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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 v celej spoločnosti.  

Ako inštitúcia, ktorá je súčasťou Univerzity Komenského, popredného centra 

európskej vzdelanosti a univerzity s medzinárodnou orientáciou, definuje svoje strategické 

ciele takto:  

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

medzinárodnej úrovne,  

- vytvárať vhodné 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 výučby a 

vedeckej práce tak, aby jej študenti boli vedení vynikajúcimi odborníkmi – pedagógmi a 

vedcami.  

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

výskumnej a liečebno-preventívnej, s rôznym rozsahom pôsobnosti.  

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 majú pre to predpoklady, 

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 pre občanov SR aj 

zahraničných študentov:  

• všeobecné lekárstvo v študijných programoch: 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; urológia; 

• farmácia v študijnom programe farmakológia;  

• verejné zdravotníctvo v študijnom programe verejné zdravotníctvo;  

• ošetrovateľstvo v študijnom programe ošetrovateľstvo; 
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• zubné lekárstvo v študijnom programe  zubné lekárstvo; 

- v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov pre zdravotnícke 

povolanie lekár: v akreditovaných špecializačných študijných programoch vnútorné 

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; rádiológia 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 komunite; ošetrovateľská starostlivosť 

v psychiatrii; ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii; intenzívna ošetrovateľská 

starostlivosť v neonatológii; ošetrovateľská starostlivosť o dospelých; v 

akreditovanom certifikačnom študijnom programe ošetrovateľská starostlivosť 

o chronické rany 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 vedeckej práce: 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-preventívnej starostlivosti: 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.  
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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 členov 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 

JLF UK je ďalej aj v rozvíjaní existujúcich zmluvných vzťahov a nezmluvných spoluprác 

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.   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. - predseda zamestnaneckej časti AS JLF UK, 

podpredseda AS JLF UK   

4.  doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. - ďalší člen predsedníctva AS JLF UK za 

zamestnaneckú časť  

6.  prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. - ďalšia členka predsedníctva AS JLF UK za 

zamestnaneckú časť, 

7. Mária Mikitová - predsedníčka študentskej časti AS JLF UK, podpredsedníčka AS JLF 

UK, 

8.  Jana Dudášiková - ďalšia členka predsedníctva AS JLF UK za študentskú časť. 

 

ZAMESTNANECKÁ ČASŤ: 

1. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.    

2. prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. 

3. MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

 4.  doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

 5.  MUDr. Daniel Čierny, PhD.      

 6.     prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.    

 7.  Mgr. Martina Lepiešová, PhD.   

 8.  doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 

 9.    doc. MUDr. Yvetta Mellová, PhD.   

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

13.  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. Ing. Ján Strnádel, PhD. 

17.  doc. RNDr. Michal Šimera, PhD. 

18.  MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.      

19. prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

20.  doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 

21.    prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

22.  prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.    

23.  prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 
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ŠTUDENTSKÁ ČASŤ: 

1. Michal Augustín 

2. Jana Dudášiková         

  3.    MUDr. Martin Hanko  

  4.    Katarína Kučeríková      

  5.    Michaela Mazúchová 

  6.    Mária Mikitová 

  7.    Martin Jozef Péč 

  8.    Nikola Rufusová 

  9.    Michal Ružinský 

 10.   Veronika Slobodníková 

 11.   Jakub Šmidriak  

 12.   Lukasz Zapala 

 

ČLENOVIA AS UK ZA JLF UK: 

1. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

2. PhDr. Mgr. Simona Kelčíková, PhD. 

3. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

4. Monika Kučeríková   

5. Peter Tudík   

 

V hodnotenom období sa uskutočnili zasadnutia AS JLF UK v dňoch 27.3.2020 (per 

rollam), 4.5.2020 (per rollam), 21.5.2020 (per rollam), 9.6.2020, 23.6.2020 (dištančne), 

16.9.2020 a 7.12.2020. 

AS JLF UK na svojich zasadaniach prerokoval a schválil nasledovné materiály          

(v chronologickom poradí): 

• Termíny konania prijímacích skúšok pre AR 2020/2021 

• Návrh dekanky na zníženie cien nájomného 
• Návrh dekanky na vyslovenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 
• Návrh dekanky na vyslovenie súhlasu so založením nadácie a vložením peňažného 

vkladu 
• Vizuálna reprezentácia značky Univerzity Komenského 

• Návrh dekanky na Študijný poriadok JLF UK 

• Návrh dekanky na študijné plány na akademický rok 2020/2021 

• Návrh dekanky na dodatok k vnútornému predpisu č. 33/2016 - Organizačný poriadok 

JLF UK 

• Návrh dekanky na Organizačný poriadok BioMedu 

• Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry:  

o Ústavu histológie a embryológie JLF UK 

o Ústavu ošetrovateľstva JLF UK 

• Výročná správa o činnosti JLF UK za rok 2019 

• Výročná správa o hospodárení JLF UK za rok 2019 

• Návrh dekanky na schválenie zmien v Študijnom poriadku JLF UK podľa 

pripomienok Právnej komisie AS UK 

• Návrh dekanky na doplnenie člena Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov 

• Návrh predsedníčky na doplnenie člena Volebnej komisie AS JLF UK 

• Vyhlásenie doplňovacích volieb do študentskej časti AS JLF UK 

• Návrh dekanky: 

o  na metodiku rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, podprogramy do 

úrovne položiek a podpoložiek na rok 2020 
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o na rozpis miezd na pracoviská na rok 2020 

• Návrh dekanky na rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2020 

• Návrh dekanky na rozdelenie finančných prostriedkov z vlastných výnosov 

a nedotačných zdrojov v roku 2020: 

o JLF UK 

o Vysokoškolského internátu a jedálne JLF UK  

• Návrh dekanky na podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK na AR 2021/2022 

• Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry:  

o Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 

o Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM 

• Správa o činnosti AS JLF UK za AR 2019/2020 

• Správa o činnosti Predsedníctva za AR 2019/2020 

• Návrh dekanky na vyjadrenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

• Návrh dekanky na vymenovanie prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo pre študentov študujúcich v jazyku anglickom a 

zahraničné vzťahy  

• Návrh dekanky na zmenu funkčnej štruktúry: 

o Gynekologicko-pôrodníckej kliniky 

o Ústavu molekulovej biológie a genomiky 

• Návrh dekanky na organizačné zabezpečenie a podmienky prijatia na doktorandské 

štúdium na AR 2021/2022 

• Návrh dekanky na výšku školného a poplatkov súvisiacich so štúdiom v AR 

2021/2022 

• Návrh dekanky na zmenu Organizačného poriadku BioMedu 

 

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 34 uznesení, 

ktoré sa splnili, resp. 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 AS.
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2.2 VEDECKÁ RADA JLF UK 

Vedecká rada JLF UK je akademickým orgánom fakulty, ktorého 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 18. februára 2019 boli dekankou fakulty vymenovaní 

členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine na funkčné obdobie od 1. marca 2019 do                        

28. februára 2023.       

V hodnotenom období sa uskutočnili tri zasadnutia v termínoch: 25. júna,                   

14. októbra a 9. decembra 2020. 

 

ZOZNAM ČLENOV VEDECKEJ RADY JLF UK 

Predsedníčka VR  

1. prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.  

Členovia VR z JLF UK a UK 

1. prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. 

2. prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

3. doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.  

4. prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

5. prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

6. prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

7. prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD. 

8. prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  

9. prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.  

10. prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.  

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

12. prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

13. prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

14. doc. MUDr.  Branislav Kolarovszki, PhD. 

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

16. prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

17. prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

18. prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. (menovanie schválené AS JLF UK dňa 25.3.2019, člen od 1.4.2019) 

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

20. prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.  

21. prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.  

22. prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 

23. prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

24. prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

25. prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

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

27. prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS  

28. prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

29. prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

30. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

31. prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 
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Externí členovia 

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

33. prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. (UPJŠ, Košice) 

34. prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. (ŽU, Žilina) 

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

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

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

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

39. Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH (NÚDTAaRCH, Dolný Smokovec)  

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

41. prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. (ŽU, Žilina)  

42. prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. (UP, Olomouc). 

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 

fakulty sú dekan, prodekani a tajomník fakulty. Okrem členov vedenia fakulty bola na 

zasadnutia prizývaná predsedníčka akademického senátu fakulty a predsedníčka študentskej 

časti akademického senátu fakulty. Vedenie JLF UK v roku 2020 zasadalo v priemere dvakrát 

do mesiaca. Celkom sa uskutočnilo 22 zasadnutí, z toho 1 mimoriadne; záznamy z rokovaní 

boli uverejňované v elektronickej forme na Intranete JLF UK. 

Vedenie fakulty pracovalo v roku 2020 v nasledovnom zložení:  

Dekanka  

- prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.  

Prodekani  

- doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. - prvý prodekan a prodekan pre rozvoj 

fakulty a kontakt s nemocnicou, 

- prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. - prodekan pre vedu a výskum, 

- prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. - prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 

- prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. - prodekan pre pedagogickú činnosť v 

študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku a pre informačné 

technológie, 

- doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. - prodekanka pre pedagogickú činnosť 

v nelekárskych študijných programoch, 

- doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. - prodekanka pre pedagogickú 

činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo, 

- prof. RNDr.  Erika Halašová, PhD. – poverená zabezpečovaním agendy týkajúcej 

sa pedagogickej činnosti v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre študentov 

študujúcich v jazyku anglickom a zahraničných vzťahov, 

Tajomník  

- Ing. Ľubica Červeňová,  

Prizývaní hostia:  

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

- predsedníčka študentskej časti AS JLF UK: Mária Mikitová  
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3 ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE JLF UK 
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zamestnávala v roku 2020 v priemernom 

prepočítanom počte celkom 472 zamestnancov, z toho 201 vysokoškolských učiteľov 

a 55 výskumných pracovníkov.  

K 31. októbru 2020 na JLF UK v Martine študovalo v dennej forme štúdia celkom 

1682 študentov v piatich akreditovaných študijných odboroch.  

V študijnom odbore všeobecné lekárstvo študovalo 755 slovenských študentov 

a 653 študentov v anglickom jazyku. V študijnom odbore zubné lekárstvo študovalo 55 

študentov. V dennej forme bakalárskeho štúdia študovalo 88 študentov ošetrovateľstvo, 

50 študentiek študovalo pôrodnú asistenciu a 24 študentov študovalo verejné zdravotníctvo. 

V dennej forme magisterského štúdia študovalo 5 študentov verejné zdravotníctvo, 16 

študentov študovalo ošetrovateľstvo. 

V externej forme bakalárskeho štúdia študovalo 7 študentov ošetrovateľstvo. 

V externej forme magisterského štúdia študovalo 24 študentiek pôrodnú asistenciu a 5 

študentiek študovalo ošetrovateľstvo. 

JLF UK má v správe celkom 25 objektov a užíva hnuteľný majetok v celkovej hodnote 

36 436 860,21 €. 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2020 pre Jesseniovu lekársku fakultu UK v 

Martine bola 16 087 709,14 €. Z toho 1 639 520,00 € 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) dekanky, 

b) prodekanov, 

- prvého prodekana a prodekana pre rozvoj a kontakt s nemocnicou 

- prodekana pre vedu a výskum 

- prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov 

- prodekana pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

v slovenskom jazyku a pre informačné technológie 

- prodekanky pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo 

- prodekanky pre pedagogickú činnosť v nelekárskych študijných programoch  

- prodekanky 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 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 

- Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM 
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- 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 

 

KLINIKA V NÁRODNOM ÚSTAVE DETSKEJ TUBERKULÓZY A RESPIRAČNÝCH CHORÔB, N. O. 

DOLNÝ SMOKOVEC 

- Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a NÚDTaRCH 

 

C. ÚČELOVÉ PRACOVISKÁ 

- Centrálny zverinec JLF UK 

- Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja JLF UK (CEVED) 

- 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 do 30. 6. 2020 

• Divízia neurovedy do 30. 6. 2020 

• Divízia onkológia do 30. 6. 2020 

• Divízia respirológia do 30. 6. 2020 

- 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 2020 

4.1 OBLASŤ VZDELÁVANIA 

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

JLF UK zabezpečovala v akademických rokoch 2019/2020 a 2020/2021 

vysokoškolské vzdelávanie v nasledujúcich 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 31.10.2020 je uvedený v tabuľke č. 1. 

 

Tabuľka č. 1 Počet  študentov JLF UK k  31. 10. 2020 odoslaný do Centrálneho registra 

študentov MŠVVaŠ SR 

denné a externé štúdium   

celkový počet 1682 l. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 

Doktorské štúdium 1463       

všeobecné lekárstvo - SJ 755 146 109 190 123 104 83 

všeobecné lekárstvo - AJ 653 138 131 120 93 89 82 

zubné lekárstvo 55 11  9 9 9   7  10 

Bakalárske štúdium 169       

ošetrovateľstvo - denné 88 43 25 20    

ošetrovateľstvo - externé 7 7      

verejné zdravotníctvo - 

denné 
24 9 6 9    

pôrodná asistencia - denné 50 23 8 19    

Magisterské štúdium 50       

verejné zdravotníctvo - 

denné 
5 5      

ošetrovateľstvo - denné 16 16      

ošetrovateľstvo - externé 5   5    

pôrodná asistencia - 

externé  
24 12  12    

Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

           Vývoj počtu študentov v jednotlivých študijných programoch v predchádzajúcich 

akademických rokoch je znázornený na grafoch č. 1, 2, 3 a 4. 
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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 

 

V akademickom roku 2020/2021 študuje na JLF UK 653  študentov v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo v  jazyku anglickom. Najvyšší počet študentov študujúcich 

v jazyku anglickom je z Nórska, ich celkový počet je 340.  Ďalší študenti sú z nasledujúcich 

krajín: Cyperská republika, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Filipíny, Francúzsko, 

India, Island, Irán, Írsko, Izrael, Japonsko, Kórejská republika, Konžská republika, Kuba, 
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Litva, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská 

federácia, Seychely, Španielsko, Švédsko, Thajsko, Taliansko. 

 

Graf č. 3 Vývoj počtu študentov študijného programu zubné lekárstvo  

 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

JLF UK venuje pozornosť aj výučbe v nelekárskych zdravotníckych študijných 

programoch. 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 

 

V júni 2020 ukončilo štúdium na JLF UK:  

• v študijnom programe všeobecné lekárstvo 214 absolventov, z toho 133 

študujúcich v jazyku slovenskom a 81 v jazyku anglickom, 

• v študijnom programe zubné lekárstvo 8 absolventov, 
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• v študijnom programe ošetrovateľstvo v bakalárskom štúdiu 11 absolventov 

v dennej forme štúdia, 

• v študijnom programe verejné zdravotníctvo – v bakalárskom štúdiu 5 

absolventov v dennej forme štúdia, v magisterskom štúdiu 8 absolventov v dennej 

forme štúdia, 

• v študijnom programe pôrodná asistencia –  v bakalárskom štúdiu 6 

absolventov v dennej forme štúdia, v magisterskom štúdiu 9 absolventov 

v externej forme štúdia. 
 

Od začiatku výučby na JLF UK v Martine až do roku 2020 ukončilo štúdium:  

• v študijnom programe všeobecné lekárstvo spolu 6 253 absolventov v jazyku 

slovenskom a 894 absolventov v jazyku anglickom,  

• v študijnom programe zubné lekárstvo 24 absolventov, 

• v študijnom programe ošetrovateľstvo 

v bakalárskom štúdiu 615 absolventov v dennej forme a 405 absolventov 

v externej forme,  

v magisterskom štúdiu 330 absolventov v dennej forme a 230 absolventov 

v externej forme,  

• v študijnom programe verejné zdravotníctvo  

v bakalárskom štúdiu 183 absolventov v dennej a 50 absolventov v externej forme 

štúdia,  

v magisterskom štúdiu 144 absolventov v dennej a 10 absolventov v externej 

forme štúdia, 

• v študijnom programe pôrodná asistencia  

v bakalárskom štúdiu 120 absolventov v dennej a 14 absolventov v externej forme 

štúdia,  

v magisterskom štúdiu 53 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 najmä v študijnom 

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

JLF UK v Martine pre akademický rok 2020/2021 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 2020/2021 

Študijný program Denné a externé štúdium 

 

 Prihlásení Zúčastnení Prijatí Zapísaní 

Všeobecné lekárstvo - SJ 1132 1073 253 146 

Všeobecné lekárstvo - AJ 514 329 224 138 

Zubné lekárstvo 169 148 14 11 

Ošetrovateľstvo -  Bc. denná forma 58 bez prijímacej 

skúšky 

58 44 

Ošetrovateľstvo -  Bc. externá forma 9 bez prijímacej 

skúšky 

9 7 

Verejné zdravotníctvo - Bc. denná 

forma 

17 bez prijímacej 

skúšky 

17 9 

Pôrodná asistencia - Bc. denná forma 29 bez prijímacej 

skúšky 

29 24 

Študijné programy 2. stupňa     

Ošetrovateľstvo -  Mgr. denná forma 21 bez prijímacej 

skúšky 

21 17 

Verejné zdravotníctvo - Mgr. denná 

forma 

5 bez prijímacej 

skúšky 

5 5 

Pôrodná asistencia – Mgr. externá 

forma 

12 bez prijímacej 

skúšky 

12 12 

Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

4.1.3 KRITÉRIA PRE PRIJATIE 

Podmienky prijatia na štúdium jednotlivých študijných programov na JLF UK 

a spôsob overenia ich splnenia pre AR 2020/2021 boli zverejnené v súlade so zákonom 

o vysokých školách v Rozhodnutí dekanky JLF UK – Vnútorný predpis č. 22/2019 

o podmienkach prijatia na JLF UK v Martine pre akademický rok 2020/2021 (vydaný po 

prerokovaní podmienok prijatia v Akademickom senáte JLF UK dňa 13. 5. 2019) a Vnútorný 

predpis č. 11/2020 – Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu 22/2019 (vydaný po prerokovaní vo 

Vedení JLF UK dňa 27. 4. 2020). 

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Vedenie JLF UK zo dňa 20. 4. 

2020 odporučilo dekanke upraviť podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. 

stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2020/2021 takto: 

všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, zubné lekárstvo - spôsob konania - 

online testy s automatickým proktoringom a identifikáciou uchádzačov v spolupráci so 

spoločnosťou SCIO, s použitím otázok z fakultnej databázy, 40 otázok z chémie, 40 otázok 

z biológie, 1 správna možnosť zo šiestich, v časovom limite 70 minút, v termíne po dohode so 

spoločnosťou SCIO 20. 6. 2020 a 27. 6. 2020. Na základe počtu prihlásených uchádzačov 

v nelekárskych študijných programoch a v súlade so spoločenskou potrebou zdravotníckych 

pracovníkov vedenie fakulty odporučilo dekanke odpustiť prijímaciu skúšku v nelekárskych 

študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo.  
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Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium sa na fakulte uskutočnil 3. 2. 2020. 

 
 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, 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  

spojený 

1. a 2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. Marián 

Mokáň, DrSc., FRCP 

Edin 

bez časového 

obmedzenia 

všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku 

anglickom  

spojený 

1. a 2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. Marián 

Mokáň, DrSc., FRCP 

Edin 

bez časového 

obmedzenia 

zubné lekárstvo spojený 

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. 

bez časového 

obmedzenia 

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 

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 
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Fakulta sa už v roku 2020 zaoberala akreditačnými štandardami, metodikou a 

personálnymi kritériami zabezpečenia jednotlivých bakalárskych, magisterských, doktorských 

a doktorandských študijných programov, pretože Výkonná rada Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo schválila dňa 2. júla 2020 nové akreditačné štandardy, ktoré 

nadobudli účinnosť dňa 1. septembra 2020. 

4.1.5 VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V OBLASTI PEDAGOGIKY A ZABEZPEČENIE KVALITY 

VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako 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, 

študijným programom zubné lekárstvo a s nelekárskymi študijnými programami 

(ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo), na ktorej je vedecké bádanie 

prepojené so vzdelávaním; 

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

dosiahla väčšia prepojenosť medzi 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 Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej 

univerzity;  

d) pokračuje v existujúcom zabezpečovaní systematického uplatňovania preukazného 

a transparentného systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania; 

e) študentov vedie 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;  

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

formách štúdia.  

  

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;  

b) aktívne propaguje možnosti štúdia na JLF UK doma a v zahraničí; 

c) postupne zdokonaľuje podmienky na 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 online aktivít. Identifikuje 

zlepšenie tradičných prístupov a podporuje inovácie pri plánovaní kurikula, výučby 

a vzdelávania, hodnotenia a riadenia vzdelávania lekárov.  
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Jesseniova lekárska fakulta UK ako iniciátor a koordinátor transferu vedomostí do 

praxe: 

a) zavádza nové študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, 

ktoré sú jedným z najefektívnejších prostriedkov transferu vedomostí do praxe a nástrojom na 

zvyšovanie kvalifikácie;  

b) pokračuje v celoživotnom vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku 

a organizovaní Martinskej letnej detskej univerzity. 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK ako inštitúcia 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, využijúc vo väčšej miere aj 

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

kontaktnú výučbu pri lôžku pacienta a v študijnom programe zubné lekárstvo v propedeutike 

na výučbu na simulátoroch a v klinických predmetoch na reálnu diagnostiku a liečbu 

pacientov;  

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; 

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

potreby rozvíja aj starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami (na JLF UK je 

evidovaných 12 študentov so špecifickými potrebami takmer vo všetkých  akreditovaných 

študijných programoch); 

e) udeľovaním štipendií a ocenení vynikajúcim študentom podporuje motiváciu 

poslucháčov dosahovať nadpriemerné študijné výsledky. 

 
OBSAH, METÓDY A PODMIENKY ŠTÚDIA 

Aktualizácia kurikúl - Návrhy na doplnenie a zmeny študijných programov 1., 2. 

a spojeného 1. a 2. stupňa predkladajú garanti jednotlivých predmetov v  súčinnosti s 

garantmi a koordinátormi jednotlivých študijných programov.  

Pedagogická komisia JLF UK sa uvedenými návrhmi zaoberá a predkladá svoje 

stanovisko na rokovanie Vedenia JLF UK. Návrhy obsahu študijných programov sa prerokujú 

na zasadnutí Akademického senátu (AS) JLF UK. Prerokovaniu predchádza ich posúdenie 

Pedagogickou komisiou AS JLF UK, ktorej súčasťou sú aj študenti. Študijný program 

sa definitívne schvaľuje (za účasti zástupcov študentskej časti AS JLF UK) na zasadnutí 

Vedeckej rady JLF UK. Pri tvorbe kurikula sa rešpektuje korpus jadra vedomostí 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. 

Výskumná činnosť študentov sa realizuje počas prípravy záverečnej práce 

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

Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce je od akademického roka 2017/2018 už 

predmetom štátnej skúšky v študijnom programe všeobecné lekárstvo spojeného 1. a 2. 

stupňa v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 155/2013, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ 

SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia a v súlade so Študijným poriadkom UK. 

Štátnicové komisie sú zložené z odborníkov z príslušnej skupiny odborov (teoretické 

disciplíny, predklinické disciplíny, internistické disciplíny, chirurgické disciplíny). Pre 

akademický rok 2019/2020 bola schválená zmena štruktúry štátnicových komisií, ktorá do 
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výraznejšej miery reflektuje špecifiká jednotlivých odborov. V akademickom roku 2020/2021 

bola prvýkrát štátna skúška Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce zaradená v rámci 

harmonogramu štátnych skúšok ako prvá v poradí po zápise študentov v prvom výučbovom 

týždni.  Študenti prvý raz odovzdávali diplomovú prácu na konci skúškového obdobia letného 

semestra 5. ročníka. Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce je predmetom štátnej 

skúšky aj v študijnom programe zubné lekárstvo. 

Podľa doterajších skúseností a ohlasov zo strany pedagogických zamestnancov aj 

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

programu všeobecné lekárstvo, ako aj študijného programu zubné lekárstvo a jeho povýšením 

na predmet štátnej skúšky (veľký počet študentov, nemožnosť realizovania vlastného 

výskumu, obmedzená kapacita a počet školiteľov, opakovanie sa tém). Riešenie tohto 

problému vyžaduje právnu úpravu platnej legislatívy na celospoločenskej úrovni. Na 

lekárskych fakultách Českej republiky v rámci štúdia všeobecného lekárstva záverečná práca 

a jej obhajoba neexistuje. 

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

aktívna účasť na Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ). JLF UK uplatňuje 

rôzne formy stimulácie vedecko-výskumného procesu na študentskej báze, ako je 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 cenami a postupujú na ďalšie súťaže a konferencie ŠVOČ v 

rámci Slovenska a zahraničia. Ďalším ocenením práce študentov je zvýhodnenie pri 

výberovom konaní na zahraničné mobility.  

ŠVOČ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK je organizovaná výborom pod vedením 

prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

Členmi organizačného výboru v akademickom roku 2019/2020 boli nasledujúci zamestnanci 

a PhD. študenti JLF UK: doc. 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. Tomáš Buday, PhD., Ing. Marcel Veterník, PhD., MUDr. 

Kristián Varga. S ohľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku uskutočnil organizačný 

výbor v akademickom roku 2019/2020 štyri pracovné stretnutia formou per rollam s cieľom 

koordinácie ŠVOČ. Na začiatku akademického roka 2019/2020 sa v rámci úvodného 

stretnutia študentov 1. ročníka všeobecného lekárstva a zubného lekárstva uskutočnila aj 

informatívna prednáška na tému ŠVOČ na JLF UK. Prihlasovanie tém ŠVOČ, registrácia 

kvalifikovaných stážistov, ako aj registrácia abstraktov bola realizovaná prostredníctvom 

novej webstránky ŠVOČ (https://svoc.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/). V tomto akademickom 

roku fakulta finančne podporila 25 miest kvalifikovaných stážistov.  

