína, Propedeutika vnútorných chorôb, 

Chirurgická propedeutika, Chirurgia, Patologická fyziológia, Fyziológia, Pôrodná 

asistencia, Základy klinickej medicíny, Primárna starostlivosť o ženu a rodinu. Nový 

predmetom vyučovaným v priestoroch SVC s využitím simulačných modelov je  v zimnom 

semestri šk. roka 2018/2019 predmet Anesteziológia a intenzívna medicína v odbore 

Zubné lekárstvo. 

Zaškoľovanie vyučujúcich rôznych pracovísk podieľajúcich sa na výučbe 

realizovanej pomocou simulačných prostriedkov – pracovníci SVC priebežne zaškolili 

všetkých pedagógov, ktorí prejavili záujem o zaškolenie k práci na nových simulátoroch, 

alebo preškolenie ak ich už v minulosti používali. Tento rok sa realizovali školenia 

a preškolenia k práci na simulátoroch MetiMan Prehospital, Harvey, LSAT (Lung sound 

auscultation simulator) a AbSim (abdominálny palpačný simulátor). Boli pripravené manuály 

v slovenskom jazyku pre učiteľov JLF UK, ktorí by sa chceli bližšie oboznámiť s využívaním 

uvedených zariadení a tieto sú dostupné na stránke pracoviska.  

Koordinácia primeraného využívania simulačného centra členmi akademickej 

obce – V roku 2018 pokračujú trendy vo využívaní SVC zo strany študentov - na požiadanie 
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študentov v spolupráci s Martinským klubom medikov (MKM), ANSA, Polish Medics in 

Martin  a ďalšími študentskými organizáciami SVC pripravilo a realizovalo kurzy mimo 

kurikula. Išlo o kurzy tak v slovenskom ako aj anglickom jazyku - odber venóznej krvi, 

chlopňové chyby srdca a kardiopulmonálna auskultácia, prvá pomoc, nácvik interpretácie 

EKG kriviek, kurz základných chirurgických zručností, resuscitácia v pediatrii, prvá pomoc 

a resuscitácia v internej medicíne a nácvik laparoskopických zručností. .  

Okrem výučby prebiehajúcej priamo v priestoroch SVC sa jeho pracovníci denne 

priamo či nepriamo podieľajú na výučbe s využitím modelov, trenažérov, výučbového 

softvéru a interaktívnych didaktických pomôcok na jednotlivých výučbových bázach JLF UK. 

V tomto kalendárnom roku sa SVC začalo využívať v rámci predatestačnej prípravy 

a špecializačného štúdia v odboroch pediatria a vnútorné lekárstvo.  

Dôležitým krokom v činnosti SVC bolo dokončenie distribúcie novo dodaných 

simulátorov, trenažérov a modelov priamo na výučbové bázy JLF UK a UNM Martin 

tak, aby učitelia mali didaktické pomôcky priamo na svojich pracoviskách.   

V roku 2018 pokračovala novo zavedená služba pre študentov a to zapožičiavanie 

modelov za účelom samoštúdia (napr. lebky, anatomické modely a pod.) 

SVC JLF UK  sa spolupodieľa  na organizácii podujatí pre Univerzitu tretieho veku, 

záujemcov o štúdium a Dňa otvorených dverí, MEDGAMES, a propagačno-edukačné aktivity 

pre stredné a základné školy v regióne.  

SVC organizuje rôzne ďalšie zaujímavé aktivity, prehľad ktorých je podrobne 

uvedený na webovej stránke SVC (http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-

pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/aktivity/).

http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/aktivity/
http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/aktivity/
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4.11 SOCIÁLNE SLUŽBY 

4.11.1 UBYTOVANIE 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zabezpečovala v roku 2018 na pracovisku 

Vysokoškolský internát a jedáleň sociálne služby pre študentov na úseku ubytovania a 

stravovania.  

Prehľad o výdavkoch vo vysokoškolskom internáte za roky 2014 – 2018 je spracovaný 

v tabuľke (použité sú údaje za položky materiál a dodávky, rutinná a štandardná údržba, 

ostatné tovary a služby, ktoré sú významné z hľadiska skvalitňovania podmienok ubytovania 

poskytovaného vo vysokoškolskom internáte). 

