JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Vás pozýva na
STRETNUTIE LEKÁRSKYCH FAKÚLT
SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY

11. – 12. novembra 2022
Hotel Holiday Inn, Žilina

PROGRAM STRETNUTIA
Piatok 11. 11. 2022
11:30 – 13:30
Príchod, registrácia účastníkov (check in od 13:00 do 16:00 hod)
12:00 – 13:30
Obed (Cosmopolitan)
14:00 – 15:00
Úvodné plenárne rokovanie (MILLENIUM I)
Príhovory
15:00 – 15:30
Prestávka
15:30 – 18:30
Rokovanie v sekciách
• Sekcia dekanov (Cosmopolitan salónik)
• Sekcia prodekanov pre štúdium všeobecného lekárstva (MILLENIUM I)
• Sekcia prodekanov pre štúdium zubného lekárstva (CENTURY II)
• Sekcia prodekanov pre nelekárske študijné programy (Salónik 4 pri reštaurácii)
• Sekcia prodekanov pre štúdium zahraničných študentov a zahraničné vzťahy (CENTURY I)
• Sekcia prodekanov pre doktorandské štúdium, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov a rozvoj (OMEGA)
• Sekcia prodekanov pre vedu a výskum (CENTURY III)
• Sekcia tajomníkov (Zasadačka)
• Sekcia predsedov akademických senátov (ALPHA)
• Sekcia študentov (VISION, 3. poschodie)
18:30 – 20:00
Voľný program
20:00 – 24:00
Večera, spoločenský program (MILLENIUM II)

Sobota 12. 11. 2022
07:00 – 09:00
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 13:30

Raňajky
Rokovanie v sekciách
Prestávka
Záverečné plenárne rokovanie
Obed

PROGRAM ROKOVANIA V SEKCIÁCH
Sekcia dekanov, predsedajúca prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. (Cosmopolitan
salónik)
• obsah a kritériá prijímacích pohovorov
• simulačná medicína vo vzdelávaní
• zapájanie študentov-lektorov do výučby
• zahraniční študenti na domácich fakultách
• praktická výučba v univerzitných nemocniciach
Sekcia prodekanov pre štúdium všeobecného lekárstva, predsedajúci prof. MUDr. Mgr.
Juraj Mokrý, PhD. (MILLENIUM I)
• prijímacie konanie (prijímacie skúšky a iné kritériá)
• praktická výučba a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami
• implementácia simulačnej výučby do kurikula
• online výučba - pred, počas a po "korone"
• hodnotenie vedomostí, zručností a postojov (priebežné, semestrálne, štátne
skúšky; OSCE)
• odborný rast pedagógov v medicínskom vzdelávaní
• akreditácia študijných programov v SR a ČR - podobnosti a rozdiely
• diplomové práce
Sekcia prodekanov pre štúdium zubného lekárstva, predsedajúca doc. MUDr. Dagmar
Statelová, CSc. (CENTURY II)
• zmeny štúdia zubného lekárstva v systéme 5 + 1
• virtuálna realita ako súčasť štúdia zubného lekárstva v predklinickej aj klinickej
výučbe
• súčasný stav, skúsenosti a vízie použitia virtuálnej haptickej/augmentovanej
reality v pregraduálnej a postgraduálnej klinickej výučbe
• regeneračná molekulová biológia a bunková terapia v zubnom lekárstve a 3D
tlač tkanív s aplikáciou v klinickej praxi
• financovanie študijného programu zubné lekárstvo
• otázky doktorandského štúdia v zubnom lekárstve
Sekcia prodekanov pre nelekárske študijné programy, predsedajúca doc. Mgr. Martina
Bašková, PhD. (Salónik 4 pri reštaurácii)
• prijímacie konanie (kritériá) – obsah a realizácia, záujem uchádzačov,
multiplikácia prihlášok
• praktická výučba a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami (mentorstvo ) –
štipendijné programy a ich využitie
• implementácia simulačnej výučby do kurikula
• hodnotenie vedomostí, zručností a postojov (priebežné, semestrálne, štátne
skúšky; OSCE)
• online výučba - pred, počas a po "korone" – v nadväznosti na platnú legislatívu

Sekcia prodekanov pre štúdium zahraničných študentov a zahraničné vzťahy,
predsedajúci doc. MUDr. Martin Janík, PhD. (CENTURY I)
• základná charakteristika uchádzačov a študentov lekárskych fakúlt študujúcich v
anglickom jazyku (počty, národnosť, iné)
• prijímacie konanie (formy realizácie testovania uchádzačov, online versus
prezenčne, termíny testovania, test študijných predpokladov, zdroje testových
otázok, transparentnosť a objektívnosť prijímacieho konania, zníženie/eliminácia
korupčného rizika, iné)
• prestupy z iných zahraničných lekárskych fakúlt, uznávanie predchádzajúceho
neukončeného štúdia
• kvalita a hodnotenie pedagogického procesu zahraničnými študentami
• absolventi a ich uplatnenie na trhu práce
• študentské mobility
• varia (wellbeing a duševné zdravie zahraničných študentov, online a hybridná
výuka, študentské spolky a extrakurikulárne aktivity zahraničných študentov)
Sekcia prodekanov pre doktorandské štúdium, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov a rozvoj, predsedajúci prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., doc. MUDr. Kamil
Biringer, PhD. (OMEGA)
• súbeh doktorandského a špecializačného štúdia
• mobility a bilaterálne doktorandské štúdium
• harmonizácia špecializačného štúdia v Čechách a na Slovensku
• minimálne štandardy špecializačného štúdia
• vzťah lekárskych fakúlt s ústavnými nemocničnými a ambulantnými
zdravotníckymi zariadeniami a inými akademickými a neakademickými
inštitúciami
• perspektívy rozvoja fakúlt
Sekcia prodekanov pre vedu a výskum, predsedajúci doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
(CENTURY III)
• minimálne kritériá na získanie titulu docent a profesor
• financovanie vedy na vysokých školách, vedecké parky a ich udržateľnosť
• akreditácia pracovísk, hodnotenie kvality publikácií
• doktorandi a miera ich zapojenia do výskumu a liečebno-preventívnej činnosti
Sekcia tajomníkov, predsedajúca Ing. Ľubica Červeňová (Zasadačka)
• metodika rozpisu dotácie
• dopad energetickej krízy na hospodárenie fakúlt,
• všeobecná finančno-ekonomická agenda
• verejné obstarávanie
• pracovno-právne vzťahy
• správa a ochrana majetku
• kontrola a audity
Sekcia predsedov akademických senátov, predsedajúci prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD.
(ALPHA)
• postavenie, kompetencie a úloha akademických senátov
• činnosť samosprávnych orgánov a ich spolupráca s ďalšími kolektívnymi orgánmi
fakúlt

Sekcia študentov, predsedajúca Mária Mikitová (VISION, 3. poschodie)
• praktická výučba a spolupráca so zdravotníckymi zariadeniami – ako študenta
počas povinných stáží vo fakultných nemocniciach aktívne zapojiť do
manažmentu pacienta; ako pomôcť zabezpečiť prínosnú prax počas letných
stáží v študentom vybranej zazmluvnenej nemocnici
• hodnotenie výučbového procesu – ako motivovať študentov k aktívnej
participácii na zlepšovaní kvality výučby
• zapojenie študentov do orgánov akademickej samosprávy – kompetencie,
možnosti, reálny dosah na riadenie LF
• prijímacie konanie – objektivizácia, transparentnosť

Program je možné aktuálne doplniť
po dohode účastníkov jednotlivých sekcií o ďalšie tematické okruhy