41. ročník Študentskej vedeckej konferencie bol s ohľadom na dištančnú formu 

výučby presunutý do online priestoru, a to formou vydania online zborníka s ISBN.  

Na konferenciu bolo prihlásených 29 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli 

organizačným výborom rozdelené do 4 sekcií: Sekcia teoretických disciplín, Sekcia 

predklinických disciplín, Sekcia klinických disciplín a  Sekcia nelekárskych študijných 

https://svoc.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/
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programov. Zborník abstraktov je zverejnený na internetovej domovskej stránke fakulty 

v sekcii Veda – ŠVOČ alebo na webe ŠVOČ: https://svoc.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/.  

JLF UK má vybudované výučbové bázy na kompletné zabezpečenie študijných 

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

verejné zdravotníctvo. Postupne sa zdokonaľuje zabezpečenie študijného programu zubné 

lekárstvo. Kvalita praktickej výučby je v rámci teoretických a predklinických disciplín 

zabezpečená materiálno-technickým a personálnym vybavením teoretických, 

predklinických a nelekárskych ústavov. 

Praktická výučba sa v rámci klinických disciplín pre všetky študijné  programy 

realizuje na výučbových základniach JLF UK – klinikách a ústavoch v zdravotníckých 

zariadeniach - v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) a Národnom ústave detskej 

tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK v Dolnom Smokovci. 

Hlavné špecializované výučbové pracoviská sú: Univerzitná nemocnica Martin, Úrad 

pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva so sídlom 

v Martine, Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb (NÚDTaRCH) 

v Dolnom Smokovci. Medzi ďalšie špecializované pracoviská patrí GASTRO-MED, s. r. o., 

Martin, Centrum prevencie rakoviny, s. r. o., Martin, ŽILPO, s. r. o., Žilina, Martinské 

centrum imunológie, s. r. o., Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin, Národný 

ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy a Pediatrická 

kardiológia, s.r.o., Martin.  

Od akademického roka 2015/2016 sa v programe zubné lekárstvo rozšíril študijný 

proces vo 4. ročníku o štúdium ambulantnej dentoalveolárnej chirurgie v súkromnom 

zubnolekárskom pracovisku Medima, s. r. o. v Martine. Dňa 25. 9. 2020 bola otvorená nová 

klinická výučbová zubnolekárska ambulancia JLF UK v UNM, ktorá tiež prispeje 

k skvalitneniu prípravy študentov tohto študijného programu.   

V akademickom roku 2020/2021 sa zaviedli do výučby v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo viaceré nové predmety, resp. sa upravila výučba pôvodne vyučovaných 

predmetov. Na základe návrhu vedúcej ústavu anatómie bol zaradený nový výberový predmet 

„metódy efektívneho učenia“ do učebných plánov zimného semestra 1. roku štúdia 

študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom 

aj pre študentov študijného programu zubné lekárstvo. Ďalším predmetom sú vybrané 

kapitoly z embryológie v zimnom semestri 2. roku štúdia, ktorý sa realizuje  vo forme 

seminárnej výučby v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne pre študentov študijného 

programu všeobecné lekárstvo. O uvedený predmet bol zo strany študentov pri zápise veľký 

záujem. V zimnom semestri 5. roku štúdia bola rozšírená ponuka výberových predmetov 

o predmet hemostáza – vaskulárna medicína. Absolvovaním tohto predmetu študent získa 

vedomosti o novinkách v diagnostike a liečbe vrodených a získaných porúch hemostázy, ako 

aj v diagnostike a liečbe vážnych kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení.  

V študijnom programe zubné lekárstvo existuje reálny predpoklad trvalého 

vysokého záujmu o štúdium a postupné vytváranie modernej materiálno-technickej základne 

na skvalitnenie výučby patrí k prioritám rozvoja fakulty.  

Štruktúra študentov v nelekárskych študijných programoch je ovplyvnená 

klesajúcim záujmom o štúdium na našej fakulte. Je to následok výučby týchto študijných 

programov na ďalších fakultách so zdravotníckym zameraním na Slovensku. Rozšírením 

spektra akreditovaných študijných programov v bakalárskom a magisterskom stupni sa 

podarilo stabilizovať v roku 2018 počet novoprijatých študentov. V roku 2019 MZ SR a MŠ 

VVŠ SR zaviedlo stabilizačné štipendiá pre študentov bakalárskeho študijného programu 

v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme a dalo odporúčanie rektorom a dekanom 

vysokých škôl uskutočňujúcich akreditovaný bakalársky študijný program prijať opatrenia na 

zvýšenie počtu študentov v týchto študijných programoch.   
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Jedným z rizikových faktorov praktickej výučby vo všetkých študijných programoch 

je znižovanie počtu pacientov na klinikách v UNM skvalitnením ich liečby s následne kratším 

časom hospitalizácie pacientov, a tým preťaženosť ich kapacity pre praktickú výučbu. 

Možným riešením uvedeného problému je aj presun časti praktickej výučby na špecializované 

pracoviská mimo UNM.  

Na realizáciu praktickej výučby počas letnej praxe sa uzatvárajú zmluvy so 

zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých študenti absolvujú prax stanovenú študijným 

programom.  

Študenti zubného lekárstva majú možnosť absolvovať letnú prax podľa vlastného 

výberu prevažne v súkromných zubných technikách a ambulanciách zubných lekárov po 

celom Slovensku, často v mieste ich trvalého bydliska. Tento systém zvyšuje predpoklad 

vytvárania profesionálnych či osobných väzieb pre ich budúce pracovné miesta aj v menej 

atraktívnych regiónoch Slovenska.  

 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 daná kritériami na udelenie vedecko-

pedagogických titulov „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/); 

2. priebežné hodnotenie po výučbovej jednotke, ktoré môže byť realizované prednostom 

kliniky/vedúcim ústavu; 

3. hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi sa uskutočnilo prvýkrát v novej 

forme v zimnom semestri akademického roka 2012/2013 

(https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-

procesu-studentmi/);  

4. hodnotenie štúdia na JLF UK absolventmi fakulty sa prvý raz uskutočnilo v akademickom 

roku 2011/2012 (https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/absolventska-spaetna-

vaezba/);  

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. 

 

Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania je v súčasnosti veľmi diskutovaný 

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

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

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
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procesu na takej úrovni, aby záujem o štúdium neklesal na jednej strane, ale na druhej strane 

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

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

pedagogického procesu nadobúda na dôležitosti.  

Od januára 2012 sa na JLF UK implementoval projekt zo ŠF EÚ s názvom Systém 

komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na 

JLF UK v Martine, ktorý bol síce ukončený 30. 6. 2015, ale v  súčasnosti sa naďalej 

pokračuje v aktivitách aj v tzv. období udržateľnosti.  

V rámci tohto projektu sa uskutočnilo hodnotenie predmetov a vyučovacieho 

procesu študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v slovenskom 

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

v každom semestri príslušného akademického roka. V nasledujúcich tabuľkách je štatistika 

vyplnenia dotazníkov za letný semester akademického roka 2018/2019 a ZS 2019/2020.  

 

HODNOTENIE PREDMETOV A VYUČOVACIEHO PROCESU ŠTUDENTMI  

Študenti hodnotili letný semester AR 2018/2019 a zimný semester 2019/2020. 

Stupnica hodnotenia bola v rozsahu 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 letný semester 2018/2019 

bola návratnosť u slovenských študentov 79 %, návratnosť u zahraničných študentov 68 %. 

Návratnosť u študentov v študijnom programe zubné lekárstvo 81 %. Pre zimný semester 

2019/2020 bola návratnosť u slovenských študentov 36 %, návratnosť u zahraničných 

študentov 21 %. Návratnosť u študentov v študijnom programe zubné lekárstvo 29 %. 
 

Tabuľka č. 4  Štatistika vyplnenia dotazníkov (zimný semester AR 2019/2020) 

Študijný program všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku slovenskom 

Ročník 
Počet 

študentov 

Počet vyplnených 

dotazníkov % Návratnosť 

1. 100 34 34 % 

36 % 

2. 188 56 30 % 

3. 123 56 46 % 

4. 104 50 48 % 

5. 84 18 21 % 

 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

Ročník 
Počet 

študentov 

Počet vyplnených 

dotazníkov % Návratnosť 

1. 148 7   5 % 

21 % 

2. 120 25 21 % 

3. 95 28 29 % 

4. 97 22 23 % 

5. 81 21 26 % 
 

Študijný program zubné lekárstvo 

Ročník 
Počet 

študentov 

Počet vyplnených 

dotazníkov % Návratnosť 

1. 10 2 20  % 

29 % 2. 9 1 11% 

3. 9 7 78 % 
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4. 7 0   0 % 

5. 11 2 18 % 
 

Nelekárske študijné programy 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Ošetrovateľstvo – denné 

bakalárske štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 32 20 63 %  

63 % 2. 18 14 78 % 

3. 12 6 50 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Ošetrovateľstvo – denné 

magisterské štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

2. 5 4 80 % 80 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Ošetrovateľstvo – externé 

magisterské štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

2. 5 0 0 % 0 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Pôrodná asistencia – denné 

bakalárske štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 11 4 36 %  

61 % 2. 19 9 47 % 

3. 6 6 100 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Pôrodná asistencia – externé 

magisterské štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

2. 13 1   8 % 21 % 

3. 9 3 33 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Verejné zdravotníctvo – denné 

bakalárske štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 7 0   0 %  

41 % 2. 9 4 44 % 

3. 5 4 80 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Verejné zdravotníctvo – denné 

magisterské štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

2. 8 4 50 % 50 % 

Hodnotenie predmetov je zverejnené na webovej stránke: 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-

procesu-studentmi/ 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
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Tabuľka č. 5 Štatistika vyplnenia dotazníkov (letný semester AR 2019/2020) 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

Ročník 
Počet 

študentov 

Počet vyplnených 

dotazníkov % Návratnosť 

1. 100 40 40 

50 

2. 188 67 36 

3. 123 104 85 

4. 104 43 41 

5. 84 41 49 

 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

Ročník 
Počet 

študentov 

Počet vyplnených 

dotazníkov % Návratnosť 

1. 148 12 8 

7 % 

2. 120 11 9 

3. 95 14 15 

4. 97 0 0 

5. 81 1 1 

 

Študijný program zubné lekárstvo 

Ročník 
Počet 

študentov 

Počet vyplnených 

dotazníkov % Návratnosť 

1. 10 6 60 

65 % 

2. 9 8 89 

3. 9 4 44 

4. 7 6 86 

5. 11 5 45 

Hodnotenie predmetov je zverejnené na webovej stránke: 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-

procesu-studentmi/ 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 

 

S výsledkami dotazníkového prieskumu bolo oboznámené vedenie JLF UK. Na 

základe rozhodnutia vedenia JLF UK sa číselné výsledky hodnotenia predmetov zverejnili 

hromadne na webe, komentáre k výučbe boli však zasielané adresne vedúcim pracovísk, na 

ktorých sa príslušné predmety vyučujú. Následne je úlohou garantov predmetov, aby zaujali 

ku komentárom stanovisko, resp. zohľadnili relevantné pripomienky vo výučbe. V súčasnosti 

sa hodnotenie predmetov realizuje výhradne elektronicky, podobne ako pri hodnotení 

pedagógov. 

Hodnotenie pedagógov (spätná väzba) sa na základe požiadavky študentov po prvýkrát 

realizovalo elektronicky pomocou špeciálne vytvorenej internetovej aplikácie. Každý študent 

dostal pri zápise vygenerovaný kód (vybral si ho náhodne), aby bola zabezpečená anonymita 

hodnotenia pedagógov. Okrem študentov všeobecného lekárstva sa po prvýkrát mohli 

vyjadriť aj študenti všeobecného lekárstva v anglickom jazyku a študenti zubného lekárstva.  

Okrem hodnotenia pedagógov sa i v rámci tejto spätnej väzby mohli študenti vyjadriť aj 

slovne. Všetky komentáre, ako aj hodnotenie a poradie pedagógov v príslušnej kategórii 

profesor, docent a odborný asistent boli distribuované vedúcim pracovísk, na ktorých sa 

príslušné predmety vyučujú, resp. na ktorých pôsobia príslušní pedagógovia. I tieto 

hodnotenia sú následne prediskutované na prevádzkových poradách pracovísk a relevantné 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
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pripomienky slúžia ako podnety na zabezpečovanie budúcej výučby. Všetky výsledky 

predchádzajúcich 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. Prví 

absolventi študijného programu zubné lekárstvo ukončili štúdium na JLF UK 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.  

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 zdravotno 

-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 zo 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. Z dôvodu 

pandémie a obmedzenia osobného kontaktu na konci akademického roka 2019/2020 sa 

hodnotenie u zahraničných študentov uskutočnilo v obmedzenej miere a v súčasnosti sa 

pripravuje prechod na online formu. 

 

 

 

 

 

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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Tabuľka č. 6 Štatistika vyplnenia dotazníkov absolventov JLF UK v predchádzajúcich 

akademických rokoch absolventmi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba 

v jazyku slovenskom, anglickom a  absolventmi študijného programu zubné lekárstvo 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2019/2020 133 130 98 

2018/2019 104 91 88 

2017/2018 157 135 86 

2016/2017 143 114 80 

2015/2016 122 103 84 

2014/2015 136 120 88 

2013/2014 100 78 78 

2012/2013 146 122 84 

2011/2012 149 113 76 

 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 
AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2019/2020 81 34 42 

2018/2019 117 108 92 

2017/2018 106 88 83 

2016/2017 86 67 78 

2015/2016 67 51 76 

2014/2015 52 42 81 

2013/2014 44 38 86 

2012/2013 51 30 59 

2011/2012 31 17 55 

 

Študijný program zubné lekárstvo  
AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2019/2020 8 8 100 

2018/2019 9 8 89 

2017/2018 7 6 86 

Výsledky všetkých dotazníkových prieskumov týkajúcich sa absolventov za predchádzajúce 

akademické roky sú dostupné na webovej stránke fakulty 

(http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/absolventska-spaetna-vaezba/) 
Zdroj: Študijné oddelenie JLF UK 
 

 

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 najmä 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. 

http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/absolventska-spaetna-vaezba/
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V zubnom lekárstve je situácia s nedostatkom zubných lekárov na Slovensku podobná 

ako u všeobecných lekárov.  

V prípade zdravotníckej kategórie sestra vznikla silná spoločenská objednávka na 

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

počtu vzniku nových fakúlt so študijným programom ošetrovateľstvo a nárastu počtu nových 

absolventov. S ohľadom na nízke finančné ohodnotenie práce sestier je stále ich nedostatok 

v niektorých oblastiach Slovenska či na niektorých nemocničných oddeleniach 

napriek 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 našich absolventov v  krajinách Európskej únie s ohľadom na  študijné programy 

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

voľných miest na trhu práce v niektorých regiónoch Európy.  

Zo zatiaľ neveľkého počtu absolventov zubného lekárstva (24) odišli pracovať do 

Rakúska a Česka z rodinných dôvodov dve absolventky. Pre ich vedomosti a zručnosti je ich 

pôsobenie priaznivo hodnotené. 

4.1.7 UNIVERZITA TRETIEHO VEKU A MARTINSKÁ LETNÁ DETSKÁ UNIVERZITA  

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 všeobecné predmety, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu zameraniu. UTV 

pri JLF UK v Martine má  29-ročné pôsobenie. Prednášky sú zabezpečované pedagógmi 

fakulty a špičkových medicínskych pracovísk. Navštevujú ju poslucháči z celého Slovenska. 

Ponúka študujúcim široké možnosti vzdelávania v rámci odborového štúdia, vytvára základňu 

na uspokojovanie vzdelávacích potrieb občanov na sklonku produktívneho 

a postproduktívneho veku. V letnom semestri akademického roka 2019/2020 a v zimnom 

semestri akademického roka 2020/2021 bola výučba z dôvodu pandémie COVID-19 

prerušená.  

Od vzniku UTV bolo na akademickej pôde slávnostne promovaných 794 absolventov 

v študijných programoch všeobecná medicína a starostlivosť o seniorov.  

Absolventi si založili Klub UTV, ktorý navštevovalo 202 poslucháčov. V súčasnosti je 

činnosť klubu tiež pozastavená. 
 

 
Obr. č. 2 Výučba na Univerzite tretieho veku 

 

Pandémia COVID-19 zasiahla aj tradične organizovanú Martinskú letnú detskú 

univerzitu, ktorá sa v hodnotenom roku nerealizovala. 
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4.1.8 DOPLŇUJÚCE SKÚŠKY PRE REGULOVANÉ ZDRAVOTNÍCKE POVOLANIE 

V roku 2020 sa druhýkrát na JLF UK uskutočnila doplňujúca skúška pre zdravotnícke 

povolanie lekár a  zubný lekár.  

Na doplňujúcu skúšku pre zdravotnícke povolanie lekár sa prihlásilo 60 žiadateľov. 

Písomná – teoretická časť sa skladala v súlade s platnými predpismi z dvoch častí. Testy sa 

realizovali online formou dňa 12. 10. 2020. Na teoretickej časti doplňujúcej skúšky sa 

zúčastnilo 55 žiadateľov. Každý účastník bol oboznámený s výsledkom obidvoch častí svojho 

testu hneď po jeho skončení. Na ústnu skúšku bolo pozvaných 29 úspešných žiadateľov 

v písomnej časti skúšky. Ústna časť sa konala za prísnych epidemiologických opatrení dňa 15. 

10. 2020 v zasadačke Vedeckej rady JLF UK. V náhradnom termíne sa konala 12. 11. 2020 

pre jednu uchádzačku pozitívne testovanú na COVID-19. V ústnej časti skúšky si uchádzači 

losovaním vybrali otázky, na ktoré odpovedali v jednotlivých predmetoch v súlade s vopred 

zverejnenými podmienkami. V obidvoch častiach doplňujúcej skúšky bolo úspešných 29 

žiadateľov.  

Na doplňujúcu skúšku pre zdravotnícke povolanie zubný lekár sa prihlásilo 38 

žiadateľov. Písomná – teoretická časť sa realizovala  online formou dňa 12. 10. 2020. Na 

teoretickej časti skúšky sa zúčastnilo 36 žiadateľov. Každý účastník bol oboznámený s 

výsledkom obidvoch častí svojho testu hneď po jeho ukončení. Na praktickú a ústnu časť 

skúšky, ktorá sa konala dňa 16. 10. 2020 v Univerzitnej nemocnici Martin v Stomatologickom 

centre v priestoroch Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM, bolo pozvaných 15 

žiadateľov, ktorí uspeli v písomnej časti. V praktickej časti doplňujúcej skúšky boli preverené 

zručnosti žiadateľa, v tejto časti bolo úspešných 10 žiadateľov, ktorí ďalej pokračovali v 

ústnej časti skúšky. V písomnej aj ústnej časti doplňujúcej skúšky bolo úspešných 6 

žiadateľov. 
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4.2 DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

4.2.1 PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV V ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH 

Od 1.9.2019 nadobudla účinnosť Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. o sústave študijných 

odborov SR 

 

Tabuľka č. 7 Študijné  odbory akreditované podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. 
študijný program študijný odbor 

anatómia, histológia a embryológia všeobecné lekárstvo 

normálna a patologická fyziológia všeobecné lekárstvo 

vnútorné choroby  všeobecné lekárstvo 

chirurgia všeobecné lekárstvo 

gynekológia a pôrodníctvo  všeobecné lekárstvo 

pediatria  všeobecné lekárstvo 

neurológia  všeobecné lekárstvo 

dermatovenerológia všeobecné lekárstvo 

anestéziológia a resuscitácia  všeobecné lekárstvo 

patologická anatómia a súdne lekárstvo všeobecné lekárstvo 

klinická farmakológia  všeobecné lekárstvo 

lekárska biofyzika  všeobecné lekárstvo 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  všeobecné lekárstvo 

urológia všeobecné lekárstvo 

farmakológia  farmácia 

ošetrovateľstvo ošetrovateľstvo 

verejné zdravotníctvo verejné zdravotníctvo 

zubné lekárstvo zubné lekárstvo 
Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 

4.2.2 ÚSPEŠNÉ UKONČENIE DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V RÁMCI ŠTUDIJNÝCH 

PROGRAMOV 

V  roku 2020 úspešne  ukončilo  štúdium  obhajobou dizertačnej práce 29 doktorandov 

s udelením akademického titulu PhD. Z toho 16 doktorandov dennej formy štúdia a 13 

doktorandov externej formy štúdia. 

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA 

19.08.2020 Mgr. Miroslava SOVIČOVÁ  

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo 

  študijný program: verejné zdravotníctvo 

téma: „Verejnozdravotný význam vybratých ťažkých kovov                     

v individuálnych zdrojoch vody v lokalite severozápadného Slovenska“ 

  školiteľ: prof. MUDr. T. Baška, PhD. 

 

19.08.2020 Mgr. Eliška ŠTEFANOVÁ  

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo 

  študijný program: verejné zdravotníctvo 

téma: „Sociodemografické determinanty vybraných antropometrických 

ukazovateľov u školskej mládeže“ 

  školiteľ: prof. MUDr. T. Baška, PhD. 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901#prilohy.priloha-priloha_k_vyhlaske_c_244_2019_z_z.oznacenie
http://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/712-anatomia-histologia-a-embryologia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/713-normalna-a-patologicka-fyziologia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/714-vnutorne-choroby/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/717-chirurgia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/719-gynekologia-a-porodnictvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/7110-pediatria/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/7111-neurologia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/7113-dermatovenerologia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/7120-anesteziologia-a-resuscitacia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/7121-patologicka-anatomia-a-sudne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/7126-klinicka-farmakologia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/7127-lekarska-biofyzika/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/7128-lekarska-klinicka-a-farmaceuticka-biochemia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/732-farmakologia/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/741-osetrovatelstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/742-verejne-zdravotnictvo/
http://www.jfmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/akreditovane-studijne-programy-2015/zubne-lekarstvo/
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19.08.2020 Mgr. Mária TATARKOVÁ  

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo 

  študijný program: verejné zdravotníctvo 

téma: „Verejnozdravotný význam ťažkých kovov vo vybraných 

alkoholických nápojoch“ 

  školiteľ: prof. MUDr. T. Baška, PhD. 

 

19.08.2020 Mgr. Róbert ČECHO  

  študijný odbor: verejné zdravotníctvo 

  študijný program: verejné zdravotníctvo 

téma: „Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže vo vybraných 

profesiách“ 

  školiteľ: prof. MUDr. V. Švihrová, PhD. 

 

21.08.2020 MUDr. Vladimír TANCOŠ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Analýza stavu imunitných strážnych bodov v biopsii 

nemalobunkového karcinómu pľúc“ 

  školiteľ: prof. MUDr. L. Plank, CSc. 

 

24.08.2020 Ing. Michaela ŠKORVANOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Genetická a epigenetická regulácia rozvoja aneuryzmy 

abdominálnej aorty“ 

  školiteľ: prof. RNDr. E. Halašová, PhD.  

 

24.08.2020 MUDr. Michal CIBULKA  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Štúdium génových polymorfizmov neurodegeneratívnych 

ochorení“ 

  školiteľ: prof. MUDr. D. Dobrota, CSc.  

 

24.08.2020 RNDr. Terézia OKAJČEKOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

téma: „Expresia mikroRNA v zubných kmeňových bunkách“ 

  školiteľ: prof. RNDr. E. Halašová, PhD.  

 

25.08.2020 RNDr. Ľubica VADELOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby 

téma: „MikroRNA a hyperagregabilita trombocytov pri syndróme 

lepivých doštičiek“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Staško, PhD. 
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25.08.2020 RNDr. Jana ŽOLKOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby 

téma: „Laboratórna a molekulárno-genetická diagnostika pacientov      

s von Willebrandovou chorobou“ 

  školiteľ: prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc. 

 

26.08.2020 MUDr. Lenka KAPUSTOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: pediatria  

téma: „Štúdium vybraných mechanizmov patogenézy syndrómov 

periodických horúčok“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mgr. M. Jeseňák, PhD., Dott Ric, MPH, MBA 

 

26.08.2020 MUDr. Mária ZELIESKOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: pediatria  

téma: „Nové markery zápalu pri vzniku bronchiálnej astmy v detskom 

veku“ 

  školiteľ: prof. MUDr. Mgr. M. Jeseňák, PhD., Dott Ric, MPH, MBA 

 

26.08.2020 MUDr. Lenka DOČEKALOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: pediatria  

téma: „Akútne respiračné zlyhávanie a infekcia v novorodeneckom 

veku“ 

  školiteľ: doc. MUDr. K. Maťašová, PhD. 

 

27.08.2020 Mgr. Danica JURČÁKOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Mechanizmy aktivácie a regulácie pruritogénnych nervov“ 

  školiteľ: prof. MUDr. M. Tatár,  CSc.  

 

27.08.2020 RNDr. Zuzana NOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Vplyv endotoxínu na fyziológiu alveolárnych buniek a proteíny 

pľúcneho surfaktantu“ 

  školiteľ: prof. MUDr. A. Čalkovská, DrSc.  

 

26.10.2020 Mgr. Nikoleta PAVELKOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Elektrická neuromodulácia periférnych nervov“ 

  školiteľ: doc. RNDr. M. Brozmanová, PhD.    
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EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA 

19.06.2020 PhDr. Katarína KAČALOVÁ  

  študijný odbor: ošetrovateľstvo 

  študijný program: ošetrovateľstvo 

téma: „Problematika ošetrovania dekubitov a iných nehojacich sa rán  

z pohľadu revízneho ošetrovateľstva v ADOS a ZSS“ 

  školiteľ: prof. Mgr. K. Žiaková, PhD.   

 

19.06.2020 PhDr. Hana LOCIHOVÁ  

  študijný odbor: ošetrovateľstvo 

  študijný program: ošetrovateľstvo 

téma: „Efektivita intervencí na podporu kvality spánku u pacientů      

na jednotce intenzivní péče“ 

  školiteľ: prof. Mgr. K. Žiaková, PhD.   