Tabuľka č. 18 Prehľad o výdavkoch za roky 2014 – 2018 (v €) 

Ukazovateľ 2014 2015 2016 2017 2018 

Materiál a 

dodávky 
41 086,00 78 979,31 67 577,84 47 217,95 122 657,91 

Rutinná a 

štandardná údržba 
28 511,00 287 385,90 27 059,31 68 171,48 79 775,54 

Ostatné tovary a 

služby 
25 948,00 27 386,40 47 197,79 40 926,87 41 709,44 

Spolu: 95 545,00 393 751,61 141 834,94 156 316,30 244 142,89 

Zdroj: Vysokoškolský internát a jedáleň JLF UK 

 
Výdavky v ukazovateľoch zobrazených v tabuľke za  rok 2018 v porovnaní s rokom 

2017  vzrástli o cca 56 %. Najvýraznejšie čerpanie v bežných výdavkoch bolo v položke 

materiál a dodávky, kde bol nábytok obstaraný vo výške 72 820,08 €. Zvýšený nárast čerpania 

finančných prostriedkov bol zaznamenaný aj pri kapitálových výdavkoch (tab. č. 21), ktoré 

boli v r. 2018 čerpané vo výške 180 571,00 € (v roku 2017 to bolo 60 240,84 €, v roku 2016 

boli investície 8 788 € ). 

Financovanie prevádzky vysokoškolského internátu bolo zabezpečované z troch 

zdrojov: 

1. prostriedky zo štátneho rozpočtu  
- dotácia na lôžko (15,00 €/lôžko/mesiac) 

- dotácia na mzdy a odvody (258 110,99 €);  

2. prostriedky za ubytovacie služby v hlavnej činnosti (ubytovanie študentov,     

doktorandov v dennej forme štúdia a zamestnancov); 

3. prostriedky za ubytovacie služby z podnikateľskej činnosti (ubytovanie ostatnej 

verejnosti). 

K najdôležitejším bežným a kapitálovým výdavkom v roku 2018, ktoré ovplyvnili 

kvalitu poskytovaných ubytovacích služieb patrí najmä: 

- WIFI pripojenie a kabeláž na štyroch poschodiach na VI L. Novomeského v sume 

5 667,50 €; 

- tretia etapa opravy a údržby vstupnej haly a súvisiacich priestorov (brúsenie pôvodnej 

mramorovej dlažby a oprava stropu v spojovacej chodbe do jedálne; oprava priestorov 

veľkého klubu – oprava stropu, omietok, maľovky, dlažby) v celkovej sume 46 653,67 

€; 

- rekonštrukcia spoločných priestorov chodieb, schodíšť a zábradlí v budove B bloku na 

ul. P. O. Hviezdoslava a ubytovacích buniek na druhom poschodí vo VI L. 
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Novomeského (opravy omietok, maľovky, nové podlahoviny, interiérové dvere, 

radiátory) v sume 172 538,64 €; 

- nábytok (vybavenie ubytovacích buniek na druhom poschodí a vybavenie veľkého 

klubu) v sume 72 820,08 €. 

V prevádzke vysokoškolského internátu sú evidované nasledovné pretrvávajúce 

problémy a nedostatky, ktoré bude potrebné v ďalších etapách riešiť: 

- pokračovanie vo výmene nábytku na študentských izbách vo VI na ul. L. 

Novomeského; 

- pokračovanie v opravách vnútorných omietok a podláh vo VI na ul. L. Novomeského; 

pokračovanie v oprave spoločných priestorov – omietky, maľovky,  podlahy na 

spoločnej chodbe a súvisiacich priestorov na prízemí vo VI na ul. P.O. Hviezdoslava. 

V rámci podnikateľskej činnosti boli poskytované ubytovacie služby v rozsahu celého 

akademického roku zamestnancom rôznych firiem, turistom a ostatnej verejnosti.    

Podnikateľská činnosť predstavuje doplnkový zdroj financovania s cieľom využiť 

voľnú kapacitu s dôrazom na obdobie hlavných prázdnin.  

Najdôležitejším finančným zdrojom sú príjmy z hlavnej činnosti – za ubytovanie 

študentov, doktorandov a zamestnancov, ktoré zostávajú k dispozícii vysokoškolskému 

internátu. 

 

Tabuľka č. 19 Prehľad čerpania výdavkov v roku 2018 

Ukazovateľ 
Štátna 

dotácia 

Mimorozpočtové 

zdroje 
Celkom 

Energie, voda, komunikácie 101 950,99 86 456,30 188 407,29 

Materiál a dodávky   122 657,91 122 657,91 

Rutinná a štandardná údržba   79 775,54 79 775,54 

Ostatné tovary a služby, zák. 

soc. náklady 
2 134,02 39 575,42 41 709,44 

Nemocenské 532,01 1 690,47 2 222,48 

Odpisy   40 198,81 40 198,81 

Investície   180 571,00 180 571,00 

Spolu: 104 617,02 550 925,45 655 542,47 

Zdroj: Vysokoškolský internát a jedáleň JLF UK 

 

 

NIEKTORÉ VÝZNAMNÉ UKAZOVATELE 

Mesačné náklady na  jedného ubytovaného študenta (vrátane miezd a odvodov) 

predstavujú 112,50  EUR. 
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Tabuľka č. 20 Ceny za ubytovanie študentov za lôžko/mesiac v roku 2018 (v €) 

