
Programové tézy na voľbu dekana JLF UK v Martine 
(prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.) 

1/ Pedagogická činnosť 

Základným poslaním Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine je výchova študentov. 
Preto by som sa chcel v pedagogickej oblasti zamerať na: 

posilnenie výučby na klinických predmetoch, napr. širším zapojením zamestnancov 
UNM do pedagogického procesu 

- zavedenie výučby v menších študijných skupinách pre slovenských študentov podľa 
možnosti jednotlivých pracovísk 
skrátenie dĺžky semestra 

- vyšší dôraz na kvalitu pedagogického procesu a získavanie praktických zručností 
efektívnejšie a častejšie využívanie simulačného centra 

- vyššia aplikácia nových vyučovacích metód ( napr. software pre výučbu a kontrolu 
získaných vedomostí) 
podpora PhD štúdia najmä pre absolventov našej fakulty 

- zvýšenie počtu PhD študentov - lekárov na všetkých pracoviskách fakulty 
- zvýšenie lekárskeho úväzku pre PhD študentov dennej formy v UNM 

užšia spolupráca teoretických, predklinických a klinických pracovísk pri výchove 
PhD študentov 

- zvýšená pozornosť výučbe zubného lekárstva (podpora kvalifikačného rastu 
pedagógov z vlastných zdrojov, technické a priestorové dobudovanie pracoviska) 
zvýšená pozornosť výučbe nelekárskych študijných odborov (podpora 
kvalifikačného rastu pedagógov z vlastných zdrojov, zavedenie nových študijných 
programov, marketing) 

- zvýšenie atraktívnosti doktorandského štúdia aj pre zahraničných študentov 
- vyššia diferzifikácia získavania študentov pre štúdium v jazyku anglickom 

podpora pobytov na zahraničných univerzitách nielen v rámci projektu ERASMUS 
pravidelná komunikácia so študentmi v jednotlivých ročníkoch 
vyššia inkorporácia študentov do budúcej akreditácie fakulty najmä pri tvorbe 
študijných programov 
zriadenie vlastnej nadácie na podporu nadaných a sociálne znevýhodnených 
študentov JLF UK 

2/ Vedecko - výskumná činnosť na fakulte 
Integrálnou súčasťou práce na fakulte je všestranný rozvoj vedecko-výskumnej činnosti, 
a to v základnom, aj v aplikovanom výskume. Je to rozhodujúci predpoklad ďalšieho 
napredovania fakulty nielen z pohľadu poznania a prenosu vedomostí do klinickej a 
prípadne do výrobnej praxe, ale aj pre kvalifikačný rast pedagógov. V tejto oblasti by som 
sa chcel sústrediť najmä na nasledovné problémy: 



jednou z prvoradých úloh je užšie prepojenie výskumných kapacít teoretických, 
predklinických pracovísk a pracovníkov BioMedu medzi sebou a súčasne s klinickými 
pracoviskami 

- efektívnejšie využitie technického vybavenia jednotlivých pracovísk na úrovni 
základného a aplikovaného výskumu, ale aj v rámci diagnostického algoritmu pre 
potreby klinických pracovísk v rámci UNM 
aktívna podpora národných projektov ( napr. Biobanka, Victory) 
podstatne vyššiu pozornosť venovať zapojeniu sa do projektov medzinárodnej 
spolupráce v oblasti výskumu a vývoja najmä v rámci výziev Európskej únie 
strategické plánovanie pri koordinácii prípravy grantových projektov medzi 
pracoviskami fakulty 

- vyššie zapojenie do spolupráce s ostatnými vedecko-výskumnými inštitúciami na 
Slovensku 

3/ Organizačná práca na fakulte 
personálny audit jednotlivých pracovísk fakulty 
komplexnejšie hodnotenie pracovníkov fakulty, najmä pedagógov a vedecko
výskumných pracovníkov 

- aktívna podpora pre jednotlivé pracoviská fakulty pri kvalifikačnom raste 
zamestnancov 

- zjednodušenie verejného obstarávania v spolupráci s rektorátom UK 
zásadná podpora podnikateľského sektora na fakulte 
zavedenie moderných informačných systémov na zlepšenie administratívnych 
činností 

- vytvorenie „Klubu absolventov a priateľov JLF UK" 
4/ Spolupráca s Univerzitnou nemocnicou Martin 

pomoc a koordinácia pri projektovaní a výstavbe „Nemocnice budúcnosti" ( napr. 
splnomocnenec fakulty) 
podpora všetkých aktivít v UNM, ktoré povedú k efektívnejšej výučbe a výskumu 
aktívnejšie prepojenie práce zamestnancov JLF UK a UNM v oblasti pedagogiky a 
výskumu 
zlepšenie podmienok pre výučbu študentov v UNM 

5/ Kultúrny, spoločenský a športový život na fakulte 
zásadná podpora vyššie spomenutých oblastí by mala byť integrálnou súčasťou 
života na fakulte ( napr. výstavy na pôde fakulty, besedy s umelcami a spisovateľmi, 
viac športových súťaží). 
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