 

21.08.2020 MUDr. Radek KANIOK  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: patologická anatómia a súdne lekárstvo 

téma: „Forenzní aspekty poskytování péče: analýza selhání a 

konfliktních situací“ 

  školiteľ: prof. MUDr. F. Novomeský, PhD.  

 

25.08.2020 MUDr. David HOLEŠ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: chirurgia 

téma: „Skórovací systém u závažných poranění“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Mazuch, DrSc. 

 

25.08.2020 MUDr. David MÍKA 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: chirurgia 

téma: „Komplexní řešení striktur uretry“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Krhut, PhD.  

 

25.08.2020 MUDr. Katarína BALÁŽOVÁ  

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby 

téma: „Kardiotoxicita cytostatickej liečby“ 

   školiteľ: doc. MUDr. M. Belicová, PhD.  

 

25.08.2020 MUDr. František NEHAJ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby 

téma: „Vplyv nových priamych perorálnych antikoagulancií na 

doštičkovú agregáciu u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou 

predsiení“ 

   školiteľ: prof. MUDr. P. Galajda, CSc.   
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25.08.2020 MUDr. Ing. Zuzana ŠTOFKOVÁ, PhD. 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby 

téma: „Infekcie spôsobené Clostridium difficile u pacientov na 

internom oddelení“ 

   školiteľ: doc. MUDr. E. Nováková, PhD.    

 

25.08.2020 MUDr. Andrea PETROVIČOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby 

téma: „Detekcia okultnej paroxyzmálnej fibrilácie predsiení dlhodobým 

EKG monitoringom a korelácia s kandidátnymi génmi u pacientov s 

kryptogénnym mozgovým infarktom a TIA“ 

   školiteľ: prof. MUDr. E. Kurča, PhD.  

 

26.08.2020 MUDr. Stanislava SUROVIAKOVÁ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: pediatria  

téma: „Nové markery zápalu pri vzniku bronchiálnej astmy v detskom 

veku“ 

  školiteľ: prof. MUDr. P. Bánovčin, CSc. 

 

27.08.2020 MUDr. Mgr. Miroslav ŠTERUSKÝ 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: normálna a patologická fyziológia  

téma: „Vytvorenie a validácia modelu kašľa u morčiat zohľadňujúceho 

pohlavný dimorfizmus“ 

  školiteľ: prof. MUDr. J. Plevková, PhD.   

 

28.08.2020 MDDr. Ján STAŠKO 

  študijný odbor: zubné lekárstvo 

  študijný program: zubné lekárstvo  

téma: „Hemostáza a manažment pacientov na antitrombotickej liečbe v 

orálnej a maxilofaciálnej chirurgii“ 

  školiteľ: doc. MUDr. D. Statelová, PhD., mim. prof.    

 

26.10.2020 MUDr. Tomáš BOLEK 

  študijný odbor: všeobecné lekárstvo 

  študijný program: vnútorné choroby   

téma: „Vplyv inhibície protónovej pumpy na účinnosť antitrombotickej 

liečby u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami“ 

školiteľ: doc. MUDr. M. Samoš, PhD.   

4.2.3 ZLOŽENIE GARANČNÝCH SKUPÍN ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA JLF UK V MARTINE 

anatómia, histológia a embryológia  

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.  

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.  
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normálna a patologická fyziológia  

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

 

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. Juraj Miklušica, PhD.   

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. 

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott Ric, MHA  

 

neurológia  

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO  

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

 

dermatovenerológia 

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.  

prof. MUDr. Renáta Péčová, PhD.  

doc. MUDr. Eva Minariková, 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.  
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lekárska biofyzika 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.  

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.  

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.  
 

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. Mgr. 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. 

prof. 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. 

4.2.4 POČTY DOKTORANDOV 

Tabuľka č. 8 Počet aktívnych doktorandov k 31. 10. 2020 v študijných odboroch 
ROČNÍK  DF EF SPOLU 

1. 14 23 37 

2. 25 17 42 

3. 26 27 53 

4. 42 22 64 

5.  25 25 

SPOLU 107 114 221 
 

Vysvetlivky EF - externá forma doktorandského štúdia 

DF - denná forma doktorandského štúdia 

Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 

 

Celkový počet aktívnych doktorandov v r. 2020: 221 

Celkový počet pregraduálnych študentov v r.2020: 1 682 

Pomer počtov pregraduálnych a postgraduálnych študentov: 7,6 : 1   (13,1 %) 
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Graf č. 5 Doktorandi dennej formy štúdia 

 
Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 

 

 

Graf č. 6 Doktorandi externej formy štúdia 

 
Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 
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Graf č. 7 Počet absolventov 

 
Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK 

 

 

 

Graf č. 8 Počet absolventov dennej a externej formy 

 

Zdroj: Referát doktorandského štúdia JLF UK
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4.3 OBLASŤ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

4.3.1 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. 

4.3.2 AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v roku 2020 realizovala 46 akreditovaných 

študijných programov ďalšieho vzdelávania. Z tohto počtu je 35 programov určených pre 

zdravotnícke povolanie lekár, jeden pre zdravotnícke povolanie lekár aj zubný lekár, dva pre 

zdravotnícke povolanie zubný lekár a 8 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 

• onkológia v urológii 



VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V ROKU 2020 – OBLASŤ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA  40 

 

 

• 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 

• rádiológia 

• 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 

- intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 

- ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

- ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

- ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

- ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

b) certifikačné študijné programy 

- ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany 

c) študijné programy sústavného vzdelávania 

- mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo 

- ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany 
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4.3.3 PREHĽAD O AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH 

Tabuľka č. 9 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 

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 

doc. MUDr. Kamil 

Biringer, PhD. 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 

doc. MUDr. Katarína 

Šimeková, PhD. 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 

prof. MUDr. Miloš 

Jeseňák, PhD., MBA, 

MHA 18.7.2014 18.7.2019 17.7.2024 

mamológia lekár 3 roky 

prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc. 19.5.2014 19.5.2019 18.5.2024 

maxilofaciálna 

chirurgia 

zubný 

lekár 
4 roky 

doc. MUDr. Dagmar 

Statelová, CSc., mim. 

prof. 

16.6.2014 16.6.2019 15.6.2024 

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 

ošetrovateľská 

starostlivosť  

o dospelých sestra 1,5  roka 

Mgr. Edita Hlinková, 

PhD. 20.7.2020 20.7.2020 19.7.2025 

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 29.7.2020 28.7.2025 

špecializačný študijný určený dĺžka odborný garant platnosť prvej akreditácia 
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program pre odbor pre trvania programu akreditácie od od do 

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 

Kuricová, 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 

rádiológia lekár 5 rokov 

doc. MUDr. Kamil 

Zeleňák, PhD., 

FCIRSE 20.7.2020 20.7.2020 19.7.2025 

súdne lekárstvo lekár 5 rokov 

prof. MUDr. František 

Novomeský, PhD. 15.7.2014 16.7.2019 15.7.2024 

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 

zdravotnícky 

manažment  

a financovanie 

lekár, 

zubný 

lekár 

1 rok 
prof. MUDr. Viera 

Švihrová, CSc. 
31.7.2013 1. 8. 2018 30.7.2023 

certifikačný študijný 

program 

určený 

pre 

dĺžka 

trvania 

odborný garant 

programu 

platnosť prvej 

akreditácie od 

akreditácia 

od do 

dorastové lekárstvo lekár 4 mes. 

doc. MUDr. Ľubica 

Jakušová, PhD. 9.6.2011 10.6.2016 9.6.2021 

dentoalveolárna 

chirurgia 

zubný 

lekár 6 mes. 

doc. MUDr. Dagmar 

Statelová, CSc., mim. 

prof. 18.6.2018 18.6.2018 17.6.2023 

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. Ján 

Danko, CSc. 
6.6.2017 6.6.2017 5.6.2022 
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ošetrovateľská 

starostlivosť  

o chronické rany 

sestra 6 mes. 
Mgr. Edita Hlinková, 

PhD. 
25.9.2020 25.9.2020 24.9.2025 

akreditovaný študijný 

program  

sústavného vzdelávania 

určený 

pre 

dĺžka 

trvania 

odborný garant 

programu 

platnosť prvej 

akreditácie od 

akreditácia 

od 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 

2020 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 

 

4.3.4 ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM 

Účastníci špecializačného štúdia v jednotlivých študijných programoch sa po splnení 

príslušných podmienok hlásili na vzdelávacie aktivity – školiace kurzy, pobyty, záverečné  

kurzy a záverečné 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 vo 

vybranom internistickom odbore. V roku 2020 spoločný internistický kmeň úspešne ukončilo 

34 lekárov. 

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 2020 chirurgický kmeň úspešne ukončili 3 lekári. 

Jednou z podmienok pre postup k 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 

aktivity je prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH. V roku 2020 sa uskutočnilo päť 

vzdelávacích kurzov, ktoré úspešne absolvovalo 64 lekárov. 

 

 

Tabuľka č. 10 Termíny záverečných špecializačných skúšok v roku 2020 

zdravotnícke povolanie LEKÁR 

špecializačný študijný program 

termín 

konania  

počet 

účastníkov 

dermatovenerológia 
17.1.2020 1 

19.6.2020 1 

detská chirurgia 9.7.2020 2 
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onkológia v urológii 4.2.2020 1 

mamológia 3.3.2020 2 

pediatria 
18.6.2020 5 

20.10.2020 5 

klinická imunológia a alergológia 
17.6.2020 2 

25.11.2020 1 

gastroenterológia 25.6.2020 1 

pneumológia a ftizeológia 
11.6.2020 3 

20.10.2020 1 

infektológia 23.6.2020 1 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 3.3.2020 4 

zdravotnícky manažment a financovanie 
22.5.2020 4 

19.11.2020 3 

pracovné lekárstvo 22.5.2020 2 

všeobecné lekárstvo 

18.6.2020 6 

11.11.2020 9 

18.11.2020 8 

nefrológia 
9.7.2020 1 

3.12.2020 5 

súdne lekárstvo 4.11.2020 1 

klinická biochémia 7.9.2020 3 

anestéziológia a intenzívna medicína 
22.6.2020 2 

18.12.2020 5 

neurológia 2.12.2020 2 

vnútorné lekárstvo 
23.6.2020 5 

10.11.2020 7 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 2.7.2020 1 

hematológia a transfuziológia 10.2.2020 1 

pediatrická pneumológia a ftizeológia 
26.6.2020 1 

11.12.2020 1 

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy 

látkovej premeny a výživy 27.11.2020 2 

chirurgia 
21.5.2020 1 

22.10.2020 5 

gynekológia a pôrodníctvo 
3.3.2020 1 

26.11.2020 4 

urológia 
26.5.2020 1 

24.11.2020 3 

ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 26.11.2020 1 

patologická anatómia 1.12.2020 1 

neonatológia 3.12.2020 1 

zdravotnícke povolanie SESTRA 

špecializačný študijný program 

termín 

konania  

počet 

účastníkov 

ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  28.5.2020 13 

ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 8.12.2020 9 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite 3.12.2020 13 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 
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4.3.4.1 REZIDENTSKÉ ŠTÚDIUM NA JLF UK V MARTINE 

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 lekárov v špecializačných študijných odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria. 

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 

rezidentskou formou aj v roku 2020 a zaradila  do rezidentského štúdia ďalších lekárov. 

V roku 2020 JLF UK v Martine vzdelávala 60 rezidentov v ôsmych rôznych špecializačných 

odboroch. Špecializačnú skúšku úspešne absolvovali traja rezidenti v odbore všeobecné 

lekárstvo a dvaja rezidenti v odbore pediatria. 

Prostredníctvom svojho zapojenia do rezidentskej formy vzdelávania tak Jesseniova 

lekárska fakulta UK v Martine aj v roku 2020 významným spôsobom participovala na 

dosiahnutí cieľa MZ SR, ktorým je nielen omladenie a zvýšenie počtu všeobecných lekárov a 

pediatrov v ambulanciách prvého kontaktu, ale aj zvýšenie počtu špecialistov v ústavných 

zdravotníckych zariadeniach a rozšírenie siete špecializovaných ambulancií vo vybraných 

odboroch. 

4.3.5 CERTIFIKAČNÁ PRÍPRAVA 

Jesseniova lekárska fakulta v roku 2020 vzdelávala lekárov v uvedených 

certifikačných študijných programoch: dorastové lekárstvo, komplexná diagnostika 

a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy a mamodiagnostika 

v gynekológii. Pre zdravotnícke povolanie zubný lekár JLF UK realizovala v roku 2020 

certifikačný študijný program dentoalveolárna chirurgia. 

V zdravotníckom povolaní sestra ponúkla JLF UK v Martine v roku 2020 prvýkrát 

možnosť odbornej prípravy v novom certifikačnom študijnom programe ošetrovateľská 

starostlivosť o chronické rany. Do certifikačného študijného programu zaradila 21 sestier. 

Prehľad o realizovaných záverečných certifikačných skúškach v roku 2020 uvádza 

tabuľka č. 14. 

Tabuľka č. 11 Termíny záverečných certifikačných skúšok v roku 2020 

zdravotnícke povolanie LEKÁR 

certifikačný študijný program termín konania  

počet 

účastníkov 

mamodiagnostika v gynekológii 3.3.2020 2 

zdravotnícke povolanie ZUBNÝ LEKÁR 

certifikačný študijný program termín konania  

počet 

účastníkov 

dentoalveolárna chirurgia 20.11.2020 5 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

4.3.6 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. 74/2019 zo dňa 15. 3. 2019.  
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Jesseniova lekárska fakulta UK  v Martine realizovala v roku 2020 pre lekárov tieto  

aktivity sústavného vzdelávania, ktoré vzhľadom na svoju dĺžku trvania, nepodliehajú 

akreditačnému procesu: 

 

V odbore neurológia: 

Elektromyografia 

termín konania: 1. - 5. 6. 2020, 15. - 19. 6. 2020 

odborný garant: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

rozsah: 38 hodín 

spôsob ukončenia: vydané potvrdenie o absolvovaní aktivity sústavného vzdelávania 

počet absolventov: 4 

 

Elektroencefalografia 

termín konania: 29. 6. - 8. 7. 2020 

odborný garant: prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

rozsah: 30 hodín 

spôsob ukončenia: vydané potvrdenie o absolvovaní aktivity sústavného vzdelávania 

počet absolventov: 9 

4.3.7 AKREDITOVANÉ PROGRAMY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA PRE SESTRY 

4.3.7.1 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 2020 nebol kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii realizovaný žiadny 

vzdelávací cyklus. 

 

4.3.7.2 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 2020 nebol z dôvodu zmeny študijného programu na certifikačný študijný 

program realizovaný žiadny vzdelávací cyklus. 

 

4.3.8 PREHĽAD O VZDELÁVANÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOCH 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v roku 2020 v rámci študijných programov 

ďalšieho vzdelávania vzdelávala 1213 zdravotníckych pracovníkov (z toho 1052 lekárov, 6 

zubných lekárov a 155 sestier). Niektorý zo študijných programov úspešne ukončilo 172 

zdravotníckych pracovníkov (13 zdravotnícki pracovníci absolvovali programy sústavného 

vzdelávania, ktoré nepodliehajú akreditácii  a 159 zdravotníckych pracovníkov úspešne 

absolvovalo niektorý z akreditovaných študijných programov). 

V roku 2020 bol najväčší počet lekárov vzdelávaných už tradične v špecializačnom 

študijnom programe pediatria a vnútorné lekárstvo. Veľký záujem zo strany lekárskej 

verejnosti bol aj o zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore všeobecné 
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lekárstvo a to aj vďaka uzákoneniu doplnkovej formy prípravy v tomto špecializačnom 

odbore pre lekárov so špecializáciou.  

Zo strany sestier evidujeme od roku v roku 2018 kontinuálny nárast záujmu o 

špecializačný študijný program ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii. Druhým 

najobsadenejším študijným programom pre sestry sa stal nový špecializačný študijný program 

ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. 

Prehľad o počtoch vzdelávaných zdravotníckych pracovníkov v roku 2020 poskytujú 

nasledujúce grafy. 

 

Graf č. 9 Prehľad o počte lekárov vzdelávaných v jednotlivých akreditovaných 

programoch ďalšieho vzdelávania v roku 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 
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Graf č. 10 Prehľad o počte sestier vzdelávaných v jednotlivých akreditovaných 

študijných programoch ďalšieho vzdelávania v roku 2020 

 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

4.3.9 UKONČENIE AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

V roku 2020 ukončilo niektorý z akreditovaných študijných programov 159 

zdravotníckych pracovníkov. Prehľad o absolventoch a vydaných dokladoch uvádza 

nasledujúca tabuľka. 
 

Tabuľka č. 12 Prehľad o absolventoch a vydaných dokladoch v roku 2020 

názov akreditovaného študijného programu 

počet 

absolventov vydaný doklad 

Anestéziológia a intenzívna medicína  7 diplom o špecializácii 

Dermatovenerológia  2 diplom o špecializácii 

Detská chirurgia  2 diplom o špecializácii 

Diabetológia, poruchy látkovej premeny   

a výživy 4 diplom o špecializácii 

Gastroenterológia  1 diplom o špecializácii 

Gynekológia a pôrodníctvo 5 diplom o špecializácii 

Hematológia a transfuziológia  1 diplom o špecializácii 

Chirurgia  6 diplom o špecializácii 

Infektológia  1 diplom o špecializácii 

Klinická biochémia 3 diplom o špecializácii 

Klinická imunológia a alergológia 3 diplom o špecializácii 

Mamológia 2 diplom o špecializácii 

Nefrológia 6 diplom o špecializácii 

Neonatológia  1 diplom o špecializácii 

Neurológia  2 diplom o špecializácii 

Onkológia v urológii 1 diplom o špecializácii 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite  13 diplom o špecializácii 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  13 diplom o špecializácii 

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 9 diplom o špecializácii 

Patologická anatómia 1 diplom o špecializácii 

Pediatria  10 diplom o špecializácii 
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Pediatrická endokrinológia a diabetológia, 

poruchy látkovej premeny a výživy 2 diplom o špecializácii 

Pediatrická gastroenterológia, hepatológia  

a výživa 1 diplom o špecializácii 

Pediatrická pneumológia a ftizeológia  2 diplom o špecializácii 

Pneumológia a ftizeológia  4 diplom o špecializácii 

Pracovné lekárstvo  2 diplom o špecializácii 

Súdne lekárstvo 1 diplom o špecializácii 

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve  1 diplom o špecializácii 

Urológia  4 diplom o špecializácii 

Vnútorné lekárstvo 12 diplom o špecializácii 

Všeobecné lekárstvo  23 diplom o špecializácii 

Zdravotnícky manažment a financovanie 7 diplom o špecializácii 

Mamodiagnostika v gynekológii 2 certifikát 

Dentoalveolárna chirurgia 5 certifikát 

spolu dokladov o ukončení štúdia,  

z toho: 
159 

diplomov o špecializácii 
lekári 117 

sestry 35 

certifikátov 
lekári 2 

zubní lekári 5 

potvrdení o absolvovaní sestry 0 
Zdroj: Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov JLF UK 

4.3.10 NOVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA A OPÄTOVNÉ AKREDITÁCIE 

ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

V roku 2020 rozšírila JLF UK v Martine spektrum ponúkaných študijných programov 

ďalšieho vzdelávania o tri nové študijné programy ďalšieho vzdelávania: 

• rádiológia 

špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár 

odborný garant: doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE 

• ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

špecializačný študijný program pre zdravotnícke povolanie sestra 

odborný garant: Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

• ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany 

certifikačný študijný program pre zdravotnícke povolanie sestra 

odborný garant: Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

 

Ďalšie dve žiadosti o akreditáciu nových študijných programov podala JLF UK 

v Martine koncom roka 2020: 

• expertná kolposkopia 

certifikačný študijný program pre zdravotnícke povolanie lekár 

odborný garant: prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 

• mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia 

program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka 

odborný garant: PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 

   

V súlade s platnou legislatívou JLF UK v priebehu roku 2020 podala dvadsať 

žiadosti o opätovnú akreditáciu študijných programov. Išlo o uvedené študijné programy: 
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ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii; pracovné lekárstvo; diabetológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy; vnútorné lekárstvo; anestéziológia a intenzívna medicína; neonatológia; 

dermatovenerológia; gynekológia a pôrodníctvo; hematológia a transfuziológia; chirurgia; 

infektológia; neurológia; pediatria; pneumológia a ftizeológia, urológia, pediatrická 

intenzívna medicína, pediatrická urológia, dorastové lekárstvo, pediatrická pneumológia 

a ftizeológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve. 

Žiadosti o opätovnú akreditáciu všetkých uvedených študijných programov boli už 

schválené a sú platné na nasledujúcich päť rokov.
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4.4 VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ A PROJEKTY  

4.4.1 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 2020 prebiehalo na fakulte riešenie projektov grantových agentúr VEGA a 

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

projektov EFRR. V projektoch financovaných inou domácou alebo zahraničnou inštitúciou 

dominovalo individuálne zastúpenie pedagogických a vedeckých pracovníkov fakulty.  

V správe sú uvedené údaje o vedeckých aktivitách zamestnancov, s dôrazom na 

riešené vedecko-výskumné projekty, výsledky publikačnej činnosti, získané ocenenia, 

organizované podujatia. Uvedené sú aj habilitačné a inauguračné konania týkajúce sa 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

4.4.2 DOMÁCE A ZAHRANIČNÉ PROJEKTY A GRANTY 

Na JLF UK sa realizovalo v danom roku spolu 136 projektov. Do celkového počtu 

nebola ani v tomto roku započítaná individuálna účasť zamestnancov na riešení klinických 

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

Okrem riešených projektov, podali v roku 2020 pedagogickí a výskumní pracovníci 14 

žiadostí o grant APVV, 24 žiadostí o grant VEGA, 7 žiadostí o grant KEGA a 36 žiadostí 

o Grant UK so začiatkom riešenia v roku 2021. Počet žiadostí vychádzal z voľnej riešiteľskej 

kapacity učiteľov, doktorandov a výskumných pracovníkov. Počet hodín ako aj účasť na 

riešení viacerých projektov súčasne limitujú kritériá grantových agentúr. 

 

 

Graf č. 11 Počet projektov riešených na JLF UK v rokoch 2012 - 2020 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK  
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Graf č. 12 Percentuálne zastúpenie grantov riešených na JLF UK v roku 2020 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK 

 

 

Prehľad riešených projektov: 

Pozn.: Uvedený finančný objem sa vzťahuje na kalendárny rok 2020 

 

GRANTOVÉ ÚLOHY VEGA 

1. 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: 17 074 € 

 

2. 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: 16 849 € 

 

3. 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: 15 265 € 

 

4. 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: 10 528 € 
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5. Zodp. riešiteľ: doc. 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: 12 939 € 

 

6. 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: 10 978 € 

 

7. 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: 14 932 € 

 

8. 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: 4 962 € 

 

9. Zodp. riešiteľka: doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD. 

 Ústav histológie a embryológie JLF UK 

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

funkčnézmeny v mozgu a mieche za experimentálnych podmienok.“ 

Doba riešenia: 2018-2020 

Finančný objem:  BV: 4 030 € 

 

10. 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: 5 012 € 

 

11. 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: 19 482 € 
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12. 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: 16 764 € 

 

13. 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: 17 954 € 

 

14. 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: 18 061 € 

 

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

 Ústav molekulovej biológie a genomiky 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: 15 318 € 

 

16. 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: 16 194 € 

 

17. 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: 15 372 € 

 

18. 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: 14 791 € 
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19. 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: 14 022 € 

 

20. 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: 10 659 € 

 

21. 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: 11 873 € 

 

22. Zodp. riešiteľ: doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. 

 BioMed JLF UK 

 1/0554/19 „Úloha STAT3 signálnej dráhy v regulácii promótora Na+/Mg2+ 

  výmenníka SLC41A1: od zápalu k Parkinsonovej chorobe.“ 

Doba riešenia: 2019-2021 

Finančný objem:  BV: 15 483 €  

 

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

 Ústav fyziológie JLF UK  

 1/0199/19 „Tlak krvi a jeho variabilita zdravých a patologických 

novorodencov.“ 

Doba riešenia: 2019-2021 

Finančný objem:  BV: 9 431 € 

 

24. Zodp. riešiteľka: doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. 

 Chirurgická klinika a TC JLF UK a UNM 

 1/0023/19 „Adipocytokíny ako nové markery akútnej rejekcie transplantovanej 

  obličky.“ 

Doba riešenia: 2019-2021 

Finančný objem:  BV: 8 579 € 

 

25. Zodp. riešiteľka: Mgr. Andrea Hornáková, PhD. 

 BioMed JLF UK  

 1/0272/19 „Využitie cirkulujúcich miRNA ako potenciálnych biomarkerov 

  tehotenských komplikácií.“ 

Doba riešenia: 2019-2021 

Finančný objem:  BV: 11 855 € 
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26. Zodp. riešiteľka: Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 

 Ústav pôrodnej asistencie JLF UK  

 1/0211/19 „Psychosociálne faktory súvisiace s popôrodnou depresiou a 

možnosti skríningu depresie v období po pôrode.“ 

Doba riešenia: 2019-2021 

Finančný objem:  BV: 7 837 € 

 

27. Zodp. riešiteľka: PhDr. Mária Bujalková, PhD. 

 Ústav cudzích jazykov JLF UK  

 1/0097/19 „Opera medica Thurocia et Trenchiensia. Choroby a ich terapia v 

  jazykovom a medicínskom kontexte 17. storočia.“ 

Doba riešenia: 2019-2021 

Finančný objem:  BV: 2 171 € 

 

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

 Ústav fyziológie JLF UK 

 1/0055/19 „Pľúcny surfaktant ako súčasť obranných mechanizmov 

respiračného  systému: využitie troch modelov.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem:  BV: 20 717 € 

 

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

Ústav patologickej fyziológie JLF UK  

1/0020/19 „Napäťovo riadené sodíkové kanály ako cieľové molekuly na 

inhalačnú terapiu excesívneho kašľa.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

 Finančný objem:  BV: 19 235 € 

 

30. Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

 Ústav lekárskej biológie JLF UK  

 1/0136/19 „Hodnotenie antineoplastických účinkov rastlinných funkčných 

potravín v mamárnej karcinogenéze.“ 

Doba riešenia: 2019-2022  

Finančný objem:  BV: 18 037 € 

 

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

Ústav farmakológie JLF UK  

1/0253/19 „Ovplyvnenie symptómov experimentálne vyvolanej alergickej 

astmy a remodelácie dýchacích ciest modulátormi aktivity iónových kanálov.“ 

Doba riešenia: 2019-2022  

Finančný objem:  BV: 19 132 € 

 

32. Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Peter Kaplán, PhD. 