L. Novomeského 

č.7 

Bunkový systém – 

sociálne zariadenie na 

bunke 

 

 

2 - lôžková izba 

rekonštruovaná 
59,00 

3 - lôžková izba 

rekonštruovaná 
56,00 

2 – lôžková izba 52,00 

3 – lôžková izba 49,50 

 

 

P.O. Hviezdoslava 

č.35 

Samostatné izby 

sociálne zariadenie 

je súčasťou každej izby 

 

 

2 - lôžková izba 

rekonštruovaná 
74,00 

3 - lôžková izba 

rekonštruovaná 
67,50 

Zdroj: Vysokoškolský internát a jedáleň JLF UK 

4.11.2 STRAVOVANIE 

Jednotlivé ukazovatele hospodárenia vedľajšieho hospodárstva sú spracované 

v tabuľke č. 21. 

 

Tabuľka č. 21 Ukazovatele hospodárenia vedľajšieho hospodárstva za roky 2014 - 

2018 (v €) 

Ukazovateľ 2014 2015 2016 2017 2018 

Maloobchodný obrat 

v EUR 
328 023,91 349 953,78 323 519,96 335 139,57 349 643,58 

Vlastná výroba  

v EUR  
328 023,91 349 953,78 323 519,96 335 139,57 349 643,58 

Obchodný tovar  

v EUR 
- - - - - 

Hlavné jedlá 130 480 132 963 119 725 121 654 127 731 

Mzdové prostriedky  

v EUR 
91 879,52 108 788,71 120 435,56 139 740,99 158 064,29 

Priemerná mzda  

v EUR  
638,05 725,25 754,60 771,19 855,33 

Produktivita práce  

v EUR 
27,33 27,99 24,32 22,19 22,70 

Náklady na 1 jedlo 

spolu 
2,87 3,01 3,31 3,51 3,70 
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Z toho: 

Osobné náklady 0,95 1,10 1,36 1,55 1,67 

Vecné náklady 1,20 1,19 1,20 1,23 1,25 

Ostatné náklady 0,72 0,72 0,75 0,73 0,78 

Počet zamestnancov 12 12,50 13,30 15,10 15,40 

Zisk v EUR  29 531,89 8 884,77 22 500,09 7 861,06 - 

Strata  v EUR - - - - 24 788,91 

Zdroj: Vysokoškolský internát a jedáleň JLF UK 
 
Maloobchodný obrat pozostával len z vlastnej výroby (produkcia jedálne) a dosiahol 

v roku 2018 výšku 349 643,58 €,  čo je o cca 4,33% viac ako v predchádzajúcom roku.  

Počet podaných jedál stravníkom v roku 2018  sa zvýšil o 6 077 jedál oproti roku 

2017. 

Mzdové prostriedky a priemerná mzda zamestnancov študentskej jedálne sú stále na  

nízkej úrovni,  priemerná mzda v roku 2018 bola 855,33 €.  

Pre študentov je hodnota jedla za raňajky 1,75 €, hodnota jedla za obed a večeru je 

2,80 €, pre zamestnancov a cudzích stravníkov  je hodnota jedla vo výške 3,36 €. 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov študentskej jedálne bol v roku 2018 - 15,4. 

Ako hospodársky výsledok v roku 2018  vykazuje  študentská  jedáleň stratu 4 788,91 

€, ktorá bola spôsobená hlavne zvýšením mzdových nákladov a snahou nezvyšovať cenu 

stravného lístku. 

Nárast počtu zamestnancov bol z dôvodu varenia večerí a viac druhov jedál. 

K dlhodobo pretrvávajúcim nedostatkom v priestoroch študentskej jedálne patrí: 

- nútená ventilácia kuchynských priestorov; 

- obnova strojného zariadenia; 

- výmena dlažby, obkladov, rozvodov vody a kanalizácie v studenej kuchyni 

a v miestnosti na kuchynský odpad; 

- obloženie kanalizácie v skladových priestoroch.           

V rámci podnikateľskej činnosti boli stravovacie služby poskytované aj počas letných 

prázdnin pre občianske združenie Modrý kríž /11 dní /cca 770 jedál denne  , stravovanie SNK 

cca 30 jedál denne a stravovanie cudzích stravníkov. Pravidelne boli zabezpečované podujatia 

pre fakultu a zamestnancov fakulty (ako napr. recepcia k zahájeniu akademického roku, 

k záveru kalendárneho roku, habilitácie, životné jubileá, občerstvenie na kongresy, semináre 

a drobné občerstvenia pre študentov...). 

V roku 2018 bol obnovený drobný kuchynský a stolový inventár, boli zabezpečené 

generálne opravy a servis veľkokuchynských zariadení. Bola realizovaná výmena - oprava 

rozvodov  elektrickej energie v pivničných a skladových priestoroch. 