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

 1/0004/19 „Expresia a oxidačné poškodenie proteínov srdca pri 

hyperhomocysteinémii.“ 

Doba riešenia: 2019-2022  

Finančný objem:  BV: 17 630 € 
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33. Zodp. riešiteľ: MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

 Interná klinika-Gastroenterologická JLF UK a UNM 

 1/0304/19 „Translačná validácia receptorov zodpovedných za aktiváciu 

pažerákových  nociceptívnych nervových C-vláken u ľudí.“ 

Doba riešenia: 2019-2022  

Finančný objem:  BV: 12 585 € 

 

34. Zodp. riešiteľka: Ing. Barbora Czippelová, PhD.  

BioMed JLF UK 

1/0200/19 „Neinvazívne hodnotenie včasných aterosklerotických zmien v 

súvislosti s obezitou.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem:  BV: 9 711 € 

 

35. Zodp. riešiteľka: MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

 Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM  

 1/0549/19 „Využitie výsledkov analýzy DNA a detekcie mikroRNA v 

primárnej a sekundárnej profylaxii tromboembolických komplikácií u 

pacientov so syndrómom lepivých doštičiek.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem:  BV: 17 297 € 

 

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

 Neurologická klinika JLF UK a UNM 

 1/0301/19 „Hodnotenie kognitívnych porúch pri sclerosis multiplex a ich vzťah 

ku genetickým a rádiologickým markerom ochorenia.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem:  BV: 9 705 € 

 

37. Zodp. riešiteľka: Mgr. Jana Jurečeková, PhD. 

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK 

 1/0271/19 „Úloha genetických a epigenetických zmien v dráhe estrogénových 

  receptorov pri vzniku a progresii karcinómu prostaty.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem:  BV: 14 496 € 

 

38. Zodp. riešiteľ: doc. RNDr. Michal Šimera, PhD. 

 Ústav lekárskej biofyziky JLF UK  

 1/0275/19 „Koordinácia obranných mechanizmov respiračného traktu a  

  kardiorespiračných funkcií u experimentálnych zvierat.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem:  BV: 11 992 €  

 

39. Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. 

 I. Interná klinika JLF UK a UNM  

 1/0090/20 „Nové trendy v liečbe a nové markery progresie chronického 

srdcového zlyhávania so zachovanou systolickou funkciou ľavej komory u 

pacientov s diabetes  mellitus 2. typu.“ 

Doba riešenia: 2020-2022 

Finančný objem:  BV: 17 699 €   
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40. Zodp. riešiteľ: prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

 1/0230/20 „Úloha cholekalciferolu a jeho metabolitov  v rozvoji EAE a 

sclerosis multiplex: Translačné molekulárne a proteomické štúdium.“ 

Doba riešenia: 2020-2022 

Finančný objem:  BV: 13 340 €   

 

41. Zodp. riešiteľka: Ing. Zuzana Višňovcová, PhD. 

 Ústav fyziológie JLF UK  

 1/0190/20 „Elektrodermálna aktivita ako index sympatikovej 

regulácie/dysregulácie – analýza pomocou komplexných matematických metód 

vo vzťahu k vybraným ochoreniam.“ 

Doba riešenia: 2020-2023 

Finančný objem:  BV: 17 148 €   

 

42. Zodp. riešiteľ: PharmDr. Martin Kertys, PhD. 

 Ústav farmakológie JLF UK  

 1/0081/20 „Monitoring účinnosti antiagregačnej a antikoagulačnej liečby.“ 

Doba riešenia: 2020-2023 

Finančný objem:  BV: 15 694 €   

 

43. Zodp. riešiteľka: doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD. 

 Ústav molekulovej biológie a genomiky JLF UK  

 1/0205/20 „Profilovanie cirkulujúcej nádorovej DNA a FFPE tkanív v 

manažmente a prognóze pacientov s malígnym melanómom pomocou 

sekvenovania novej  generácie.“ 

Doba riešenia: 2020-2023 

Finančný objem:  BV: 15 389 €   

 

44. Zodp. riešiteľ: Ing. Jakub Míšek, PhD. 

 Ústav lekárskej biofyziky JLF UK  

 1/0173/20 „Železo a iné biogénne prvky v CNS ako markery expozície  

  elektromagnetickým poliam.“ 

Doba riešenia: 2020-2023 

Finančný objem:  BV: 11 847 €   

 

45. Zodp. riešiteľ: prof.  RNDr. Ivan Poliaček, PhD. 

 Ústav lekárskej biofyziky JLF UK  

 1/0092/20 „Vzťahy centrálnej regulácie kašľa a dýchania.“  

Doba riešenia: 2020-2023 

Finančný objem:  BV: 15 285 €   

 

46. Zodp. riešiteľ: Mgr. Radovan Murín, PhD. 

 Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

 1/0255/20 „Vplyv porúch S-adenozylmetionínového cyklu na energetický 

  metabolizmus buniek nervového tkaniva.“  

Doba riešenia: 2020-2023 

Finančný objem:  BV: 14 992 €   
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47. Zodp. riešiteľka: Ing. Katarína Kľačanová, PhD. 

 BioMed JLF UK 

 1/0299/20 „Štúdium vplyvu preischémie a globálnej ischémie mozgu na 

bielkovinymitochondriálnej  dynamiky.“  

Doba riešenia: 2020-2023 

Finančný objem:  BV: 10 288 € 

    

PROJEKTY APLIKOVANÉHO VÝSKUMU V OBLASTI ŠKOLSTVA A PEDAGOGIKY KEGA 

1. Zodp. riešiteľka: Mgr. Bc. 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: 6 618 € 

 

2. 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: 2 641 € 

 

3. Zodp. riešiteľka: MUDr. Denisa Osinová, PhD. 

 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM 

057UK-4/2019 „Implementácia procesného riadenia do výučby akútnych 

stavov  pomocou interaktívnych on-line algoritmov.“ 

 Doba riešenia: 2019-2020 

 Finančný objem:  BV: 3 688 € 

 

4. Zodp. riešiteľka: MUDr. Martina Neuschlová, PhD. 

 Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK 

038UK-4/2019 „Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie 

pre študentov študujúcich v anglickom jazyku.“ 

 Doba riešenia: 2019-2021 

 Finančný objem:  BV: 2 270 € 

 

5. Zodp. riešiteľka: MUDr. Jana Kompaníková, PhD. 

 Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK 

 032UK-4/2019 „Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie.“ 

 Doba riešenia: 2019-2021 

 Finančný objem:  BV: 2 532 € 

 

6. Zodp. riešiteľka: Mgr. Anna Barnau, PhD. 

 Ústav cudzích jazykov JLF UK 

 028UK-4/2020 „Akademické zručnosti v lekárskych vedách. Príručka pre 

  doktorandov rôznych lekárskych odborov.“ 

 Doba riešenia: 2020-2021 

 Finančný objem:  BV: 1 429 € 
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SPOLURIEŠITEĽSTVO: 

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

 Ústav anatómie LF UPJŠ 

Zodp. riešiteľka za pracovisko 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: 1 520 € 

 

PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA APVV   

1. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2016-31.12.2020 

Finančný objem: BV: 37 923 € 

 

2. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2016-31.12.2020 

Finančný objem: BV: 50 000 € 

 

3. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2016-31.12.2020 

Finančný objem: BV: 57 200 € 

 

4. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2016-31.12.2020  

Finančný objem: BV: 24 369 € 
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5. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2017-30.6.2021 

Finančný objem: BV: 49 570 € 

 

6. Zodp. riešiteľ: doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD. 

 BioMed JLF UK  

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

cielené molekuly a signálne dráhy.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2017-30.6.2021 

Finančný objem: BV: 36 554 € 

 

7. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2017-30.6.2021 

Finančný objem: BV: 50 732 € 

 

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

 Ústav molekulovej biológie a genomiky JLF UK  

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

  karcinómu.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2017-30.6.2021 

 Finančný objem: BV: 83 100 € 

 

9. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022 

Finančný objem: BV: 51 026 € 

 

10. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022  

Finančný objem: BV: 50 312 €  
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11. 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.“ 

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

 Doba riešenia: 1.8.2018-30.6.2022 

Finančný objem: BV: 66 536 € 

 

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

Ústav farmakológie JLF UK  

APVV-18-0084 „Rezistencia na antituberkulotiká – nové možnosti jej detekcie 

a terapeutického manažmentu.“ 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 249 880 €     

 Doba riešenia: 1.7.2019-30.6.2023 

Finančný objem: BV: 59 632 € 

 

13. Zodp. riešiteľ: doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD. 

Ústav lekárskej biochémie JLF UK  

APVV-18-0088 „Komplexná molekulová charakterizácia heterogenity 

a signalizácie gliálnych buniek v procese tumorigenézy.“ 

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

 Doba riešenia: 1.7.2019-30.6.2023 

Finančný objem: BV: 63 200 € 

 

 

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

Ústav farmakológie JLF UK 

APVV-19-0033 „Postavenie Rho kinázovej dráhy v patomechanizme 

alergického zápalu dýchacích ciest a možnosti jej farmakologického 

ovplyvnenia.“ 

Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 222 365 € 

Doba riešenia: 1.7.2020-30.6.2024 

Finančný objem: BV: 26 968 €  

 

15. Zodp. riešieľ: doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.  

BioMed JLF UK 

APVV-19-0222 „Stanovenie mitochondriálneho fitness v diagnostike a 

predikcii Parkinsonovej choroby.“ 

Finančný objem na celú dobu riešenia: BV: 220 000 € 

Doba riešenia: 1.7.2020-30.6.2024 

Finančný objem: BV: 43 406 € 
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SPOLURIEŠITEĽSTVO: 

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

 Parazitologický ústav 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: BV: 4 700 € 

 

17. 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: Biomed JLF UK 

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

 Doba riešenia: 01.08.2018-30.06.2022 

 Finančný objem pre JLF: BV: 16 527 €   

 

18. 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: Biomed JLF UK  

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

 Doba riešenia: 1.8.2018 - 30.6.2022 

 Finančný objem pre JLF: BV: 16 025 €/ na celú dobu riešenia: BV: 57 751 €  

 

19. 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: Biomed JLF UK  

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

 Doba riešenia: 1.8.2018 - 30.6.2022 

 Finančný objem pre JLF: BV: 23 000 €/ na celú dobu riešenia: BV: 90 000 € 

 

20. Zodp. riešiteľ: doc. Ing. Milan Smetana, PhD. 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ŽU, Žilina 

APVV-19-0214 „Biokompatibilita a objektivizácia elektromagnetického poľa 

sieťovej frekvencie v husto osídlených oblastiach.“ 

Spoluriešiteľ za JLF UK: Ústav lekárskej biofyziky JLF UK 

Zodpovedná osoba: prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

Doba riešenia: 1.7.2020-30.6.2023 

Finančný objem pre JLF: 11 500 €/ na celú dobu riešenia: BV: 75 000 € 
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ROJEKTY 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 na celú dobu riešenia: 160 370 € 

Finančný objem: BV: 32 629 €    
 

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

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 na celú dobu riešenia: 57 900 € 

Finančný objem: BV: 21 200 €    
 

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 na celú dobu riešenia: 94 650 € 

Finančný objem: BV: 23 120,50 €    
 

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

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 na celú dobu riešenia: 72 000 € 

Finančný objem: BV: 19 000 €    
 

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 na celú dobu riešenia: 240 000 € 

Finančný objem: BV: 79 000 €    
 

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 na celú dobu riešenia: 189 985 € 

Finančný objem: BV: 73 851 €    
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7. Zodp. riešiteľ: doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD. 

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 na celú dobu riešenia: 67 280 € 

Finančný objem: BV: 22 690 €    
 

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

Biomed JLF UK 

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

fluorescenčnej multifotónovej mikroskopie a FLIM analýzy.“ 

Doba riešenia: 2018-2020  

Finančný objem na celú dobu riešenia: 110 000 € 

Finančný objem: BV:  35 800 €   KV: 4 500 € 
 

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

Chirurgická klinika a TC JLF UK a UNM 

2019/64-UKMT-3 „Karcinóm rekta. Implementácia parametrických 

ukazovateľov hodnotenia radikality chirurgického výkonu. Pilotná národná 

štúdia.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 209 663 €/ z toho 

spoluriešiteľským organizáciám: 66 500 € 

Finančný objem: BV: 69 487,20 €/ z toho spoluriešiteľským organizáciám: 

24 500 € 
  

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

Ústav lekárskej biochémie JLF UK 

2019/47-UKMT-10 „Analýza morfologických a biochemických zmien 

nervových vlákien v ľudskej koži pri neurodegeneratívnych ochoreniach.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 106 460 € 

Finančný objem: BV: 40 060 € 
 

11. Zodp. riešiteľ: MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

Interná klinika-Gastroenterologická JLF UK a UNM 

2019/43-UKMT-6 „Vývoj inovatívnych diagnostických metód a postupov pre 

personalizáciu liečby extraezofágových prejavov pažerákovej refluxovej 

choroby.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 81 600 € 

Finančný objem: BV: 23 700 €              KV: 15 000 € 
 

12. Zodp. riešiteľ: MUDr. Peter Uhrík  

Interná klinika-Gastroenterologická JLF UK a UNM  

2019/44-UKMT-7 „Endoskopická a transkutánna elastografia pankreasu 

pomocou shear-wave ako nová diagnostická metóda.“ 

Doba riešenia: 2019-2021 

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia: 75 000 € 

Finančný objem: BV: 29 250 € 
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SPOLURIEŠITEĽSTVO: 

13. Zodp. riešiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.  

Biomedicínske centrum SAV, Bratislava 

Spoluriešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

2019/57-BMCSAV-1 „Molekulárne biomarkery relapsu pri seminómoch 

klinického štádia I.“ 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančný objem poskytnutý MZ SR na celú dobu riešenia pre JLF UK: 

59 169€ 

Finančný objem: BV: 26 274 € 

 

GRANTY UK - ROČNÉ      

1. Zodp. riešiteľka: Mgr. Mária Bencúrová 

UK/46/2020 „Význam vzájomnej komunikácie sarkoplazmatického retikula 

a mitochondrií v patofyziológii ischemicko-reperfúzneho poškodenia starnúceho 

srdca.“ 

Finančný objem:  1000 €  

 

2. Zodp. riešiteľ: MUDr. Jakub Benko 

UK/187/2020 „MikroRNA-126 ako marker rizika vzniku diabetes mellitus 2. typu.“ 

Finančný objem:  1000 €  

 

3. Zodp. riešiteľka: MVDr. Sandra Csizmárová 

UK/21/2020 „Význam a úloha expresie reparačných proteínov v léziách krčka 

maternice.“ 

Finančný objem:  1000 €  

 

4. Zodp. riešiteľ: Mgr. Matúš Dohál 

UK/81/2020 „Prínos celogenómového sekvenovania k detekcii rezistencie 

 Mycobacterium Tuberculosis na antituberkulotiká.“ 

Finančný objem:  1000 €  

 

5. Zodp. riešiteľka: MUDr. Eva Gabonová   

UK/12/2020 „Možnosti neinvazívnej diagnostiky relapsu kolorektálneho karcinómu 

na úrovni nukleových kyselín.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

6. Zodp. riešiteľka: MUDr. Kristína Grilusová   

UK/302/2020 „Využitie laboratórneho monitorovania anti-Xa aktivity u pacientov 

s fibriláciou predsiení a krvácaním pri liečbe xabanmi.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

7. Zodp. riešiteľka: Mgr. Dominika Hajdúchová 

UK/105/2020 „Porovnanie senzitivity metód na detekciu α-synukleínových agregátov 

 v tkanivách gastrointestinálneho traktu myšieho modelu Parkinsonovej choroby.“ 

Finančný objem:  1000 € 
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8. Zodp. riešiteľka: MUDr. Andrea Hamráková 

UK/3/2020 „Hodnotenie efektu farmakoterapie na centrálnu autonómnu reguláciu pri 

 ADHD použitím neinvazívneho prístupu.“ 

Finančný objem:  1000 €  

 

9. Zodp. riešiteľ: MUDr. Martin Hanko   

UK/11/2020 „Dynamika a riziká progresie poúrazových intracerebrálnych krvácaní pri 

porovnaní chirurgickej a konzervatívnej liečby.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

10. Zodp. riešiteľka: Mgr. Tatiana Havrilová 

UK/22/2020 „Charakterizácia epidemických kmeňov Clostridium difficile 

 fenotypovými (kultivačnými) a genotypovými (polymerázová reťazová reakcia) 

 metódami.“ 

Finančný objem:  1000 €  

 

11. Zodp. riešiteľka: Mgr. Klaudia Holečková    

UK/23/2020 „Mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 u pacientov s kastračne 

 rezistentným karcinómom prostaty.“ 

Finančný objem:  1000 €   

 

12. Zodp. riešiteľ: MUDr. Peter Huťka 

UK/5/2020 „Autonómna regulácia činnosti srdca v závislosti od spánku pri 

 antidepresívnej liečbe depresívnej epizódy v adolescencii.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

13. Zodp. riešiteľka: RNDr. Katarína Janíková   

UK/44/2020 „Verifikácia mutačných variantov získaných sekvenovaním druhej 

 generácie prostredníctvom sekvenovania podľa Sangera.“ 

Finančný objem:  1000 €  

 

14. Zodp. riešiteľka: Mgr. Danica Jurčáková   

UK/176/2020 „Aktivácia nociceptívnych C-vlákien včelím jedom.“ 

Finančný objem:  1000 €  

 

15. Zodp. riešiteľka: PharmDr. Michaela Krivošová          

UK/138/2020 „Stanovovanie miRNA ako potenciálnych biomarkerov pri depresii.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

16. Zodp. riešiteľka: MUDr. Ivana Kumičíková  

UK/253/2020 „Genetické markery u suicidantov – vzájomná interakcia vybraných 

 genetických markerov vo vzťahu ku samovražednému správaniu a dokonaniu 

 suicídia?“  

Finančný objem:  1000 €  

 

17. Zodp. riešiteľka: MUDr. Katarína Lešková 

UK/99/2020 „Bioptická analýza myelosarkómu vo vzťahu k diferenciálnej diagnostike 

nediferencovaných nádorov.“    

Finančný objem:  1000 €  
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18. Zodp. riešiteľ: MUDr. Eva Malicherová   

UK/254/2020 „Nové biomarkery séra ako súčasť manažmentu monogénových 

autoinflamatórnych ochorení.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

19. Zodp. riešiteľka: Mgr. Lenka Matušková 

UK/175/2020 „Vybrané polymorfizmy adrenergných receptorov vo vzťahu k aktivite 

autonómneho nervového systému.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

20. Zodp. riešiteľka: PharmDr. Miroslava Molitorisová 

UK/118/2020 „Rho-kinázová signálna dráha a jej inhibícia v experimentálnom modeli 

alergického zápalu dýchacích ciest.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

21. Zodp. riešiteľ: MUDr. Lukáš Molnár 

UK/393/2020 „Deficiencia MBL – rizikový faktor vzniku infekcií u detí.“  

Finančný objem:  1000 €   

 

22. Zodp. riešiteľka: RNDr. Terézia Okajčeková  

UK/387/2020 „Charakterizácia molekulárno-biologických procesov v ľudských 

dermálnych fibroblastoch vystavených účinkom studenej plazmy.“ 

Finančný objem:  1000 €   

 

23. Zodp. riešiteľka: MUDr. Michaela Skaličanová  

UK/201/2020 „Možnosti využitia miRNA v diagnostike a personalizovanej liečbe 

pľúcnych metastáz.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

24. Zodp. riešiteľ: MUDr. Miroslav Slezák   

UK/380/2020 „Kvalita života pacientov po resekcii rekta pre karcinóm- funkčné 

poruchy črevné, sexuálne a močové a súvislosť s hojením anastomózy.“   

Finančný objem:  250 €  

 

25. Zodp. riešiteľ: MUDr. Alena Strýčková 

UK/13/2020 „Genetické pozadie u pacientov s vrodeným defektom faktora VII- 

 hypoprokonvertinémiou.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

26. Zodp. riešiteľka: Ing. Juliana Topercerová 

UK/132/2020 „Štúdium mechanizmov relaxačného vplyvu pľúcneho surfaktantu na 

bunky hladkého svalu dýchacích ciest s využitím atómovej silovej mikroskopie.“  

Finančný objem:  1000 €  

 

27. Zodp. riešiteľka: Mgr. Romana Záhumenská     

UK/366/2020 „Indukované pluripotentné kmeňové bunky ako alternatíva pri 

generovaní nových in vitro modelov pre amyotrofickú laterálnu sklerózu.“ 

Finančný objem:  1000 €   
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28. Zodp. riešiteľka: Mgr. Nela Žideková   

UK/67/2020 „Vývoj metódy na stanovovanie hladín nových perorálnych 

antikoagulancií (NOAK) v plazme pomocou hmotnostnej spektrometrie.“  

Finančný objem:  1000 €   
 

29. Zodp. riešiteľka: MUDr. Veronika Rybárová   

UK/95/2020 „Psychoaktívne látky ako rizikový faktor úmrtnosti pri dopravných 

nehodách v spádovej oblasti pitevnej činnosti Ústavu súdneho lekárstva 

a medicínskych expertíz JLF UK a Univerzitnej nemocnice Martin a Súdnolekárskeho 

pracoviska  ÚDZS v Martine.“  

Finančný objem:  1000 €  
 

INÉ PROJEKTY  

1. Koordinátor: Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf 

 JLF UK-partner projektu 

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

 Rádiologická 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 UK: 0 € 
 

2. 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 UK: 53 250 €  
 

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

 Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

Názov projektu: „Implementácia prechodu z doterajších molekulovo-

genetických  analýz prediktívnych faktorov solídnych nádorov na analýzy 

metódou masívneho  paralelného sekvenovania (NGS) za účelom 

individuálnej adjustácie liečby onkologického pacienta.“  

 Finančný objem : 12 150 €   
 

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

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

Názov projektu: „Implementácia testovania genetických alterácií v DNA a 

RNA  izolovanej z FFPE materiálu biopsií pacientov s NSCLC metódou NGS 

s esejou "TruSight Oncclogy 500, DNA a RNA PierianDx bundle", pre 

použitie na platforme  NextSeq.“  

 Finančný objem: 25 000 €   
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5. Koordinátor: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.      

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

Názov projektu:  „Pilotný projekt molekulárne-genotypizačnej diagnostiky 

solídnych nádorov metódou masívneho paralelného skenovania (NGS).“ 

 Finančný objem: 25 000 €   

 

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

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM 

Názov projektu: „Projekt na zvyšovanie kvality s názvom "Komplexné 

genomické profilovanie vzoriek biopsie FFPE u 100 pacientov s 

nemalobunkovým karcinómom  pľúc (NSCLC) pomocou testu NGS 

TruSight Oncology 500.“ 

 Finančný objem: 15 000 €   

 

7. Koordinátor: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.   

Biomed JLF UK    

Názov projektu: „Development of cultural and educational cooperation within 

Slovak – Icelandic context.“ 

Číslo projektu: FBR01-003 

Doba riešenia: 01/2020-08/2021 

Celkový finančný objem: 29 492 €   

Finančný objem pre JLF UK: 0 €    

 

EFRR PROJEKTY (EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA) 

INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 

1. Zodp. riešiteľ: MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

Interná klinika – Gastroenterologická JLF UK a UNM  

304031S579 „Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a 

výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu.“ 

 Doba riešenia: 01.11.2019 - 31.10.2021 

 Finančný objem na celú dobu riešenia: 123 676,50 €/ z toho spoluriešiteľskej 

  organizácii: 5 350,50 €/ rok 2020: 0 € 

 

2. Zodp. riešiteľ: Žilinská univerzita v Žiline 

Spoluriešiteľ: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

BioMed JLF UK 

304011P709 „Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity slovensko-českého 

 cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske 

použitie.“ 

 Doba riešenia: 01.08.2019 - 31.07.2021 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 487 159,50 €/ z toho pre JLF UK: 136 

086,50 €/ rok 2020: 0 €  

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020  

3. Prijímateľ: JLF UK  

313011T430 „Hodnotenie rizikových faktorov životného a pracovného prostredia ako 

podklad populačných intervencií prevencie chronických chorôb.“ 

Doba riešenia: 01.01.2016 - 31.12.2019 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 3 151 209,32 €/rok 2020: 1 376 057,05 € 
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4. Prijímateľ: JLF UK  

Partner: LF UK v Bratislave 

313011T431 „Výskum a vývoj v lekárskych vedách – cesta k personalizovanej liečbe 

závažných neurologických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení.“ 

Doba riešenia: 01.01.2016 - 31.12.2019 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 11 205 643,27 €/ z toho JLF UK: 7 120 827,17 

 € a LF UK: 4 084 816,10 €/ rok 2020: 7 336 982,88 € z toho pre LF UK: 2 814 555,20 

 € 

 

5. Prijímateľ: JLF UK  

313011T433 „Výskum a vývoj v oblasti predklinického testovania chemických látok 

pre využitie v zdravotníctve.“ 

Doba riešenia: 01.01.2016 - 31.12.2019 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 1 694 074,40 €/ rok 2020: 1 518 540,51 €  

 

6. Prijímateľ: JLF UK  

313011T435 „Výskum a vývoj v oblasti testovania nových materiálov.“ 

Doba riešenia: 01.01.2016 - 31.12.2019 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 2 440 125,84 €/ rok 2020: 1 904 393,40 €  

 

7. Prijímateľ: JLF UK  

313011X223 „Výskum a vývoj v oblasti nových technologických riešení 

medicínskeho prístrojového vybavenia.“ 

Doba riešenia: 01.01.2016 - 31.12.2019 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 2 004 433,14 €/ rok 2020: 1 582 667,34 € 

 

8. Prijímateľ: JLF UK 

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 

313011W875 „TENSION - komplementárny projekt.“ 

Doba riešenia: 1.1.2020-30.06.2023 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 210 054,60 €/ rok 2020: 0 €  
 

9. Prijímateľ: JLF UK 

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prof. RNDr. Erika 

Halašová, PhD., doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

313011V446 „Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných 

zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života.“ 

Partneri projektu: Vedecký park UK, Anima Group, s.r.o., BIOHEM, spol. s.r.o., 

Biomedicínske centrum SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 

IPESOFT spol. s.r.o., Lambda Life a.s., MABPRO, a.s., Martinské bioptické centrum, 

s.r.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žilina 

Doba riešenia: 1.9.2019-30.6.2023 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 12 773 810,99 €/ z toho pre JLF UK: 2 540 

415,98 €/ rok 2020: 0 €  
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10. Prijímateľ: JLF UK 

Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., prof. MUDr. Mgr. Miloš 

Jeseňák, PhD., MBA, Ing. Ján Strnádel, PhD. 

313011AFG5 „Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a 

zriedkavé ochorenia.“ 

Partneri projektu: Lekárska fakulta UK, Biomedicínske centrum SAV, Centrum 

spoločenských a psychologických vied SAV, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Národný onkologický ústav v Bratislave, Národný ústav reumatických 

chorôb, Žilinská univerzita v Žiline 

Doba riešenia: 1.6.2020-30.6.2023 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 18 734 882,45 €/ z toho pre JLF UK: 15 431 

167,70 €/ rok 2020: 0 €  
 

11. Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline 

Partneri projektu: JLF UK v Martine, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej 

republiky 

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

Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Ing. Ján Strnádel, PhD. 

313011AFG4 „Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej 

výskumnej infraštruktúry.“ 

Doba riešenia: 1.6.2020-30.6.2023 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 12 199 719,19 €/ z toho pre JLF UK: 2 882 

433,69 €/ rok 2020: 0 €  
 

12. Prijímateľ: Biomedicínske centrum SAV v Bratislave 

Partneri projektu: JLF UK v Martine, AP2 s.r.o., BIOMIN, a.s., MABPRO, a.s., 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v 

Trnave  

Zodpovedný riešiteľ za JLF UK: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD., prof. 

MUDr. Peter Galajda, CSc. 

313011V344 „Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov 

obezity a jej komorbidít.“ 

Doba riešenia: 1.9.2019-28.2.2023 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 7 248 462,66 €/ z toho pre JLF UK: 1 051 

720,77 €/ rok 2020: 0 €  

 

Operačný program Kvalita životného prostredia 

 

13. Prijímateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Partneri projektu: Univerzita Komenského v Bratislave 

Zodpovedný riešiteľ za JLF UK: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

310031AMR7 „Ministerstvom zdravotníctva SR riadený manažment mimoriadnych 

udalostí súvisiacich s COVID-19.“ 

Doba riešenia: 1.5.2020-30.4.2021 

Finančný objem na celú dobu riešenia: 2 484 550,18 €/ z toho pre JLF UK: 965 192,85 

€/ rok 2020: 0 €   
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Tabuľka č. 13 Porovnanie projektov riešených na JLF UK v roku 2019 – 2020 
 

PROJEKT 

Rok 2019 Rok 2020 

Počet v € Počet v € 

VEGA 44 535 435,00 47 640 634,00 

KEGA 
8 28 869,00 7 20 698,00 

APVV 
23 881 095,00 20 822 280,00  

MZ SR 13 465 740,20 13 491 061,70 

GUK 32 31 750,00 29 28 250,00 

INÉ 
 

6 + 7* 

 

175 439,75 

 

7 + 13* 

 

11 034 486,00 

SPOLU 133 2 118 328,95 136  13 037 409,70  

* (EFRR projekty) 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK  

 

 

Graf č. 13 Financovanie projektov na JLF UK v rokoch 2012-2020 s výnimkou 

projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK  

 

4.4.3 VÝSLEDKY PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZAMESTNANCOV 

Kvalitatívne a kvantitatívne parametre publikačnej činnosti zamestnancov JLF UK           

sú uvedené podľa kategórií v nasledovných grafoch. Dáta sú aktualizované k 1.3.2021 (zdroj 

AKAS).    
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Graf č. 14 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2012 – 2020 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. 15 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2012 – 2020 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 
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Graf č. 16 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2012 – 2020 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. 9 „očisteného“ o nekarentované publikácie v časopisoch WOS 

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

 

Graf č. 17 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2012 – 2020 Kategórie ADE, 

AEC, AFA, AFC (vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch a recenzovaných 

zborníkoch, pozvané referáty a príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách) 

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

 

Graf č. 18 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2012 – 2020 Kategórie ADF, 

AED, AFB, AFD (vedecké práce v ostatných domácich časopisoch a vedeckých 

zborníkoch a pozvané referáty a príspevky na domácich vedeckých podujatiach) 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 
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Graf č. 19 Publikačná aktivita zamestnancov JLF UK v r. 2012 – 2020 Kategórie AEG, 

AEH, AEM, AEN, AFE, AFF, AFG, AFH (abstrakty) 

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

 

Počet citovaných dokumentov – publikácií zamestnancov JLF UK za roky 2012 - 2020 

a vývoj počtu citácií za roky 2012 - 2020: 

 

Graf č. 20 Počet citovaných dokumentov zamestnancov JLF UK v r. 2012 – 2020 

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

 

 

Graf č. 21 Vývoj počtu citácií  zamestnancov JLF UK v r. 2012 – 2020 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK a AKAS JLF UK 
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4.4.4 ORGANIZOVANIE VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ 

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

• XXIV. Fakultná vedecká konferencia   

• Prvý kurz medicínskeho vzdelávania na JLF UK v Martine 

• Online webinár na tému „Plagiátorstvo, autorský zákon a citovanie“ 

• XVII. Neuschlov deň 

• Vedecká odborná schôdza SLM a Ústavu histológie a embryológie s názvom „Nové 

trendy a perspektívy v histológii“ 

• Workshop. Karcinóm rekta. Implementácia parametrických ukazovateľov hodnotenia 

radikality chirurgického výkonu. Pilotná národná štúdia. 

• Workshop 2. Karcinóm rekta. Implementácia parametrických ukazovateľov 

hodnotenia radikality chirurgického výkonu. Pilotná národná štúdia. 

• Medziodborový seminár. Karcinóm rekta. Implementácia parametrických 

ukazovateľov hodnotenia radikality chirurgického výkonu. Pilotná národná štúdia. 

• Odborný seminár Kliniky infektológie a cestovnej medicíny 

• Webinár „Valčianske CORONA nástrahy“ 

• 8. Burza Imunodeficiencií. Live stream webinár. 

• XI. Slovenský vakcinologický kongres 

• XVIII. Martinské dni imunológie 

• VITALKA. Certifikačný edukačný kurz 

• Sympózium „Umelá inteligencia a jej využitie v medicíne a rádiológii“ 

 

PRACOVISKOM JLF UK V SPOLUPRÁCI S INOU ZAHRANIČNOU INŠTITÚCIOU: 

• ICPMS. 3rd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences. 

Online. 

• 96. Fyziologické dni 

4.4.5 OCENENIA  

Ocenenia za významné vedecko-výskumné, publikačné aktivity a zásluhy o rozvoj 

odboru a spoločnosti: 

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

Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019 v kategórii spoločenských 

a humanitných vied Mgr. Nore Malinovskej, PhD. za dielo „Haličsko-Volynská 

kronika“ 

• Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. - Top lekár Slovenska v odbore patológia a súdne 

lekárstvo v rámci súťaže vyhlásenej Zdravotníckymi novinami   

• Doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. - Top lekárka Slovenska v odbore 

gastroenterológia v rámci súťaže vyhlásenej Zdravotníckymi novinami   

• Živena, spolok slovenských žien udelil pamätný list a čestné členstvo v Živene                             

prof. MUDr. Kataríne Adamicovej, PhD. pri príležitosti 151. výročia založenia 

Živeny, spolku slovenských žien a 20. ročníka Šoltésovej Martina  

• Slovenská anatomická spoločnosť SLS udelila 1. cenu RNDr. Márii Kovalskej, PhD. 

za najlepšiu publikáciu v roku 2019 

• Slovenská anatomická spoločnosť SLS udelila 3. cenu doc. MVDr. Soni Bálentovej, 

PhD. za najlepšiu publikáciu v roku 2019 

• Slovenská biofyzikálna spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti pre 

mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov Ing. Jakubovi Míšekovi, PhD. za 
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vynikajúce vedecké výsledky a výraznú publikačnú činnosť v oblasti štúdia 

posudzovania rizika týkajúceho sa využitia elektromagnetických polí 

• Slovenská nefrologická spoločnosť SLS udelila cenu doc. MUDr. Ivane Dedinskej, 

PhD. za najlepšiu publikáciu v roku 2019  

• Slovenská fyziologická spoločnosť SLS udelila RNDr. Pavlovi Mikolkovi, PhD. a kol. 

ocenenie za 1. miesto v súťaži o najlepší poster mladých fyziológov na 96. 

Fyziologických dňoch konaných 4.-6.2.2020 v Martine 

• Slovenská fyziologická spoločnosť SLS udelila MUDr. Lucii Bóna Olexovej a kol. 

ocenenie za 3. miesto v súťaži o najlepší poster mladých fyziológov na 96. 

Fyziologických dňoch konaných 4.-6.2.2020 v Martine 

• MUDr. Nikola Ferencová (rod. Sekaninová) bola zaradená do rebríčka 30 

talentovaných Slovákov pod 30 rokov časopisu Forbes (Forbes 30 pod 30, 

https://www.forbes.sk/30pod30-2020/)  

• Spolok lekárov v Martine udelil cenu spolku prof. MUDr. Martinovi Péčovi, PhD. za 

najlepšiu prednášku v roku 2019 „Nové trendy v diagnostike a terapii mastocytóz“ 

• Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS udelila Sečanského 

medailu prof. MUDr. Mariánovi Mokáňovi, DrSc., FRCP Edin za zásluhy a prínos 

v oblasti obezitológie  

• Slovenská diabetologická spoločnosť SLS udelila cenu spoločnosti prof. MUDr. 

Mariánovi Mokáňovi, DrSc., FRCP Edin a prof. MUDr. Petrovi Galajdovi, CSc. za 

vedeckú monografiu „Hypoglykémia u pacientov s diabetes mellitus“  

• Slovenská lekárska spoločnosť udelila zlatú medailu „Propter merita“ prof. MUDr. 

Petrovi Galajdovi, CSc. za zásluhy o budovanie a rozvoj SLS 

• Slovenská internistická spoločnosť SLS vyhodnotila prednášku MUDr. Tomáša 

Boleka, PhD. a kol. „Nekrotizujúca pankreatitída: je v súčasnosti potrebná chirurgická 

intervencia?“ ako najlepšiu prednášku v odbore interná medicína  na III. Kazuistikách 

v internej medicíne a kardiológii 

• Slovenská pediatrická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti autorom 

Šagát, T., Šašinka, M., Kovácz, L., Bánovčin, P., Kuchta, M. a kol. za najlepšiu 

knižnú publikáciu za rok 2019 „Pediatria I. a II.“, 3. vydanie, Herba, Bratislava 2019 

• Slovenská pediatrická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti autorom  

Jeseňák, M., Urbančíková, I. a kol. za najlepšiu knižnú publikáciu za rok 2019 

„Očkovanie v špeciálnych situáciách“, 2. prepracované a rozšírené vydanie, Mladá 

Fronta, Praha 2019 

• Slovenská pediatrická spoločnosť SLS udelila cenu odbornej spoločnosti autorom 

Jeseňák, M., Schwarze, J. za najlepšiu publikáciu v zahraničnom časopise za rok 2019 

„Lung eosinophils-A novel „virus sink“ that is defective in asthma?“ Allergy, 2019, 

74: 1832 -1834  

4.4.6 ŠPIČKOVÉ VEDECKÉ TÍMY 

Na JLF UK pôsobia tri špičkové vedecké tímy, ktoré boli v predchádzajúcom období 

identifikované Akreditačnou komisiou, poradným orgánom vlády SR v rámci projektu 

vyhláseného Ministerstvom 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. 

1. Martinská výskumnú skupina v oblasti neurologických a nádorových ochorení 

(MAVYS). 

Vedecký tím: prof. Dobrota, prof. Lehotský, prof. Kaplán, doc. Babušíková 

https://www.forbes.sk/30pod30-2020/
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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, Mgr. Trančíková Kráľová     

     

4.4.7 PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ODBOROV, HABILITÁCIE DOCENTOV A VYMENÚVANIE 

PROFESOROV 

V roku 2020 mala fakulta priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a  konania 

na  vymenúvanie profesorov na základe týchto rozhodnutí: 

 

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 normálna a patologická fyziológia, vnútorné 

choroby, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, dermatovenerológia, 

patologická anatómia a súdne lekárstvo, lekárska biofyzika, lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia, farmakológia, verejné zdravotníctvo 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 neurológia listom č. 2015-12186/24281:4-15AO 

zo dňa 21.5.2015, 

• v akreditovanom študijnom odbore anatómia, histológia a embryológia 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 zubné lekárstvo 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 patologická anatómia a súdne lekárstvo bez 

časového obmedzenia listom č. 2018/10524:19-15AO zo dňa 30.8.2018 (pôvodné 

časové obmedzenie odboru do 31.8.2018 podľa rozhodnutia z roku 2015). 

 

Podľa § 35 ods. 6 a 7 a § 37 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v spojení s § 102 ods. 3 písm. d) a § 83 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnom do 

31.10.2018 po vyjadrení Akreditačnej komisie priznala ministerka školstva právo 

uskutočňovať HaI  
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• v akreditovanom študijnom odbore chirurgia bez časového obmedzenia listom                           

č. 2019/15718:59-A1110 (pôvodné časové obmedzenie odboru do 31.8.2019 podľa 

rozhodnutia z roku 2015).  

• v akreditovanom odbore habilitačného konania a inauguračného konania gynekológia 

a pôrodníctvo bez časového obmedzenia listom č. 2020/16:1878-OAC (pôvodné 

časové obmedzenie odboru do 31.8.2020 podľa rozhodnutia z roku 2015). 
 

Tabuľka č. 14 Priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v roku 2020 
Por. Názov odboru Garanti 

1. 
Anatómia, histológia a embryológia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. 

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD. 

2. 
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. 
Vnútorné choroby 

bez časového obmedzenia 

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

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD. 

4. 
Chirurgia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 

5. 
Gynekológia a pôrodníctvo 

bez časového obmedzenia  

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.  

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.  

6. 
Pediatria 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 

7. 
Neurológia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

8. 
Dermatovenerológia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.  

9. 
Patologická anatómia a súdne lekárstvo 

bez časového obmedzenia  

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. 

10

. 

Lekárska biofyzika 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. 

11

. 

Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. 

12

. 

Zubné lekárstvo 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 

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

13

. 

Farmakológia 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. 
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14

. 

Verejné zdravotníctvo 

bez časového obmedzenia 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

prof. 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 chirurgia - uznesenie 96.4.1 prijaté na 

96. mimoriadnom zasadnutí dňa 17.8.2016. 

• zmenu garančnej skupiny v študijnom odbore pediatria - uznesenie 102.7.1 prijaté na 

102. zasadnutí dňa 13.9.2017. 

• 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. 22 Habilitácie na JLF UK v r. 2012 – 2020 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK 

 

Na pôde JLF UK boli ukončené 3 habilitačné konania: 

Ing. Mária Chomová, PhD. /LF UK, Bratislava/ 

Odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

Téma habilitačnej práce: „Mitochondriálna dysfunkcia v etiopatogenéze ischemickej 

mozgovej príhody a diabetickej encefalopatie.“  

VR JLF UK dňa 9. 12. 2020 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentka. 

 

RNDr. Monika Ďurfínová, PhD. /LF UK, Bratislava/ 

Odbor: lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

Téma habilitačnej práce: „Vybrané biomarkery u pacientov so sklerózou multiplex.“ 

VR JLF UK dňa 14. 10. 2020 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentka. 

 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH /JLF UK, Martin/ 

Odbor: zubné lekárstvo 

Téma habilitačnej práce: „Zlomeniny skeletu tváre u detí a adolescentov.“  

Téma habilitačnej prednášky: „Benígne kostné lézie u detí.“   

 VR JLF UK dňa 25. 6. 2020 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentka. 
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Prebiehajúce habilitačné konanie na JLF UK: 

MUDr. Marta Jošková, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Odbor: farmakológia 

Téma habilitačnej práce: „Frekvencia kmitania cílií epitelu dýchacích ciest 

v experimente z pohľadu farmakológa a jej analýza v klinickej praxi.“   

  

Ukončené habilitačné konanie učiteľa JLF UK na inej VŠ v SR/ČR 

Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Odbor: lekárska biológia 

Téma habilitačnej práce: "Molekulárno-genetické aspekty vybraných onkologických 

ochorení.“ 

Téma habilitačnej prednášky: „Najnovšie trendy výskumu malígneho melanómu z 

pohľadu molekulovej biológie.“ 

VR LF UP dňa 10. 9. 2020 schválila návrh udeliť uchádzačke titul docentka. 

 

VYMENÚVANIE PROFESOROV – PREHĽAD  

Graf č. 23 Inauguračné konania na JLF UK v r. 2012 – 2020 

 
Zdroj: Referát vedecko-výskumnej činnosti JLF UK 

 

Ukončené inauguračné konanie na JLF UK  

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Odbor: verejné zdravotníctvo 

Téma inauguračnej prednášky: „Rizikové faktory životného štýlu adolescentov ako 

determinant populačného zdravia.“ 

Inauguračné konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 10. 10. 

2019 a pred VR UK dňa 2. 12. 2019. 

Slávnostné odovzdanie menovacieho dekrétu z rúk prezidentky SR sa konalo dňa 14. 

7. 2020. 
 

Prebiehajúce inauguračné konania na JLF UK: 

doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc. /LF UPJŠ, Košice/ 

Odbor: normálna a patologická fyziológia 

Téma inauguračnej prednášky: „Biorytmy vo fyziológii a v medicíne.“ 

Inauguračné konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 25. 6. 2020 

a pred VR UK dňa 7. 12. 2020. 
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doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Odbor: patologická anatómia a súdne lekárstvo 

Téma inauguračnej prednášky: „Alkohol a človek: historické aj globálne 

kontroverzie.“  

Inauguračné konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 14. 10. 

2020.   

 

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Odbor: vnútorné choroby 

Téma inauguračnej prednášky: „Metabolizmus glukózy po transplantácii solídnych 

orgánov v kontexte dlhodobého prežívania štepov.“   

Inauguračné konanie úspešne ukončené pred Vedeckou radou JLF UK dňa 9. 12. 

2020.    

 

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. /JLF UK, Martin/ 

Odbor: chirurgia 

Téma inauguračnej prednášky: „Detský hydrocefalus z pohľadu neurochirurga.“   

 

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. /JLF UK, Martin/  

Odbor: normálna a patologická fyziológia 

Téma inauguračnej prednášky: „Modulácia senzitivity a reaktivity vagových 

aferentných nervov v respiračnom a gastrointestinálnom systéme v experimentálnych 

podmienkach.“ 

4.4.8 EMERITNÍ PROFESORI 

Rektor UK na návrh Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine 

udelil čestný titul „profesor emeritus“  prof. MUDr. Gabriele Nosáľovej, DrSc., prof. MUDr. 

Alexandrovi Jurkovi, DrSc. a prof. MUDr. Jánovi Buchancovi, DrSc. v roku 2019 a                            

prof. MUDr. Janke Buchancovej, CSc. v roku 2020. 

4.4.9 VEDECKÝ KVALIFIKAČNÝ STUPEŇ 

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine predložila 2 návrhy na 

udelenie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa Komisii SAV pre posudzovanie vedeckej 

kvalifikácie zamestnancov. 
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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 2020  platné 3 bilaterálne  

dohody o vzájomnej spolupráci a 9 Memoránd o porozumení (Memorandum of  

Understanding). 

 

BILATERÁLNE DOHODY 

1. Educational Institution Vitebsk State Medical University, Bielorusko 

     - podpísaná v júli 2018, platná do 2023 

 

2.  Molekulárno – medicínske centrum SAV, Bratislava 

     - podpísaná na dobu neurčitú 

 

3. Sumy State University, Ukrajina 

    -  podpísaná v decembri 2015, platná do decembra 2020 

 

MEMORANDÁ O POROZUMENÍ  

1. Aston University, Aston Medical School, Birmingham, United Kingdom 

    - podpísané v januári 2020, platné na 5 rokov 

 

2. Menntaskólinn á Akureyri, Island 

    - podpísané v októbri 2019, platné na 5 rokov 

 

3. Department of Integrative Life Sciences, Dankook University, Republic of Korea 

   - podpísaná v novembri 2019, platné na 5 rokov 

 

4. Norwegian Institute for Air Research, Nórsko 

    - podpísané v októbri 2019, platné na 5 rokov 

 

5. Ústav živočíšnej fyziológie a genetiky AV v ČR 

    - podpísaná v októbri 2019, platné na 5 rokov 

 

6. MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, United Kingdom  

    of Great Britain and Northern Ireland 

- podpísaná v júni 2016,  platná 5 rokov 

 

7. Educational Institution Vitebsk State Medical University, Bielorusko, 

     - podpísané v roku 2016, platné 5 rokov 

       

8. The University of Adelaide, Australia  

      - podpísané v novembri  2015, platné do novembra 2020 

 

9. Laboratory of Radiation Biology, Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Ruská  

    Federácia 

    - podpísané v decembri 2015, platné do decembra 2020 

4.5.2 PROGRAM ERASMUS+ 

V letnom semestri akae. roka 2019/2020 sa uskutočnili nasledovné mobility: 



VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V ROKU 2020 – MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY  85 

 

 

ŠTUDENTSKÉ POBYTY: 

Prijatí študenti:  

1. Federica Biasi, Universita degli Studi di Padova 

2. Andrea Di Franco, Universita degli Studi di Padova 

3. Kim Duyen Luong, Universita degli Studi di Padova 

4. Marine Le Joly, Université de Bretagne Occidentale 

5. Grazia Anna Rinaldi, Universita degli Studi di Foggia 

6. Ruben Muriel Cantarero, Universidád de Málaga 

7. Kristina Nemova, Universidád de Málaga 

8. Marta Italia, Universita degli Studi di Catania 

9. Andrea Li Puma, Universita degli Studi di Catania 

10. Mariana Correia Santos Sousa, Universitade Nova de Lisboa 

11. Bernardo Seruca das Neves, Universitade Nova de Lisboa 

 

Vycestovaní študenti: 

1. Matej Borák, Medical University Sofia 

2. Patrícia Čelková, University of Vienna 

3. Ines Daniela Gomes Madeira, Universidade NOVA de Lisboa 

4. Gabriela Krajňáková, Univerzita Palackého v Olomouci 

5. Veronika Lakatová, Univerzita Palackého v Olomouci 

6. Gabriela Labjaková, Universidad de Málaga 

7. Kristína Paulovičová, Nicolaus Copernicus University in Torun 

8. Malte Semastian Struckmeyer, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

9. Bartolomiej Szulc, Medical University of Silesia, Katowice 

10. Michaela Ševčíková, Medical University of Silesia, Katowice 

11. Katarína Švecová, University of Vienna 

 

STÁŽOVÉ POBYTY: 

Vycestovaní študenti: 

1. MUDr. Alžbeta Kmecová, Vivantes Klinikum Neukölln, Berlin 

2. Mgr. Mária Putško, Austrian Archeological Institute,  

3. MUDr. Michal Prokopič, Amsterdam University Medical Centre 

4. MUDr. František Nehaj, University of Birmingham 

5. MUDr. Filip Olekšák, Univerzita Karlova 

6. MUDr. Jana Ballová, Univerzita Karlova 

7. Boris Ďuran, Univerzita Karlova 

 

V zimnom semestri akademického roka 2020/2021 sa uskutočnili nasledovné 

mobility:                             

ŠTUDENTSKÉ POBYTY: 

Vycestovaní študenti: 

1. Focam Sandeu Fanuela, University of Angers 

2. Paula Lanta, Universität des Saarladnes 

3. Adrián Scholze, Humboldt -Universität zu Berlin 

 

Prijatí študenti:  

1. Francesca Agugiaro, Universita degli Studi di Padova 

2. Alfredo Bonetto, Universita degli Studi di Padova 

3. Juan Luis Arcos Lerma,  Universidad de Málaga 

4. Francisco Jose Pastrana Gil, Universidad de Málaga 
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STÁŽOVÉ POBYTY: 

Vycestovaní študenti: 

1. MUDr. Martin Hanko, Univerzita Karlova 

2. MUDr. Michaela Krivošová, Milano-Bicocca Univerzitas, Faculty of Medicine and 

Surgery 

3. MUDr. Jakub Benko, Norwegian University of Science and Technology 

 

 

V súčasnosti má JLF UK podpísaných 42 inter-inštitucionálnych dohôd so 

zahraničnými univerzitami v rámci programu ERASMUS+.   