V letných mesiacoch v roku 2019 je plánovaná obnova vzduchotechniky. 

Do konca roka 2019 je plánované obstaranie nových technologických zariadení na 

prípravu  a výdaj stravy. 
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4.12 OBLASŤ BOZP A PO 

4.12.1 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bola v roku 2018 zabezpečovaná v zmysle 

Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ďalšími 

súvisiacimi predpismi a vnútornými predpismi JLF UK v Martine.  

V oblasti školenia zamestnancov a študentov boli vykonávané priebežne s nástupom 

školenia novoprijatých zamestnancov a školenie študentov 1. ročníka v rámci úvodného 

sústredenia . Opakované školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, ktoré prebieha 

v intervale 2 roky, sa začalo vykonávať novou formou po jednotlivých pracoviskách,  tento 

spôsob sa osvedčil a od septembra do konca roku 2018 bola takto preškolená väčšina 

zamestnancov a doktorandov JLF UK.  

V oblasti pracovných úrazov sme riešili 4 školské evidované úrazy /bez PN/, 2 

evidované pracovné úrazy /bez PN/ a 2 registrované pracovné úrazy s dobou liečenia nad  3 

dni PN. 

V roku 2018 bolo hlásené 1 podozrenie na chorobu z povolania, ktoré je v súčasnosti 

v štádiu šetrenia. 

V zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve  v znení 

neskorších predpisov máme podpísanú zmluvu na výkon Pracovnej zdravotnej služby so 

spoločnosťou Humania spol. s r.o. , ktorá pokračuje v riešení pracovísk z hľadiska zisťovania 

zdravotných rizík, hlavne na rizikových pracoviskách, kde máme v III. kategórii rizika 67 

zamestnancov, a postupne prejde na ďalšie pracoviská. Prioritou sú novovybudované 

pracoviská v Martinskom centre pre biomedicínu. Spolupráca s pracovnou zdravotnou 

službou je ťažisková pri uvádzaní nových objektov do prevádzky a získavaní povolení na 

užívanie zo strany RÚVZ. V druhej etape sme v roku 2018 získali rozhodnutie RÚVZ 

o uvedení do skúšobnej prevádzky  ďalších dvoch objektov BioMedu. 

V spolupráci s Pracovnou zdravotnou službou boli v roku 2018 vykonané preventívne 

lekárske prehliadky vo vzťahu k práci u 67 zamestnancov zaradených do III. kategórie rizika 

a u zamestnancov vykonávajúcich nočnú prácu. Všetci dotknutí zamestnanci boli uznaní 

spôsobilými na výkon práce.  

V rámci kontrolnej činnosti boli na pracoviskách vykonávané kontroly stavu BOZP a 

kontroly dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok 

s negatívnym výsledkom. 

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení boli 

vykonávané v stanovených termínoch. 

Zo strany štátnych kontrolných orgánov z oblasti BOZP nebola v roku 2018 vykonaná 

žiadna kontrola. 

4.14.2 OCHRANA PRED POŽIARMI  

Ochrana pred požiarmi bola v roku 2018 zabezpečovaná v zmysle Zákona NR SR č. 

314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. 

v znení neskorších predpisov  a v súlade s ďalšími súvisiacimi predpismi a vnútornými 

predpismi JLF UK v Martine.  

V oblasti školenia zamestnancov a študentov boli vykonávané priebežne s nástupom 

školenia novoprijatých zamestnancov a školenie študentov 1. ročníka v rámci úvodného 

sústredenia. Ďalej bola vykonaná odborná príprava zamestnancov zaradených do 

protipožiarnej hliadky pracoviska a školenie zamestnancov zabezpečujúcich ochranu pred 

požiarmi v mimopracovnom čase. Opakované školenie zamestnancov a vedúcich 

zamestnancov, ktoré prebieha v intervale 2 roky, sa začalo vykonávať novou formou po 
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jednotlivých pracoviskách, tento spôsob sa osvedčil a od septembra do konca roku 2018 bola 

takto preškolená väčšina zamestnancov a doktorandov JLF UK.  

V roku 2018 nevznikol žiadny požiar ani prevádzková havária s následkom požiaru.  

V rámci kontrolnej činnosti boli na pracoviskách vykonávané kontroly stavu ochrany 

pred požiarmi, pri ktorých boli zistené nedostatky operatívne odstraňované. 

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie, stabilného 

hasiaceho zariadenia, požiarnych uzáverov, hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody 

na hasenie požiarov boli vykonávané v stanovených termínoch. 

Zo strany štátneho požiarneho dozoru nebola v roku 2018 vykonaná žiadna kontrola 

protipožiarna kontrola. 
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