Študentské a učiteľské mobility sa môžu realizovať na základe nasledovných inter-

inštitucionálnych dohôd: 

 

 

Študijný program Všeobecné lekárstvo 

Univerzita Platnosť 

zmluvy 

do roku 

 

Počet 

študentov/ 

mesiacov 

(celkom) 

Požadovaný 

jazyk/úroveň 

Česká Republika    

Palacký University,  Olomouc, Czech 

Republic 

2020/2021 2/10 český/anglickýB2 

University of  Ostrava, Czech Republic  2020/2021 2/10 český 

Maďarsko    

Semmelweis University, Budapest, Hungary 2020/2021 1/6 anglický 

University of Szeged, Hungary 2020/2021 1/5 anglickýB1/maďarskýB2 

Poľsko    

Medical University of Silesia, Katowice, 

Poland 

2020/2021 2/10 anglický/B1 

Nicolaus Copernicus University in Torun, 

Poland 

2020/2021 2/9 poľský,anglický/B2 

Nemecko    

Friedrich Alexander - Universität Erlangen-

Nürnberg, Germany 

2020/2021 2/10 nemecký/A2 

University of Muenster, Germany 2020/2021 2/20 nemecký 

Humboldt-Universität zu Berlin, Germany 2020/2021 1/10 nemecký/B2 

Universität des Saarlandes, Homburg 2020/2021 1/12 nemecký/B1 

Rakúsko    

Medical University of Innsbruck, Austria 2020/2021 2/10 nemecký/B1/ Certifikát 

Medical University of Vienna, Austria 2020/2021 2/10 nemecký/B1 

Francúzsko    

University de Bretagne Occidentale, Brest, 

France 

2020/2021 2/10 francúzsky/B1 

Universite D´Angers, France 2020/2021 2/10 francúzsky/B1 

Bulharsko    

Medical University Sofia, Bulgaria 2020/2021        2/20 anglický/B1 

Medical University Plovdiv, Bulgaria 2020/2021        2/10 anglický/B2 

Španielsko    

Universidad de Malaga, Spain 2020/2021        3/27 španielsky/B1 
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Taliansko    

University of Pavia, Italy 2020/2021        2/10 talianský/B1 

Universita degli Studi di Padova, Italy 2020/2021        4/40 talianskýA2/Certifikát 

Universita di Bologna, Italy 2020/2021        2/10 talianský 

Universita degli Studi di Foggia, Italy 2020/2021        2/20 talianský 

University of Catania  2020/2021   2/18 talianský/A2 

Fínsko    

University of Oulu, Finland 2020/2021 1/každý 

nepárny rok 

fínskyB2/anglickýB2 

Turecko    

Istanbul University, Turkey 2020/2021 2/20 anglický/B2 

Abant Izzet Baysal University, Turkey 2020/2021       2/20 anglický/B1 

Portugalsko    

Universidade NOVA de Lisboa  2020/2021       2/10 portugalský/B1/Certifikát 

 

Macedónsko    

Goce Delcev University  2018-2021        2/6 macedónsky/anglický B2 

 

Študijný program Ošetrovateľstvo 

Univerzita Platnosť 

zmluvy  

do roku 

Počet 

študentov 

Požadovaný jazyk/úroveň 

Česká Republika    

University of Ostrava, Czech Republic  2020/2021        2/10 český 

Palacký University,  Olomouc, Czech 

Republic 

2020/2021        2/10 anglický, český/B2 

University of South Bohemia in České  

Budějovice, Czech Republic  

2020/2021        2/10 český 

Jan Evangelista Purkyně  University, Ústí 

nad Labem, Czech Republic 

2020/2021        2/20 český 

Masaryk University Brno, Czech Republic 2021 2/6 český 

Taliansko    

University of Udine, Italy 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, Finland 

2020/2021 2/6 anglický/B2 

Satakunta University of Applied Sciences 2020/2021   

Anglicko    

University of Salford, England 2020/2021 2/10 anglický/B2 

Švajčiarsko    

Bern University of Applied Sciences, Bern 2020/2021 2/12 

stáž 

nemecký/B2 

Turecko    

Ege University, Izmir, Turkey 2020/2021 2/10 anglický/tureckýB1 

Portugalsko    

Instituto Politécnico de Portalegre 2020/2021 2/8 anglický/port.B1 
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Chorvátsko    

Technical College in Bjelovar 2020/2021 6m anglický/B1 

 

Študijný program Pôrodná  asistencia 

Univerzita Platnosť 

zmluvy  

do roku 

Počet 

študentov 

Požadovaný jazyk/úroveň 

Palacký University,  Olomouc, Czech 

Republic 

2020/2021        2/10 anglický/český/B2 

Jan Evangelista Purkyně  University, Ústí 

nad Labem, Czech Republic 

2020/2021        2/20 český 

University of South Bohemia in České  

Budějovice, Czech Republic 

2020/2021 2/8 českýanglickýB2 

University of Ljubljana, Faculty of Health 

Sciences, Slovenia  

2020/2021 2/6 slovinský, anglický/B1 

Masaryk University Brno, Czech Republic 2021 2/6 český 

University of West Bohemia, Plzeň 2021 1 semester český/B1 

 

Študijný program  Verejné zdravotníctvo 

Univerzita Platnosť 

zmluvy  

do roku 

Počet 

študentov/študentov 

Dĺžka 

pobytu v 

mesiacoch 

University of  Ostrava, Czech Republic 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.   

Počet mobilít v roku 2020 bol ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19 a väčšina 

študentov musela odstúpiť kvôli  obmedzeniam a opatreniam. Mnohé partnerské univerzity 

zahraničných študentov neprijímali. 

 

  

 

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 vypisuje a 

uskutočňuje 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 2020 bolo vypísaných celkom 55 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: 

- 2 rekonkurzy na obsadenie funkčných miest profesorov po uplynutí piatich rokov,  

- 1 výberové konanie na obsadenie funkčného miesta novovymenovaného profesora 

v študijnom odbore verejné zdravotníctvo, 

- 3 výberové konania na obsadenie funkčných miest docentov po uplynutí piatich rokov,  

- 7 výberových konaní na obsadenie funkčných miest docentov, ktorí úspešne 

habilitovali v študijných odboroch gynekológia a pôrodníctvo, vnútorné choroby, 

pediatria, anatómia, histológia a embryológia, zubné lekárstvo a systematická 

filozofia,  

- 6 výberových konaní na obsadenie funkcií vedúcich pracovísk: Centrálny zverinec 

JLF UK, Ústav verejného zdravotníctva JLF UK, Ústav cudzích jazykov JLF UK, 

Ústav ošetrovateľstva JLF UK, riaditeľa Simulačného výučbového centra JLF UK 

a prednostu Kliniky detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK a 

NÚDTaRCH v Dolnom Smokovci, 

- 4 výberové konania na obsadenie pracovných miest odborných asistentov a asistentov 

na klinikách UNM na kratší pracovný čas, 

- 16 výberových konaní na obsadenie pracovných miest odborných asistentov a 

asistentov. Okrem rekonkurzov po piatich rokoch boli na základe uskutočnených 

výberových konaní obsadené uvoľnené, resp. novovytvorené pracovné miesta. Do 

výberových konaní na obsadenie pracovných miest asistentov na Klinike pneumológie  

a ftizeológie a na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie sa neprihlásil 

žiadny uchádzač.  

- 16 výberových konaní na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov, z 

toho rekonkurzy na 10 miest výskumných pracovníkov v Martinskom centre pre 

biomedicínu JLF UK. 

 

Na výberových konaniach na obsadenie vyššieuvedených miest posudzovala 

prihlásených uchádzačov päťčlenná komisia, menovaná dekankou JLF UK. Výberová 

komisia zhodnotila odborné a morálne predpoklady pozvaných uchádzačov a na základe 

tajného hlasovania odporučila najvhodnejšieho uchádzača na prijatie. 
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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 Kolektívnou zmluvou 

UK fakulta uzatvárala s novoprijatými zamestnancami pracovnú zmluvu na dobu určitú, a to 

najmenej na dobu dvoch rokov. 

Výberové konania na obsadzovanie funkcií prednostov kliník vyhlasuje Rada 

riaditeľov UNM od roku 2018 na základe Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR o 

zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin. Miesto prednostu sa obsadzuje 

vymenovaním na základe výsledku výberového konania na dobu určitú na päť rokov. 

4.6.2 ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV 

 Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine k 31. decembru 2020 pôsobilo 323 

vysokoškolských učiteľov, z toho na funkčných miestach: 42 profesorov, 1 mimoriadny 

profesor, 48 docentov, 144 odborných asistentov, 5 asistentov a 11 lektorov. Okrem 

pedagogických zamestnancov pôsobí na fakulte 72 vedecko-výskumných zamestnancov. 
 

Tabuľka č. 15 Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine          

podľa funkčných miest 

Riadok Zamestnanci 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. PROFESORI /SPOLU/ 28 32 34 38 41 42 

2. z toho DrSc. 4 5 5 5 5 5 

3.            CSc., PhD. 24 27 29 33 36 37 

4.            bez vedeckej hodnosti       

5. MIMORIADNI PROFESORI 9 6 4 3 2 1 

6. z toho DrSc. 1    
 

 

7.            CSc., PhD. 8 6 4 3 2 1 

8. DOCENTI /spolu/ 41 40 44 42 42 48 

9. z toho DrSc.       

10.            CSc., PhD. 41 40 44 42 42 48 

11.            bez vedeckej hodnosti       

12. ODBORNÍ ASISTENTI  109 120 131 140 137 144 

13. z toho DrSc. 3 3 3 3 2 2 

14.            CSc., PhD. 101 114 128 135 132 131 

15.            bez vedeckej hodnosti 5 3 
 

2 3 11 

16. ASISTENTI 6 9 2 3 5 5 

17. LEKTORI 8 9 9 9 10 11 

18. z toho  CSc., PhD. 5 6 6 6 5 6 

19.              bez vedeckej hodnosti 3 3 3 3 5 5 

20. 
Vedecko-výskumní zamestnanci 

spolu 

43 47 67 83 82 72 
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21. z toho PhD. 32 40 45 55 53 47 

22. Spolu                                             244 263 291 318 319 323 

Zdroj: Referát personálnej práce JLF UK 
 

Z uvedeného počtu má akademický titul DrSc. 7 pedagogických zamestnancov, 223 

pedagogických zamestnancov a 47 vedecko-výskumných zamestnancov má akademický titul 

PhD., resp. CSc., bez akademického titulu je 21 pedagogických zamestnancov a 25 vedecko-

výskumných zamestnancov. 
 

Tabuľka č. 16 Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine          

podľa dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti 

Riadok Zamestnanci 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. PROFESORI /SPOLU/ 33 37 40 46 47 48 

2. z toho DrSc. 7 8 8 8 7 7 

3.            CSc., PhD. 26 29 32 38 40 41 

4.            bez vedeckej hodnosti       

5. MIMORIADNI PROFESORI 9 6 4 3 2 1 

6. z toho DrSc. 1    
 

 

7.            CSc., PhD. 8 6 4 3 2 1 

8. DOCENTI /spolu/ 43 44 49 46 48 52 

9. z toho DrSc.       

10.            CSc., PhD. 43 44 49 46 48 52 

11.            bez vedeckej hodnosti       

12. 
ODBORNÍ ASIST. A VED.PRAC. 

/spolu/ 
145 157 187 211 207 206 

13. z toho DrSc.       

14.            CSc., PhD. 129 147 162 181 175 181 

15.            bez vedeckej hodnosti 16 10 3 30 32 25 

16. ASISTENTI 6 9 2 3 5 5 

17. LEKTORI 8 9 9 9 10 11 

 z toho  CSc., PhD. 3 4 6 6 5 6 

              bez vedeckej hodnosti 5 5 3 3 5 5 

18. Spolu                                             244 263 291 318 319 323 

Zdroj: Referát personálnej práce JLF UK 

4.6.3     ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Pre zabezpečenie čo najkvalitnejšieho plnenia pracovných úloh cieľom personálnej 

stratégie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine je celoživotné vzdelávanie svojich 

zamestnancov vo všetkých oblastiach ako pedagogických, vedecko-výskumných, tak aj 

odborných a administratívnych. Hlavným cieľom fakulty je  zlepšovať kvalitu vzdelávacieho 
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procesu prostredníctvom kariérneho rastu a optimalizáciou kvalifikačnej štruktúry vedecko-

pedagogických zamestnancov s dôrazom na personálne zabezpečenie akreditovaných 

študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania, ako aj garantovanie 

habilitačných konaní a inauguračných konaní. Jesseniova lekárska fakulta venuje primeranú 

pozornosť aj odbornému rastu a ďalšiemu vzdelávaniu zamestnancov v administratíve 

a prevádzke. Zamestnanci majú možnosť zúčastňovať sa aj v čase pandémie COVID-19, 

v ktorej sa niesol rok 2020, rôznych videoškolení a online odborných seminárov 

zaoberajúcich sa problematikou aj otázkami, týkajúcimi sa pandémie a odborných školení v 

súvislosti s legislatívnymi zmenami dotýkajúcimi sa ich pracovnej činnosti.   

V oblasti personálnej stratégie sa na fakulte zachoval pozitívny trend zvyšovania 

kvalifikácie zamestnancov fakulty. Zapájaním sa pedagogických a vedecko-výskumných 

zamestnancov do tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania sa neustále zvyšuje vedecko-

pedagogická kvalifikácia a  dáva priestor na zapájanie sa do rôznych aktivít fakulty 

v pedagogickej, vo vedecko-výskumnej oblasti a pri riešení projektov. 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine má za cieľ prijímať hlavne mladých 

zamestnancov, svojich absolventov predovšetkým na pozície vysokoškolských učiteľov 

a vedecko-výskumných zamestnancov, ktorí sú zároveň zapájaní aj do rôznych projektov 

fakulty. Cieľom vedenia fakulty je morálne a finančne motivovať tvorivých pracovníkov k ich 

zlepšeným výkonom a tým aj k napredovaniu fakulty, čím si zachovala stabilitu 

zamestnancov. Aj v hodnotenom roku zamestnaci pomocou dotazníka spokojnosti hodnotili 

pracovné prostredie, technické vybavenie, vnútornú komunikáciu v rámci fakulty, 

informovanosť, odmeňovanie, sociálne benefity, spokojnosť so stravovaním a iné oblasti. 

Dotazníkový prieskum je anonymný,  uskutočnil  sa už štvrtýkrát elektronickou formou.  

V oblasti ľudských zdrojov sa neustále venuje zvýšená 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 vo vede 

a výskume a neučiteľov, sa ich 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 2020 päťdesiatjeden 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 2020 

Vnútorný predpis č. 1/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 31/2018 - Smernica dekana o stanovení 

pravidiel a podmienok na prideľovanie a používanie služobných mobilných telefónov a 

dátových kariet 

Vnútorný predpis č. 2/2020 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Komisie pre 

prijímacie konanie na AR 2020/2021 pre študentov študujúcich v jazyku anglickom  

Vnútorný predpis č. 3/2020 - Štatút Etickej komisie JLF UK v Martine 

Vnútorný predpis č. 4/2020 - Rozhodnutie dekanky JLF UK o zriadení Pedagogickej komisie 

pre študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo 

Vnútorný predpis č. 5/2020 - Strážny poriadok JLF UK 

Vnútorný predpis č. 6/2020 - Rokovací poriadok Etickej komisie JLF UK v Martine 

Vnútorný predpis č. 7/2020 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Etickej komisie JLF UK  
Vnútorný predpis č. 8/2020 - Plán kontrolnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v 

Martine na rok 2020 

Vnútorný predpis č. 9/2020 - Ubytovací poriadok VIaJ JLF UK 

Vnútorný predpis č. 10/2020 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine súvisiace s 

mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2019 a s 

tým súvisiacim ochorením COVID-19 

Vnútorný predpis č. 11/2020 - Dodatok č. 1 k VP č. 22/2019 - Podmienky prijatia na štúdium 

študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 

2020/2021 

Vnútorný predpis č. 12/2020 - Prevádzkový poriadok Centrálneho zverinca na zabezpečenie 

bezpečnosti pri práci  

Vnútorný predpis č. 13/2020 - Študijný poriadok JLF UK 

Vnútorný predpis č. 14/2020 - Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa VP č. 33/2016 

Organizačný poriadok JLF UK 

Vnútorný predpis č. 15/2020 - Organizačný poriadok Martinského centra pre biomedicínu 

Vnútorný predpis č. 16/2020 - Rozhodnutie dekanky o zmene organizačnej štruktúry Ústavu 

histológie a embryológie a Ústavu ošetrovateľstva 

Vnútorný predpis č. 17/2020 - Štatút poradného výboru pre dobré životné podmienky zvierat 

Vnútorný prepis č. 18/2020 Príkaz dekanky na plnenie úloh vyplývajúcich z Príkazu rektora 

UK č. 13/2020 Zabezpečenie opatrení na odstránenie nedostatkov a elimináciu rizík v 

súvislosti s nájmom nehnuteľného majetku 

Vnútorný predpis č. 19/2020 - Smernica o odmeňovaní vybraných prác a činností 

zamestnancov JLF UK, študentov doktorandského štúdia a osôb pracujúcich na základe 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

Vnútorný predpis č. 20/2020 - Rozhodnutie dekanky o zložení skúšobných komisií pre štátne 

skúšky na AR 2020/2021 

Vnútorný predpis č. 21/2020 - Registratúrny poriadok a Registratúrny plán JLF UK 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_1__Zasady_pridelovania_mobilnych_telefonov.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_2_Komisia_na_skusky_VLa.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_3_statut_Etickej_komisie.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_4_pedagogicka_komisia_VL.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_5_Strazny_poriadok_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_6_Rokovaci_poriadok_EK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_7_eticka_komisia_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_8_Plan_kontrolnej_cinnosti_na_rok_2020.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_9_Ubytovaci_poriadok_VIaJ_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_10_Organizacia_studia_korona_2020.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_11_uprava_podmienok_prijatia_2020_2021.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_12_CZ_Prevadz_poriadok_bezpecnost_pri_praci_CZ.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_14_Dodatok_k_org._poriadku_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_15_Organizacny_poriadok_BioMed.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_16_zmena_org._struktury_ustavu_histologie__ustavu_osetrovatelstva.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_17.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_18__prikaz_dekanky_najom_nehnutelneho_majetku.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_19.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_20__Komisie_statnych_skusok.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_21_Registraturny_poriadok_a_Registraturny_plan_final.pdf
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Vnútorný predpis č. 22/2020 - Smernica o udeľovaní medailí JLF UK 

Vnútorný predpis č. 23/2020, ktorým sa mení vnútorný predpis č. 11/2019 Rozhodnutie  

dekanky o zriadení Disciplinárnej komisie JLF UK pre študentov 

Vnútorný predpis č. 24/2020 - Smernica o postupe pri uzatváraní dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru 

Vnútorný predpis č. 25/2020 - Opatrenia k organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom 

semestri akademického roka 2020/2021 súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou 

globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 

Vnútorný predpis č. 26/2020 - Opatrenia k organizácii a podmienkam prevádzky súvisiace s 

mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 

Vnútorný predpis č. 27/2020 - Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy, 

podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2020 

nútorný predpis č. 28/2020 - Rozpis miezd na pracoviská JLF UK na rok 2020 

Vnútorný predpis č. 29/2020 - Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2020 

Vnútorný predpis č. 30/2020 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z 

vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK v Martine a oblasti ich použitia v roku 

2020 

Vnútorný predpis č. 31/2020 - Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z 

vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VI a J JLF UK v Martine a oblasti ich použitia v 

roku 2020 

Vnútorný predpis č. 32/2020 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 25/2020 Opatrenia k 

organizácii štúdia na JLF UK v Martine v zimnom semestri AR 2020/2021 súvisiace s 

mimoriadnou situáciou spôsobenou globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 v znení 

Dodatku č. 1 

Vnútorný predpis č. 33/2020 - Cenník za metabolomické merania 

Vnútorný predpis č. 34/2020 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov  

1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022 

Vnútorný predpis č. 35/2020 - Rozhodnutie dekanky o zmene funkčnej štruktúry Ústavu 

verejného zdravotníctva JLF UK a Kliniky nukleárnej medicíny JLF UK a UNM 

Vnútorný predpis č. 36/2020 - ALERT (výstražný) systém JLF UK po dobu trvania pandémie 

COVID-19 

Vnútorný predpis č. 37/2020 - Rozhodnutie dekanky o vykonaní riadnej inventarizácie majektu,  

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov JLF UK k 31. 12. 2020   

Vnútorný predpis č. 38/2020 - Cenník za vyšetrenie SARS-CoV-2 

Vnútorný predpis č. 39/2020 - Rozhodnutie dekanky o zriadení Rady proti korupcii JLF UK 

Vnútorný predpis č. 40/2020 - Smernica dekana JLF UK - Vyšetrovanie oznámení  

o protispoločenskej činnosti 

Vnútorný predpis č. 41/2020 - Smernica dekana JLF UK - Postup pre posudzovanie  

korupčných rizík 

Vnútorný predpis č. 42/2020 - Smernica dekana JLF UK - Interný audit na JLF UK 

Vnútorný predpis č. 43/2020 - Smernica dekana JLF UK - Realizácia dotazníkových  

prieskumov 

Vnútorný predpis č. 44/2020 -  Rozhodnutie dekanky o zriadení Rady kvality JLF UK 

Vnútorný predpis č. 45/2020 - Príručka systému manažérstva kvality podľa  

STN EN ISO 9001:2016 

Vnútorný predpis č. 46/2020 - Smernica dekana JLF UK - Riadenie dokumentácie v systéme  

manažérstva kvality na JLF UK 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_22_Smernica_o_udelovani_medaili.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_23__disciplinarna_komisia.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_24_Dohody_o_pracach_mimo_pracovneho_pomeru.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_25_Organizacia_studia_korona_2020.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_26_opatrenia.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_27_Metodika_rozpisu_dotacii_na_pracoviska_JLF_2020.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_28_rozpis_miezd_na_pracoviska.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_29_Rozpocet_vynosov_a_nakladov_JLF_UK_na_rok_2020.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_30_Navrh_o_pouziti_vlastnych_vynosov_JLF.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_31_Navrh_o_pouziti_vlastnych_vynosov_VIaJ.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_32_Uplnen_znenie_Organizacia_studia_korona_2020__v_zneni_Dodatku.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_33.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_34_podmienky_prijatia_2021_2022_verzia_po_AS.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_35_zmena_struktury_Ustavu_verej._zdrav.__Kliniky_nukl._mediciny.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_36_ALERT_JLF_Martin_UK_Bratislava.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_37_Prikaz_dekanky_o_inventarizacii__1_.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_38_Cennik_za_vysetrenie_SARS-Cov-2.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_39_Rozhodnutie_dekanky_o_zriadeni_Rady_proti_korupcii.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_40_Smernica_dekanky_Vysetrovanie_oznameni_o_protispolocenskej_cinnosti.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_41_Postup_pre_posudzovanie_rizik.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_42_Interny_audit_na_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_43_Realizacia_dotaznikovych_prieskumov.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_44_Zriadenie_Rady_kvality.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_45.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_46_.pdf
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Vnútorný predpis č. 47/2020 -  Rozhodnutie dekanky o zmene štruktúry  

Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK a UNM a Ústavu molekulovej biológie  

a genomiky JLF UK 

Vnútorný predpis č. 48/2020 -  Rozhodnutie dekanky o organizačnom zabezpečení  

a podmienkach prijatia na doktorandské štúdium v AR 2021/2022 

Vnútorný predpis č. 49/2020 -  Organizačný poriadok Martinského centra pre biomedicínu 

Vnútorný predpis č. 50/2020 -  Príručka systému manažérstva proti korupcii podľa 

STN EN ISO 37001:2019 

Vnútorný predpis č. 51/2020 -  Cenník za krátkodobý nájom nebytových priestorov JLF UK 

 

 

 

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_47_zmena_struktury_Gynek-porod._kliniky__Ustavu_molek._biologie.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_48_Podmienky_na_doktorandske_studium_2021-2022.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_49_Organizacny_poriadok_BioMed.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_50_Prirucka_systemu_manazerstva_proti_korupcii.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_51_Cennik_za_kratkodoby_najom_nebytovych_priestorov.pdf


VÝSLEDKY DOSIAHNUTÉ V ROKU 2020 – INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE  96 

 

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 

JLF UK 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 JLF UK: 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/dokumenty/   

4.8.1    INFORMAČNÉ SYSTÉMY JLF UK 

Informačné systémy sú spravované z úrovne MŠVVaŠ 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://e-

learning.jfmed.uniba.sk/rezervacie/) 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 JLF UK 

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 a páskových knižníc určený na zálohu kritických dát a celých 

virtuálnych strojov pomocou software Veeam. Systémy na evidenciu softvéru a hardvéru, 

vzdialenú správu aktívnych prvkov, hardvérových a virtuálnych serverov, diskových polí a 

databáz, koncových staníc používateľov (Zenworks, Teamviewer). Ďalej systémy na jednotnú 

autentifikáciu a autorizáciu RADIUS, 802.1X, Active Directory, ACS, systémy sieťových 

služieb DHCP, DNS, NTP, SIP a sieťovú tlač (CUPS). 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://moja.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/
https://e-learning.jfmed.uniba.sk/rezervacie/
https://e-learning.jfmed.uniba.sk/rezervacie/
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 

JLF UK je pripojená do siete internet prostredníctvom Slovenskej akademickej siete 

(SANET) s priepustnosťou 10Gbps. Od začiatku roka 2016 uzol SANET-u, v Martine (v 

správe JLK UK) 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 JLF UK. 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 JLF UK a IT zariadenia sú pripojené podľa 

potreby do rôznych segmentov siete, podľa umiestnenia a úrovne zabezpečenia.  

 

  
            Obr. č. 5 Datacentrum ŠD Novomeského 7                                    Obr. č. 6 Serverovňa AIC, Novomeského 7A 

 

    
Obr. č. 7 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. 8 Serverovňa AIC, Novomeského 7A 

 

Na izbách 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 JLF UK 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 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 JLF UK, kde sa najviac zdržujú študenti,  je umiestených 11 webkioskov. 

Vo všetkých objektoch fakulty a vysokoškolských internátoch 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. 9 Učebňa simulačného centra AIC          Obr. č. 10 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
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Obr. č. 11 Webkiosky v priestoroch auly   Obr. č. 12 Študovňa AIC 

 

   
                              Obr. č. 13 Študovňa AIC                                Obr. č. 14 Videokonferenčná miestnosť AIC 

     

4.8.3   SLUŽBY INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV 

ELEKTRONICKÁ POŠTA A OFFICE356 

Pre všetkých zamestnancov, študentov a doktorandov UK je k dispozícii mailový 

systém Office 365 dostupný s kapacitou schránky 50GB. V rámci systému je adresa v tvare 

univerzitnylogin@uniba.sk. Pre zamestnancov aj v tvare meno.priezvisko@uniba.sk, 

meno.priezvisko@jfmed.uniba.sk a priezvisko@jfmed.uniba.sk. Adresa a mailová schránka 

im zostane aj po skončení zamestnania alebo štúdia. Do tejto schránky je doručovaná 

oficiálna mailová komunikácia univerzity, správy zo 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). 

Za účelom hromadného zasielanie mailov vedúcim pracovísk, pedagógom, vedeckým 

pracovníkom, doktorandom a študentom sú vytvorené automatické a optimalizované 

mailinglisty a skupiny.  

Okrem mailu sú k dispozícii aj ďalšie služby, ktoré zjednodušujú prácu s dokumentmi 

a podporujú skupinovú spoluprácu ako Sharepoint na zdieľanie súborov v rámci UK, 

Onedrive - cloud úložisko dokumentov 5TB na užívateľa, Teams na dištančné vzdelávanie 

a online komunikáciu, Office 365 online (Word, Excel, Powerpoint, Access atď), Office 365 

offline - inštalácia na vlastné zariadenia až 5 licencií na užívateľa. 

 

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. JLF UK ako prvá fakulta Univerzity Komenského začala používať nové 

mailto:univerzitnylogin@uniba.sk
mailto:meno.priezvisko@uniba.sk
mailto:meno.priezvisko@jfmed.uniba.sk
mailto:priezvisko@jfmed.uniba.sk
https://moja.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/
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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 JLF UK 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 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. 

Pre lepšiu prezentáciu a komunikáciu smerom k verejnosti, uchádzačom a študentom 

JLFUK vytvorila podstránku - Informovali o nás 

https://www.jfmed.uniba.sk/press/ 

 

Oficiálne stránky na sociálnych médiach Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Linkedin: 

https://www.facebook.com/Jessenius.Faculty.Medicine/ 

https://twitter.com/jlfukmartin 

https://www.instagram.com/comenius.university/ 

https://www.youtube.com/channel/UCGkPZYRYSW--_pt4VJ1ulYQ 

https://www.linkedin.com/company/jlfukmartin 

 

Podcast 

https://jessenius.podbean.com/ 

https://open.spotify.com/show/5J0NvXxOwjfJvMnPJnQ4Js 

https://podcasts.apple.com/sk/podcast/jessenius-podcast-jesseniovej-lek%C3%A1rskej-

fakulty-uk/id1501833750 

 

RSS službu 

https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/marketing/rss-sluzba/ 

 

Online nakupovanie kníh a darčekových predmetov 

https://www.cu-istropolitana.eu/ 

 
 

 
Obr. č. 15 Aktuálna verzia webového sídla JLF UK 

 

 
 

https://www.jfmed.uniba.sk/virtualna-prehliadka/
https://www.jfmed.uniba.sk/videodokument/
https://www.jfmed.uniba.sk/en/
https://www.jfmed.uniba.sk/press/
https://www.facebook.com/Jessenius.Faculty.Medicine/
https://twitter.com/jlfukmartin
https://www.instagram.com/comenius.university/
https://www.youtube.com/channel/UCGkPZYRYSW--_pt4VJ1ulYQ
https://www.linkedin.com/company/jlfukmartin
https://jessenius.podbean.com/
https://open.spotify.com/show/5J0NvXxOwjfJvMnPJnQ4Js
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/jessenius-podcast-jesseniovej-lek%C3%A1rskej-fakulty-uk/id1501833750
https://podcasts.apple.com/sk/podcast/jessenius-podcast-jesseniovej-lek%C3%A1rskej-fakulty-uk/id1501833750
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/marketing/rss-sluzba/
https://www.cu-istropolitana.eu/
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Obr. č. 16 Ukážky realizovaných web stránok 

 

 

VOIP TELEFÓNIA  

Na JLF UK 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 JLF UK 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. 17 VoIP Telefónia 

 

ELEKTRONICKÉ VZDELÁVANIE 

Fakulta venuje elektronickému vzdelávaniu mimoriadnu pozornosť už dlhšiu dobu. 

Úsilie fakulty sa dá rozdeliť nasledovne: 
• Elektronická distribúcia výučbových materiálov 

• Videokonferencie 

• Dištančné vzdelávanie 

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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(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 a ďalšie 

možnosti vzdelávania odborníkov ako i propagácie fakulty. 

 

 

 
Obr. č. 18 Videokonferenčný prenos – operácia kolena, Ortopedická klinika JLF UK a UNM  

 

 

 
Obr. č. 19 Videokonferenčný prenos – invazívne metódy v kardiológii, 1. Interná 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. 20 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, 

zasadnutí 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 JLF UK 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 JLF UK. Telepresence v 

samostatnej vyhradenej miestnosti je určený pre komunikáciu všetkých univerzít a fakúlt v 

SR (https://www.tp.cvtisr.sk/). Využíva sa aj na online prenosy školení a porád z RUK v 

Bratislave a na spojenia cez iné videokonferečné programy - ako zobrazovacia jednotka pre 

Skype, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams a iné - čím poskytuje vďaka trom veľkým 

obrazovkám komfortnú komunikáciu. Osvedčil sa aj pri spojeniach v rámci domácich i 

medzinárodných vedeckých konferencií a najmä pri štátnych skúškach realizovaných 

dištančnou formou, ktoré sa museli uskutočniť v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami 

spojenými s nepriaznivou epidemiologickou situáciou v súvislosti s COVID-19.  

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. 

Dištančné vzdelávanie (vrátane dištančných skúšok a špecializačných skúšok) sa na 

fakulte realizuje prostredníctvom programu Microsoft Teams. Aby bolo jeho používanie zo 

strany študentov a vyučujúcich čo najjednoduchšie, vypracovali sme v spolupráci s 

Univerzitou Komenského v Bratislave manuál, ktorý je zverejnený na fakultnej stránke - 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/online-studium-ms-teams. Tento manuál je priebežne aktualizovaný a 

spojený s nepretržitou technickou podporou, ktorú najmä vyučujúcim poskytujú naši 

zamestnanci UIT. Dištančnú výučbu neustále zdokonaľujeme a obohacujeme o nové prvky 

prepájaním softvéru a hardvéru. Ako príklad možno uviesť pripojenie mikroskopu či 

ultrazvuku do živej online výučby cez Microsoft Teams. 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu od roku 2020 prostredníctvom 

videokonferencií zabezpečujeme aj zasadnutia Vedeckej rady či Akademického senátu. 

Členov zasadnutí prepájame vďaka programu Microsoft Teams, ktorý kombinujeme s troma 

kamerami, zdieľanou prezentáciou, audio aparatúrou a hardvérovou réžiou. Hlasovania, či už 

https://www.tp.cvtisr.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/online-studium-ms-teams
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/online-studium-ms-teams
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verejné alebo neverejné, zabezpečujeme prostredníctvom predpripravených elektronických 

formulárov. Každé zasadnutie je s každým účastníkom predpripravené a počas jeho priebehu 

zabezpečené neustálou technickou podporou zo strany ÚIT a AKAS. Vysielanie pre verejnosť 

je zabezpečené prenosom videa, ktoré zverejňujeme na našej fakultnej stránke. Diváci majú 

možnosť reagovať na vysielanie písomne prostredníctvom aplikácie SLIDO. Táto 

komunikácia je zo strany JLF UK v Martine moderovaná. 

Vyššie uvedenú techniku využívame aj pri organizácii webinárov. V tomto prípade 

máme predpripravenú internetovú stránku https://webinarjlfuk.sk/, na ktorej zverejňujeme 

program, živé vysielanie i materiály na stiahnutie. Otázky účastníci rečníkom (vyučujúcim) 

kladú písomne prostredníctvom aplikácie SLIDO. Prístupy k týmto webinárom sú obmedzené 

a určené len vybraným účastníkom. 

 

• 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 fakulte má viac ako 2350 

registrovaných užívateľov a obsahuje viac ako 440 odborných príspevkov. 

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 vzťahujúci sa minimálne k jednému predmetu vyučovanému na JLF UK. 

Publikácie a autorské diela sú uverejňované v podobe, ktorá zodpovedá skriptám vydaným 

tlačou (najčastejšie vo formáte pdf). Za určitých podmienok je možné elektronické 

pedagogické diela oficiálne uznať ako klasickú publikačnú činnosť v rámci JLF UK. U 

rozsiahlych diel uznaných edičnou komisiou JLF UK sú uvedené taktiež údaje o oponentúre 

(napr. dátum recenzie a kontakty na posudzovateľov). Diela uznané edičnou komisiou JLF 

UK 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 portáli JLF UK, alebo je na ne uvedený odkaz. Odkazy sa dotýkajú hlavne tých 

materiálov, ktoré nemôžu byť na portáli JLF UK 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). 

Na tvorbu e-learningových kurzov a online testovania využívajú pedagogickí 

zamestnanci a študenti fakulty e-learningový server - https://moodle.uniba.sk. Aj vzhľadom k 

súčasnej situácii, keď musela naša fakulta, tak ako aj iné fakulty prejsť na dištančnú formu 

vyučovania, stúpol enormne  záujem o vytváranie e-learningových kurzov. Kým v roku 2019 

sa nachádzalo na e-learningovom serveri 30 fakultných kurzov, v roku 2021 je to už 328 

kurzov, čo je desaťnásobný nárast. Niektoré e-learningové kurzy sú využívané čisto 

k elektronickému online testovaniu študentov všeobecného a zubného lekárstva, 

ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a pôrodnej asistencie. Vznikli však i komplexné 

kurzy, ktoré môžu študenti využívať k samoštúdiu. 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. 

 

https://webinarjlfuk.sk/
https://www.mefanet.cz/
https://portal.jfmed.uniba.sk/
https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=pedagogika
https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=multimedia
https://moodle.uniba.sk/
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Obr. č. 21 Mefanet portál Jesseniovej lekárskej fakulty UK v  Martine 

 

 
Obr. č. 22 Elektronické testovanie študentov z predmetu Rádiológia a nukleárna medicína v prostredí LMS Moodle 

 

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. Viaceré z nich 

vznikli v rámci riešenia projektov KEGA. 

 

 

https://e-learning.jfmed.uniba.sk/
http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/
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http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/ostech/ 

 

http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/techniky-pa 

 

Obr. č. 23 Ukážky multimediálnych učebníc na podporu výučby 

 

 
 

http://e-meracienastroje.jfmed.uniba.sk/ 

 

 

 
 

http://osevneu.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/ 

 

 
https://www.jfmed.uniba.sk/distancne-vzdelavanie 

Obr. č. 24 Ukážky webových portálov na podporu výučby na fakulte 

 

 

 

DIGITALIZAČNÉ CENTRUM 
 

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/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://farmakologia.jfmed.uniba.sk/
http://pharmacology.jfmed.uniba.sk/
http://oschir.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/distancne-vzdelavanie
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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a. Digitalizovanie transparentných lekárskych materiálov 

 
Obr. č. 25 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. 

 

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. 26 Zariadenie HP DesingnJet T7100 a XEROX WorkCentre 7225 

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/
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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. 

  
Obr. č. 27 Skener A3 

 

 

d. Digitalizátor kníh a skrípt ScanRobot TREVENTUS 

  
Obr. č. 28 Bookskener TREVENTUS 

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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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 250 skrípt a publikácií. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizacia-knih-casopisov-skript-map/ 

 

SPRACOVANIE DOTAZNÍKOV 

Na základe požiadaviek vedenia fakulty sa vyplňovanie dotazníkov pre študentov 

a zamestnancov prenieslo z papierovej podoby do elektronickej formy. Na ÚIT sa celkovo 

vytvorilo 52 dotazníkov pre zamestnancov a študentov jednotlivých študijných programov, 

ktoré sú vyplňované a spracovávané počas letného aj zimného semestra. V rámci 

implementácie systému manažérstva proti korupcii na JLF UK bol vytvorený pre 

zamestnancov úvodný dotazník k zavedeniu tohto systému na našej fakulte. Pre študentov boli 

otázky týkajúce sa protikorupčných opatrení implementované do dotazníkov hodnotiacich 

pedagogický proces. 

 
Obr. č. 29 Ukážka dotazníka Hodnotenie pedagogického procesu pre študentov 1. ročníka ZL za letný semester 

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/
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4.9    AKADEMICKÁ KNIŽNICA A AUDIOVIZUÁLNE STREDISKO JLF UK 

Zákon o knižniciach č. 183/2000 definuje akademickú knižnicu ako vedecko–

informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko vysokej školy alebo 

fakulty. Takýmto pracoviskom s celoškolskou pôsobnosťou je aj Akademická knižnica 

a audiovizuálne stredisko JLF UK v Martine (ďalej len AKAS), ktorá svojou činnosťou 

zabezpečuje podporu štúdia a vzdelávania na fakulte, ako aj vedeckovýskumných aktivít. 

Svoje služby poskytuje v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom knižnice. Ďalej sa 

riadi metodickými usmerneniami a pokynmi Akademickej knižnice UK, ako aj pokynmi 

a metodikami Centra vedecko-technických informácií SR, v neposlednom rade aj vnútornými 

predpismi dekana. 

Hlavným poslaním akademickej knižnice je poskytovanie knižnično-informačných 

služieb, budovanie a sprístupňovanie knižničného fondu, odborná evidencia, spracovanie, 

ochrana, revízia knižničného fondu a vyraďovanie knižničných jednotiek z fondu, 

bibliografická registrácia a uchovávanie záverečných a kvalifikačných prác, evidencia 

publikačnej činnosti zamestnancov a doktorandov fakulty s cieľom naplniť vzdelávacie, 

vedeckovýskumné a kultúrne či spoločenské potreby svojich používateľov a čitateľov. 

Akademická knižnica vytvára priestor pre rozvoj informačnej gramotnosti študentov a 

spolupracuje na tvorbe kľúčových kompetencií pre štúdium. Výstupy bibliografickej 

registrácie publikačnej činnosti zamestnancov, doktorandov a ohlasov/citácií vytvárajú 

podporu pre hodnotenie výsledkov činnosti fakulty v oblasti vedy a výskumu. V súčasnosti sú 

všetky základné knižnično-informačné procesy plne automatizované prostredníctvom 

knižničného informačného systému  VIRTUA a registra CREPČ2. 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. 

Výročná správa za rok 2020 ponúka zhrnutie výsledkov jej činnosti a ukazovateľov 

plnenia stanovených úloh. Knižnica slúži študentom lekárskych aj nelekárskych študijných 

programov, vysokoškolským pedagógom, vedeckovýskumným pracovníkom, zamestnancom 

fakulty, ako aj zamestnancom Univerzitnej nemocnice v Martine. Prevádzková doba a služby 

knižnice, služby predajne Akademicko-informačného centra, ako aj otváracie hodiny študovní 

boli v roku 2020 upravené a prispôsobené požiadavkám používateľov na základe opatrení 

spojených s pandemickou situáciou na Slovensku v dôsledku šírenia koronavírusu a s ním 

súvisiaceho infekčného ochorenia COVID-19. Najdôležitejšou úlohou akademickej knižnice 

aj v roku 2020 bolo poskytovanie základných a špeciálnych knižnično-informačných služieb 

svojim používateľom. Počet registrovaných čitateľov sa počas roka menil, a to  v závislosti od 

počtu prijatých študentov vo všetkých formách vysokoškolského vzdelávania na fakulte a od 

počtu zamestnancov JLF UK v Martine. K 31. decembru 2020 bolo zaregistrovaných celkovo 

1573 čitateľov, z toho aktívnych študentov bolo 1427. Na základe vstupov bolo 

zaznamenaných 16 185 návštevníkov, ktorí využili služby knižnice. Počet virtuálnych 

návštevníkov bol 15 791. Akademická knižnica zorganizovala celkovo 10 podujatí, z toho 

vzdelávací a kultúrno-spoločenský charakter malo 5 podujatí. Ostatné mali charakter 

odborných kurzov a seminárov prevažne v online prostredí. Asi najatraktívnejším sa 

každoročne stáva podujatie v mesiaci marec pod názvom Týždeň slovenských knižníc, kedy 

bola pre študentov a zamestnancov fakulty pripravená výstava knižných noviniek s rokom 

vydania 2015 – 2020 autorov JLF UK či burza kníh. V rámci marcového podujatia sa 

uskutočnila aj výstava obrazov, na ktorej zamestnankyňa fakulty prof. MUDr. Janka 

Buchancová, CSc. predstavila svoje olejomaľby.  
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Knižnica venuje osobitnú pozornosť doplňovaniu základnej a odporúčanej študijnej 

literatúry. Pri akvizícii dokumentov sa využívala aj aktívna účasť používateľov na základe ich 

návrhov na doplnenie dokumentov, ktoré sa nenachádzajú v knižničnom fonde. Fond tvoria 

súbory printových, elektronických, ako aj audiovizuálnych dokumentov. Návrhy od 

používateľov sú predkladané prostredníctvom webového rozhrania Akademickej knižnice UK 

a následne spracovávané v konkrétnej fakultnej knižnici podľa požiadavky používateľa 

a odborného zamerania knižnice. Nákup a dopĺňanie odbornej  literatúry je každoročne 

podporované aj vedením fakulty. Finančné prostriedky na nákup literatúry sú  prevažne 

z vlastných zdrojov fakulty, ale aj z grantov a projektov zamestnancov a ústavov fakulty. 

Akvizičnou činnosťou bol v roku 2020 doplnený knižný aj časopisecký fond. Ročný prírastok 

knižničného fondu činil 1590 jednotiek, z toho na základe požiadaviek pedagógov a študentov 

a v súlade s profiláciou vzdelávacích a študijných programov na JLF UK boli zakúpené knihy 

v hodnote 15 744,97 eur, a to z vlastných prostriedkov boli zakúpené knižničné jednotky 

v hodnote 13 106,82 eur a z grantových prostriedkov bola na nákup literatúry použitá suma 2 

638,15 eur. 

Okrem literatúry z vlastného fondu knižnica v rámci svojich služieb  uspokojuje 

požiadavky svojich používateľov aj prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby 

(MVS), a to využívaním elektronických informačných zdrojov i prostredníctvom virtuálnej 

knižnice UK. AKAS JLF UK sa v roku 2020 spolu s akademickými knižnicami Univerzity 

Komenského zúčastnila výzvy MK SR a  Fondu na podporu umenia pre akvizíciu 

knižničného fondu. Univerzita Komenského v Bratislave získala na nákup kníh finančné 

prostriedky v celkovej výške 19 500 eur na základe zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na 

podporu umenia. Finančné prostriedky boli prerozdelené na jednotlivé fakulty UK a nákup 

kníh bude prebiehať v roku 2021. 

 

Tabuľka č. 17 Prehľad prírastku a úbytku knižničného fondu, počty čitateľov, 

výpožičiek a medziknižničnej výpožičnej služby v rokoch 2018 – 2020 

Rok Knižničné  

jednotky 

Ročný 

prírastok 

knižničných  

Vyradené 

knihy/čas. 

Periodiká 

tituly/ex. 

Čitatelia 

spolu/štud. 

Výpožičky 

spolu/prez. 

MVS 

iným/od 

iných 

2018 59932 2535 0 56/32 1528/1356 25030/4385 131/58 

2019 61216 1446 162 55/29 1631/1456 25163/4026 125/50 

2020 62806 1590 0 54/29 1573/1427 28594/2098 22/22 
Zdroj: Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK 
 

Časopisecké oddelenie denne eviduje všetky dochádzajúce noviny a časopisy. V roku 

2020 oddelenie spracovalo 54 titulov dochádzajúcich periodík, z toho 30 zahraničných titulov 

a 5 titulov online. V rámci výpožičky periodík pracovisko poskytlo 541 výpožičných služieb. 

Kópie článkov na základe elektronických požiadaviek od zamestnancov z jednotlivých 

ústavov a kliník UNM sa vybavujú expresne a obratom zasielajú prevažne v elektronickej 

forme. 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, rešeršné služby a 

medziknižnične výpožičné služby. 

Oddelenie budovania a spracovania fondov a evidencie publikačnej činnosti v rámci 

svojich služieb registruje publikačnú činnosť a ohlasy svojich zamestnancov a doktorandov. 

Pripravuje štatistiky, výstupy publikačnej činnosti zamestnancom podľa požiadaviek. 

Spolupracuje s Referátom vedeckovýskumnej činnosti, pripravuje podklady pre hodnotiteľské 

komisie fakulty, podklady pre akreditačné a iné konania. Publikačná činnosť sa eviduje online 

prostredníctvom celoslovenskej databázy pre všetky vysoké školy v rámci SR. Databáza 
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CREPČ2 eviduje bibliografické záznamy výstupov publikačnej činnosti, entity, citačné 

ohlasy, väzby medzi entitami a záznamami navzájom. Databáza umožňuje nezávislosť od 

knihovníckych formátov, sociálne práva a pravidlá pre používateľov, ako aj vnútornú 

kontrolu pri tvorbe entít a záznamov v rámci všetkých vysokých škôl na Slovensku. Prínosom 

databázy CREPČ2 je hlavne zjednotenie záznamov pre jednu publikáciu, možnosti zmien v 

legislatíve, v hodnotení a financovaní publikačných výstupov, zviditeľnenie spolupráce 

autorov vysokých škôl, mapovanie výsledkov vedy pracovníkov vysokých škôl a porovnanie 

vedných disciplín na národnej úrovni. Počet pripravených výstupov za rok 2020 na základe 

požiadaviek zamestnancov fakulty bolo 326 aj so štatistickými údajmi a prerozdelením na 

jednotlivé kategórie publikačnej činnosti.  V roku 2020 vykazuje oddelenie na JLF UK 

zaevidovaných     1 157 prác, z toho 749 prác s rokom vydania 2020. Počet ohlasov za rok 

2020 bolo zaevidovaných 2 762 (kategória WOS, Scopus o1 a o2 ) a ostatných 344 ohlasov. 

 

Graf č. 24 Vybrané kategórie publikačnej činnosti zamestnancov JLF UK za rok 

                            2020, podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. 

 
Zdroj: Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK 

 

Oddelenie evidencie knižničných fondov v roku 2020 vykazuje prírastok 1 590 kn. 

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 prostriedkov, redakčné práce (stránkové korektúry) na 

tlačenom výstupe. 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/alebo roku vydania) – bakalárske práce, 

diplomové práce, dizertačné práce, habilitačné práce, rigorózne práce, špecializačné 

a atestačné práce. V súvislosti s nevyhnutnými opatreniami proti šíreniu pandémie COVID-19 

v roku 2020 došlo k zmene pri spracovaní záverečných a niektorých kvalifikačných prác. 

Tieto práce boli sprístupnené online cez Centrálny register záverečných prác. Z nich sa 
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následne vygeneruje čiastkový zoznam, ktorý bude integrálnou súčasťou Prírastkového 

zoznamu za rok 2020. 

Výpožičné oddelenie svojou činnosťou v roku 2020 aj počas pandémie koronavírusu 

zabezpečovalo odborné knižničné práce, ochranu a revíziu knižničného fondu, starostlivosť o 

skladové priestory, uloženie a prísun dokumentov a poskytovanie knižnično-informačných 

služieb. Bolo však nevyhnutné urobiť sériu ochranných krokov, ktoré mali pomôcť v boji 

proti šíreniu pandémie. Používatelia knižnice za prísnych hygienických opatrení mohli 

využívať služby výpožičného oddelenia. Počas roku 2020 bola niekoľkokrát predĺžená 

možnosť vrátenia kníh, boli upravované otváracie hodiny pre zamestnancov a študentov 

fakulty, a to podľa aktuálnych nariadení spojených s pandémiou a ochorením COVID-19. 

Oddelenie pripravovalo spolu s audiovizuálnym pracovisko AKASu elektronické formáty 

kníh autorov JLF UK, následne boli obsahy ukladané na server fakulty a distribuované podľa 

požiadaviek študentom na možnosť vzdelávania sa počas dištančnej výučby na fakulte. 

Priestory študovní sú určené na štúdium vlastnej literatúry i literatúry z fondu akademickej 

knižnice, ktorú získavajú používatelia prostredníctvom online výpožičiek zo súborného 

katalógu UK, ako aj z otvoreného fondu knižnice, ktorý je dostupný v študovni i v čitárni. 

Odborná literatúra v študovniach je chránená RFID technológiou a kamerovým systémom 

v celej budove. Prístupnosť služieb oddelenia, ich kvalita a ústretovosť sa významnou mierou 

podpisujú pod celkovú spokojnosť užívateľov knižnice aj počas dištančnej výučby. 

 

 

  
Obr. č. 30 Protiepidemické opatrenia ovplynili aj výpožičku kníh 

 

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK v rámci svojich služieb 

zabezpečuje aj činnosť a prevádzku predajne Akademicko-informačného centra na JLF UK. 

Predajňa ponúka služby týkajúce sa predaja najnovších titulov kníh a skrípt z vydavateľstva 

Univerzity Komenského v Bratislave, ďalej marketingových predmetov a vybraných druhov 

odevov s logom JLF UK v Martine.  

Audiovizuálne stredisko, pracovisko AKASu poskytuje v rámci svojich služieb 

činnosti spojené s technickou podporou pri rôznych kultúrno-spoločenských akciách, 

kongresoch, seminároch, pri multimediálnych prednáškach, zhotovuje multimediálne 

dokumentárne filmy, videozáznamy, videokonferencie pre pracoviská a ústavy JLF UK.  

V televíznom štúdiu audiovizuálneho strediska sa pravidelne pripravujú videozáznamy na 

zelené plátno s originál dabingom, následným spracovaním pomocou PC video strižne 

s obohatením o vizuálne efekty. V roku 2020 vzhľadom na dištančnú výučbu na fakulte pre 

ochorenie COVID-19 bolo televízne štúdio pracoviskom, ktoré robilo hlavne prípravu a živý 

prenos prednášok cez youtube kanál https://www.youtube.com/channel/UCGkPZYRYSW--

_pt4VJ1ulYQ.  Tento prenos a využitie bol prínosom v dištančnom vzdelávaní na fakulte a 

s veľkou úspešnosťou dosiahol viac ako 1 000 sledovateľov. Taktiež technici pracoviska 

https://www.youtube.com/channel/UCGkPZYRYSW--_pt4VJ1ulYQ
https://www.youtube.com/channel/UCGkPZYRYSW--_pt4VJ1ulYQ
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v spolupráci s pracoviskom UIT zabezpečovali na fakulte technickú podporu online 

prednášok, skúšok, výberových konaní, seminárov prostredníctvom Microsoft Teams.  

 

 

Obr. č. 31 Realizácia štátnych skúšok online z Malej zasadačky a Videokonferenčnej miestnosti na Dekanáte  
 

Počas roka 2020 pracovisko zmodernizovalo audiosystém v  Aula Magna. Došlo 

k úplnej rekonštrukcii a výmene mixážneho pultu a kabeláže spojenej s audiosystémom.  

Televízne štúdio na ul. Novomeského bolo zmodernizované a technicky dovybavené tak, aby 

vyhovovalo požiadavkám prednášajúcich a potrebám dištančného vzdelávania. Na základe 

zmien činnosti práce, ktoré vznikli spojením s pandemickými opatreniami a prechodom na 

dištančnú výučbu, pracovisko vytvorilo ešte ďalšie externé televízne štúdiá, ktoré tiež počas 

roka slúžili na prenos online prednášok. Ďalšie činnosti strediska vykazuje aj fotogaléria na 

webovej stránke fakulty https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-

pracoviska/akas/audiovizualne-stredisko/obrazova-galeria-jlf-uk-v-martine/, ktorá 

zaznamenáva aktivity a dianie na fakulte počas celého roka. 

 

 

 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 
Obr. č. 32 Prednášanie z televízneho štúdia na Novomeského ul.

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/akas/audiovizualne-stredisko/obrazova-galeria-jlf-uk-v-martine/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/akas/audiovizualne-stredisko/obrazova-galeria-jlf-uk-v-martine/
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4.10   SIMULAČNÉ VÝUČBOVÉ CENTRUM JLF UK 

Simulačné výučbové centrum (SVC) JLF UK vzniklo v roku 2012 s podporou 

projektu ESF Simulačná a virtuálna výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK 

v Martine. SVC v roku 2020 pracovalo ôsmy rok, pričom išlo o piaty rok od oficiálneho 

ukončenia projektu ESF. Činnosť SVC zabezpečovali dvaja zamestnanci, Ing. Eva 

Kvaltínyová ako technička a prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. ako riaditeľka SVC.  

SVC zabezpečuje podporu a implementáciu moderných foriem vzdelávania v 

študijných programoch všeobecné lekárstvo v  slovenskom a anglickom jazyku, zubné 

lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo a študijných programoch 

Univerzity tretieho veku. Ide o zariadenia a metodické postupy s prednostným zameraním na 

využitie simulačných technológií.  

Výučba na Jesseniovej lekárskej fakulte a jej súčastiach bola v roku 2020 vo veľkej 

miere ovplyvnená pandémiou COVID-19 a prechodom z prezenčnej na dištančnú formu 

vzdelávania. Vďaka vybaveniu a existujúcim softvérom bol prechod na dištančnú výučbu 

jednoduchší.   

V roku 2020 bola vytvorená špeciálna webová podstránka, zameraná práve na 

dištančné vzdelávanie, kde sa zverejňovali rôzne manuály, postupy, odporúčania, ako aj 

simulačné softvéry zamerané na online výučbu. Technickí zamestnanci sa venovali 

zaškoľovaniu pedagógov a študentov na online softvéry a zabezpečovali plynulé a efektívne 

využívanie online zdrojov. 

Aj napriek dočasnému prechodu prezenčnej na dištančnú formu výučby centrum 

pracovalo na možnostiach rozšírenia  a zatraktívnenia simulačnej výučby  a  koncom roku 

2020 fakulta zakúpila virtuálny ultrasonografický simulátor aj s modulom pre virtuálnu 

realitu USG MENTOR (Symbionix). Simulátor má prispieť k neustálemu rozširovaniu 

praktických zručností študentov fakulty.  Aktuálne prebieha fáza inštalácie a testovania VR 

platformy. V ďalších mesiacoch je v plánovanie zaškolenie pedagógov pre efektívne 

využívanie a implementáciu aj tohto nového špičkového simulátora do pregraduálnej a 

postgraduálnej výučby. 

 

PODPORA VÝUČBY MEDICÍNY POMOCOU VIRTUÁLNYCH PACIENTOV 

V roku 2020 bola rozširovaná najmä aktivita zameraná na pokračovanie a rozšírenie 

tvorby virtuálnych pacientov. 

Zamestnanci Simulačného výučbového centra pracovali spolu so zamestnancami  

Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny JLF UK a UNM na vytváraní nových 

audiovizuálnych materiálov. Ich využívanie bolo pôvodne plánované ako doplnok študijných 

materiálov pri praktických voľnočasových nácvikoch v Simulačnom výučbovom centre, no 

po prechode na dištančnú výučbu boli postupne zverejňované online a implementované 

priamo do dištančnej výučby. Tieto materiály vznikali ako pokračovanie riešenia projektu 

KEGA Implementácia procesného riadenia do výučby akútnych stavov pomocou 

interaktívnych on-line algoritmov z roku 2019. Celkovo sa podarilo vytvoriť 14 algoritmov (7 

v slovenskom jazyku a 7 v anglickom jazyku) zameraných na špecifickú realizáciu odborných 

postupov a výkonov.  Pri tvorbe audiovizuálnych materiálov boli používané práve simulačné 

modely dostupné v Simulačnom výučbovom centre, so zámerom ich jednoduchšieho 

opätovného využitia v rámci výučby po spätnom prechode na prezenčnú formu. 

V rámci projektu KEGA  a vzhľadom na aktuálnu situáciu bol navýšený počet 

plánovaných online algoritmov z ôsmych na trinásť. Tieto algoritmy sú zamerané na klinické 

prípady akútnych stavov a vychádzajú z bežnej praxe zdravotníkov poskytujúcich zdravotnú 

starostlivosť v odbore urgentná medicína. Aj do týchto algoritmov boli začlenené 

audiovizuálne materiály, ktoré sa natáčali priamo v Simulačnom centre. Algoritmy boli 
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spracované v online platforme Openlabyrinth a následne otestované študentami a odborníkmi 

z praxe. Algoritmy sú  postupne implementované do online výučby.  

Okrem algoritmov zameraných na urgentnú medicínu, v roku 2020 prebiehala aktívna 

spolupráca aj s Ústavom ošetrovateľstva, kde pri vzájomnej spolupráci vzniklo ďalších 15 

online virtuálnych pacientov,  v ktorých sú spracované jednotlivé ošetrovateľské diagnózy. 

Takto vzniknutí virtuálni pacienti umožňujú aj počas dištančnej formy vzdelávania nácvik 

kognitívnych zručností, rozvoj klinického a kritického myslenia študentov ošetrovateľstva, 

integráciu teoretických poznatkov z jednotlivých predmetov do  klinickej praxe.  

Technická podpora zo strany zamestnancov Simulačného  bola v roku 2020 aj pri 

tvorbe ďalších virtuálnych pacientov zameraných pre študentov Pôrodnej asistencie, kedy boli 

úspešne vytvorení ďalší noví virtuálni pacienti a to Eklamptický záchvat, HELLP syndróm, 

Hygiena rúk v pôrodnej asistencii, Výživa v tehotenstve.  

Všetky vzniknuté algoritmy sú dostupné na stránke Simulačného výučbového centra 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-

centrum/virtualni-pacienti/. Títo virtuálni pacienti sú zvlášť prínosní v súčasnej dobe 

a prinášajú praktický pohľad na dané situácie.  

V roku 2020 pracovníci SVC pripravili dva projekty: Podpora nácviku praktických 

a mäkkých zručností pre získanie profesionálnych klinických kompetencií na lekárskych 

fakultách Univerzity Komenského 1/31 Identifikátor: 20201113101389110 Univerzita 

Komenského v Bratislave, Tematická oblasť: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických 

zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier 

a co-workingových centier (projekt je financovaný sumou 100 000 EUR, ktorá sa  využije na 

rozvoj simulačnej výučby na JLF UK) a medzinárodný projekt INTERREG v spolupráci so  

simulačným centrom Masarykovej Univerzity v Brne „Moderní výukové metody 

v medicínském vzdělávání“. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/virtualni-pacienti/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/virtualni-pacienti/
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4.11   SOCIÁLNE SLUŽBY 

4.11.1  UBYTOVANIE 

Jesseniova lekárska fakulta UK zabezpečovala v roku 2020 na pracovisku 

Vysokoškolský internát a jedáleň sociálne služby pre študentov na úseku ubytovania a 

stravovania. Celková ubytovacia kapacita vysokoškolského internátu je 958 lôžok. K 

31.12.2020 bolo poskytnuté ubytovanie 809 študentom slovenskej štátnej príslušnosti a 19 

študentom inej štátnej príslušnosti. 

 Ubytovanie sa poskytuje v dvoch objektoch. V budove na ul. L. Novomeského je 

ubytovacia kapacita 781 lôžok vrátane tzv. hotelovej kapacity, ktorá predstavuje 21 lôžok. 

Ubytovanie je riešené tzv.  bunkovým systémom. Bunku tvoria dve 2 - lôžkové a dve 3 - 

lôžkové  izby, v spojovacej časti sa nachádza hygienické zariadenie. Na každom poschodí je 

spoločná kuchyňa. V budove na ul. P.O. Hviezdoslava je ubytovacia kapacita 177 lôžok 

vrátane hotelovej kapacity, ktorá predstavuje 5 lôžok. V objekte na ul. P.O. Hviezdoslava sú 

samostatné 2 - lôžkové a 3 - lôžkové izby s vlastným hygienickým zariadením a kuchynským 

kútom. V oboch budovách je k dispozícií WIFI pripojenie a internetové prípojky sú v každej 

izbe. 

V rámci areálu objektu na ul. L. Novomeského sa nachádzajú dve parkoviská. Jedno 

pre zamestnancov, druhé pre študentov a ubytovaných hostí. V obidvoch objektoch sa 

nachádzajú úschovne bicyklov, ktoré sú monitorované kamerami. 

Na voľnočasové aktivity je možné v  ubytovacom zariadení využívať dve posilňovne, 

dve stolnotenisové miestnosti, športový areál s bežeckou dráhou, futbalové ihrisko, tenisové 

kurty a dve klubové miestnosti.  

Pre účely samoštúdia slúžia študovne (v celkovom počte 9) a internetové učebne 

(v celkovom počte 3). 

K skvalitneniu poskytovaných služieb je možné využívať aj práčovňu v každej 

budove, kde si môžu ubytovaní študenti samoobslužne vyprať, v objekte na ul. P.O. 

Hviezdoslava sa nachádza aj žehliareň. Pre rozvíjanie v oblasti duchovného života je 

v objekte na ul. L. Novomeského vysvätená rímskokatolícka kaplnka. 

Financovanie prevádzky vysokoškolského internátu bolo zabezpečované 

z nasledovných zdrojov: 

1. prostriedky zo štátneho rozpočtu  

- dotácia na lôžko (10,20 - 15,00 €/lôžko/mesiac) 

- dotácia na mzdy a odvody (326 632,85  €);  

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); 

4. mimoriadne prostriedky zo štátneho rozpočtu (kompenzácia nákladov súvisiacich 

s pandémiou spôsobenou ochorením COVID – 19). 

 

V rámci podnikateľskej činnosti vysokoškolsky internát poskytuje 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.  

 V roku 2020 v zmysle opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na 

zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 boli v rámci podnikateľskej činnosti poskytnuté 

krátkodobé ubytovacie služby v minimálnom rozsahu.     
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Z dôvodu minimálneho poskytovania ubytovacích služieb v roku 2020 a z toho 

vyplývajúceho poklesu príjmov boli vo vysokoškolskom internáte vykonávané opravy 

v menšom rozsahu ako bolo plánované. Pre potreby ubytovaných klientov bolo zakúpených 

20 ks kombinovaných chladničiek s mrazničkami. V objekte na ul. L. Novomeského boli 

kompletne opravené 4 ubytovacie bunky – omietky, maľovky, podlahoviny, interiérové dvere, 

radiátory, vymenený nábytok a vykonala sa oprava spoločných priestorov na prízemí – malá 

klubová miestnosť.  

4.11.2  STRAVOVANIE 

V  objekte na ul. L. Novomeského sa nachádza stravovacie zariadenie pre študentov, 

zamestnancov a hostí s celodennou prevádzkou (raňajky, obedy, večere) počas výučbového 

obdobia v rozsahu pracovného týždňa. V skúšobnom období sa poskytujú raňajky a obed 

počas pracovných dní. Celkovo bolo vydaných 54 919 jedál. 

V zmysle opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie 

šírenia ochorenia COVID-19 boli stravovacie  služby poskytnuté v minimálnom rozsahu. Boli 

zabezpečované len menšie akcie pre fakultu a zamestnancov fakulty (životné jubileá, 

občerstvenie na  vedecké rady a drobné občerstvenia pre študentov...) 

V roku 2020 bola realizovaná výmena vzduchotechniky v kuchyni, financovaná 

z prostriedkov fakulty a vysokoškolského internátu. Bol obnovený drobný kuchynský a 

stolový inventár  a zabezpečené  opravy a servis veľkokuchynských zariadení a výťahov. 

V priebehu roku 2021 školská jedáleň plánuje zakúpiť nové technologické zariadenia 

na prípravu  a výdaj stravy a nový program skladové hospodárstvo. 
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4.12  CENTRÁLNY ZVERINEC JLF UK  

Centrálny zverinec (CZ) Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF 

UK) v Martine predstavuje účelové zariadenie používané na chov a držanie laboratórnych 

zvierat používaných na vedecké účely. Po schválení Štátnou veterinárnou a potravinovou 

správou Slovenskej republiky (ŠVPS SR) od roku 2016 centrálny zverinec slúži ako 

dodávateľské zariadenie s pridelením úradného čísla SK D 04016 a užívateľské zariadenie 

s pridelením úradného čísla SK U 05016. Zverinec bol dodatočne schválený ako užívateľské 

zariadenie s chovom zvierat pre vlastnú potrebu s pridelením úradného čísla SK UCH 04017.  

Zverinec je funkčne rozdelený do 4 sektorov: na oddelenie pre zvieratá v karanténe, 

oddelenie držania a chovu zvierat, experimentálne oddelenie a operačné oddelenie. 

V CZ boli v roku 2020 držané nasledujúce druhy zvierat: myš laboratórna (kmeň 

C57Bl/6, BALB/6, BALB/cAthymic Nude), potkan laboratórny (kmeň Wistar a Sprague 

Dawley), morča domáce (kmeň Trik a Dunkin Hartley), králik domáci (kmeň Novozélandský 

biely)  a mačka domáca. 

V chove morčiat pre vlastnú potrebu sme zaznamenali prírastok v dvoch vrhoch 

a odchované morčatá boli dodané pracoviskám JLF UK na výskumné účely. 

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá začala od marca, celkový počet 

zvierat držaný vo zverinci bol porovnateľný s predchádzajúcimi rokmi. Niektoré ústavy 

pozastavili výskumnú činnosť a zvieratá ponechali vo zverinci, iné ústavy vykonávali 

experimenty podľa plánu. Zamestnanci zverinca aj napriek lockdownu zabezpečovali kvalitnú 

kompletnú starostlivosť o zvieratá vrátane welfare.  

Zvieratá boli nakupované zo  schválených a certifikovaných chovov ako je Ústav 

toxikológie a chovu laboratórnych zvierat  SAV Dobrá Voda (morčatá), Velaz, s.r.o., Praha so 

svojimi subdodávateľmi, vrátane Charles River, Innovo Kft, Hungary, Peter Kočář, 

Ratibořice, Bioveta a.s., Ivanovice na Hané. 

Dodávateľom certifikovanej kompletnej kŕmnej zmesi Altromin 1324  (myši, 

potkany), Altromin 2023 (králiky) a Altromin 3023 (morčatá) bol Velaz s.r.o., Praha so 

svojim subdodávateľom Charles River Germany a dodávateľom špeciálne pripraveného 

krmiva pre potkany Ssniff Ms-R (ssniff Spezialdiäten GmbH, Deutschland) bola 

firma AnLab, s.r.o., Praha. Dodávateľom certifikovanej podstielky AlpenSpan bol 

ekonomický výhodnejší zdroj z firmy Equistyle s.r.o., Rovinka pri Bratislave. 

 

PREVÁDZKA ZVERINCA 

Pri chove zvierat sa dodržiavali etické princípy zaobchádzania so zvieratami podľa 

NV SR č. 377/2012 Z.z. a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z.z.  o ochrane zvierat 

používaných na vedecké alebo vzdelávacie účely. Pracovníčky centrálneho zverinca ako aj 

užívatelia CZ pri realizácii vedecko-výskumných projektov sa riadia Organizačným 

poriadkom CZ JLF UK kontinuálne aktualizovaným podľa najnovšej legislatívy ako aj 

Prevádzkovým poriadkom CZ, ktorý je zameraný na ochranu zdravia pri práci. 

 

ZDRAVOTNÝ STAV ZVIERAT 

Zdravotný stav bol v celku uspokojivý, primeraný vedecko-výskumným zámerom. 

Zdravotný stav zvierat počas experimentov si monitorovali aj vedecké tímy so zodpovedným 

riešiteľom projektu a klinický stav zodpovedal použitým testovacím látkam a metodikám 

projektu. 

Hlavným cieľom ošetrovateľského a chovateľského programu vo zverinci je 

zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu laboratórnych zvierat zohľadnením fyziologických 

a etologických potrieb pre daný druh zvierat s minimalizáciou strachu pri adaptácii na nové 

prostredie.  
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MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETRENIE 

Dňa 19. mája 2020 boli odobraté stery z priestorov zverinca a ďalších užívateľských 

zariadení fakulty na mikrobiologický rozbor. Odber sterov vykonali zamestnanci Ústavu 

mikrobiológie a imunológie JLF UK. 

 

SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX 

Na základe iniciatívy Ústavu farmakológie aj Centrálny zverinec sa podieľal na 

vypracovaní štandardných pracovných postupov (ŠPP) a ďalších potrebných dokumentov 

potrebných na získanie certifikátu správnej laboratórnej praxe (SLP). V dňoch 3.-4. marca 

inšpektorky SNAS (Slovenská národná akreditačná služba) vykonali audit zverinca a ŠPP, 

v hodnotiacej správe zhodnotili pozitívne prevádzku zverinca, validáciu vzduchotechniky 

a ďalšiu potrebnú dokumentáciu a dňa 12.8.2021 Centrálny zverinec spolu s Ústavom 

farmakológie získal osvedčenie o súlade so správnou laboratórnou praxou na toxikologické 

štúdie. 

 

KONTROLY ZVERINCA 

Dňa 17. septembra 2020 vo zverinci bol vykonaný interný hygienický audit, ktorý 

vykonala RNDr. Henrieta Drobková, PhD. na základe výzvy RÚVZ Martin na odstránenie 

nedostatkov potrebných pre schválenie prevádzky Centrálneho zverinca ako súčasť BioMedu 

na dobu neurčitú. 

 

SPOLUPRÁCA SO ZMLUVNÝM VETERINÁRNYM LEKÁROM  

Vedúca zverinca a interná veterinárna lekárka spolupracovali so zmluvným 

veterinárnym lekárom pri obhliadke a posudzovaní zdravotného stavu novozakúpených 

zvierat a chovných zvierat, pri liečbe a určovaní doby karantenizácie, pri zabezpečovaní 

veterinárnej starostlivosti vrátane odberu materiálu na diagnostické účely ako aj pri 

odborných konzultáciách. 

 

PORADNÝ VÝBOR PRE DOBRÉ ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT 

Členovia poradného výboru mali počas roka 4-krát pracovné zasadnutie (6.marca, 

5.júna, 2. októbra a 11.decembra), kde riešili aktuálne záležitosti týkajúce sa technického 

stavu CZ, držania a chovu laboratórnych zvierat, zdravotného stavu a manipulácie so 

zvieratami v rámci experimentálnych štúdií ako aj administratívnych povinností v súlade 

s platnou legislatívnou. Osobitným bodom bola informácia o edukačných materiáloch 

dodaných EARA (European Animal Research Association) a možnostiach ďalšieho 

vzdelávania vedecko-výskumných pracovníkov.  

Vedúca zverinca ako členka SNP 3R (Slovenská národná platforma) priebežne 

preposiela členom PV aktuálne informácie ohľadom alternatívnych metód, 3R, ktorí ich 

distribuujú na svojich pracoviskách.  

 

AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVY A PREŠKOLENIE  

V priebehu roka 2020 vstúpili do platnosti Nariadenia vlády č. 199/2019 a č. 289/2020 

Z.z., ktorými sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády č. 377/2012 Z.z., čím sa do národnej 

legislatívy transponujú aj zmeny a doplnenia Vykonávacieho rozhodnutia EÚ 2020/569:  

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/199/ZZ_2019_199_20190801.pdf 

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/3772012_2020-12-7.pdf 

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/VYKONAVACIE-ROZHODNUTIE-

KOMISIE.pdf 

Týkajú sa predovšetkým úpravy:  

a) spôsobu podávania „Netechnického zhrnutia projektu (NZP)“  

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/199/ZZ_2019_199_20190801.pdf
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/3772012_2020-12-7.pdf
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/VYKONAVACIE-ROZHODNUTIE-KOMISIE.pdf
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/VYKONAVACIE-ROZHODNUTIE-KOMISIE.pdf
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b) aktualizácie NZP do 6 mesiacov od ukončenia spätného posúdenia  

c) zmeny formátu zasielania NZP  

d) zmeny formátu na povinné každoročné štatistické hlásenie o používaní zvierat 

v projektoch vrátane informácií o skutočnej krutosti postupov,  

e) požiadaviek na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadaviek na získanie, 

udržiavanie a preukazovanie odbornej spôsobilosti osôb, ktoré chovajú alebo manipulujú so 

zvieratami. 

 

SPOLUPRÁCA S ODDELENÍM PREVÁDZKY A S ÚSTAVMI JLF UK 

Vedúca zverinca spolu s veterinárnou lekárkou spolupracovali s oddelením prevádzky 

pri zabezpečovaní plynulého chodu pracoviska, vrátane zabezpečovania prepravy zvierat, 

krmiva a podstielky zvierat. Z dôvodu pandemickej situácie a obmedzení pri preprave cez 

hranicu, preprava bola zabezpečovaná cez zahraničného dodávateľa a cena bola výrazne 

zvýšená. Poverený technický pracovník denne vykonával kontrolu technického stavu 

vykurovacieho systému, vzduchotechnického zariadenia, monitorovacieho klimatického 

systému, v prípade porúch promptne a bezodkladne riešil údržbu a servisné služby. 

Vedúca zverinca spolu s veterinárnou lekárkou pravidelne informovali vedúcich 

zainteresovaných pracovísk o zdravotnom stave zvierat, o povinnostiach vyplývajúcich zo 

zákonov a poskytovali konzultácie pri uplatňovaní zákonov v praxi, ako aj koordinovali 

činnosti vedecko-výskumných tímov v priestoroch zverinca. 
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4.13 OBLASŤ BOZP A PO 

4.13.1   BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bola v roku 2020 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 bude konať v roku 2021.  

V oblasti pracovných úrazov sa riešili 2 školské evidované úrazy (bez PN), 2 

evidované pracovné úrazy (bez PN) a žiadny registrovaný pracovný úraz s dobou liečenia nad  

3 dni PN. 

V zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o verejnom zdravotníctve  v znení 

neskorších predpisov má fakulta 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 je v III. kategórii rizika 67 

zamestnancov, a postupne prechádza 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 ďalšej etape sme v roku 2020 získali rozhodnutie RÚVZ 

o uvedení do trvalej  prevádzky  objektu Edukačné centrum. 

V spolupráci s Pracovnou zdravotnou službou boli v roku 2020 vykonané preventívne 

lekárske prehliadky vo vzťahu k práci 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. 

Nosným prvkom práce v oblasti BOZP, okrem pravidelných činností bolo stanovenie 

a vykonávanie opatrení v súvislosti s pandémiou Covid 19. Táto situácia bola pre nás nová 

a vyžiadala si nové opatrenia v súvislosti s ochranou zdravia zamestnancov a študentov, 

organizácie práce a zvýšeným nákupom a prideľovaním veľkého množstva špeciálnych 

osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie.   

Zo strany štátnych kontrolných orgánov z oblasti BOZP nebola v roku 2020 vykonaná 

žiadna kontrola.   

4.13.2  OCHRANA PRED POŽIARMI  

Ochrana pred požiarmi bola v roku 2020 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 bude vykonávať v roku 2021.  

V roku 2020 nevznikol žiadny požiar ani prevádzková havária s následkom požiaru.  
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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 bola v roku 2020 komplexná protipožiarna 

kontrola s jedným nedostatkom uvedeným zápisnici a odstráneným ihneď.  
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