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Výučba teoretických predmetov v akad. r. 2014/2015 
prebiehala v rovnakých priestoroch ako v akad. r. 
1999/2000, pričom počet študentov sa za 15 rokov
zvýšil z 1843 na 3018. Rozdiel bol len ten, že budovy v 
r. 2015 boli ešte viac zanedbané. 



Získali sme budovu na Moskovskej ul.

• Aktivitu sme začali už v priebehu prvých dní
funkčného obdobia súčasného vedenia LFUK 
(budova bola voľná už niekoľko rokov …). Po 
nesmiernom úsilí sme ju v máji 2015 dostali
do užívania

• Bola však v zanedbanejšom stave ako boli naše
budovy na Sasinkovej ulici.









Lekárska fakulta UK, Moskovská 2
– náklady na nutné opravy

• Obnova interiérov (704.398 – 350.000)

„študovňa“

• Upgrade telekomunikačného systému (24.000)

• Kanalizácia, vodovodné potrubie (22.000)

• Spolu 750.398.- Eur (pôvodný návrh cca 2 mil.)

• Za to by sa dali zvýšiť osobné príplatky plošne o 
takmer 150 Eur pre každého pedagóga na jeden 
rok



Lekárska fakulta UK, naše priestory na Moskovskej  2
dnes



















na Sasinkovej nás nečakalo nič
krajšie …
Zbúranie: “…najväčší zázrak od 
konca druhej svetovej vojny”..



tiež už minulosť ….



Prijímacie pohovory, 
výučba v anglickom 
jazyku
18.8.2015

...z lustra zaveseného 
na plesnivom strope 
vyteká dážďová voda 
do nádoby od 
maliarskej farby... a 
to všetko pred očami
zahraničných
uchádzačov o 
štúdium u nás a ich
rodičov zo
zahraničia…

… ďalší šok ich čakal
pri návšteve toaliet …



STAVEBNÉ OPRAVY/ÚPRAVY V NTU

• Oprava terás pri malej posluchárni, študovňa (21.900)

• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v NTU (44.100)

• Rekonštrukcia nákladného výťahu Ústavu patologickej 
anatómie (48.700)

• Vzduchotechnika v pitevniach Anatomický ústav, Ústav 
patologickej anatómie spolu (160.300)

• Pracoviskotkanivového inžinierstva a molekulárno-
genetických analýz  (205.849)

• Rekonštrukcia priestorov – Mikrobiol. ,Súdneho lek., 
Pat.fyziol., Molekulárnej biomedicíny (23.100)

• Opravy - vodovod, kanalizácia, PC kabeláž (75.700)

• Klimatizácia – virtuálna učebňa  (8.399)

Spolu 588.048.- Eur



STAVEBNÉ OPRAVY/ÚPRAVY
STU, Areál, Dekanát

• Oprava strechy a podkrovia STU (500.034)
• Rekonštrukcia fasády a revitalizácia okien STU (650.735)
• Úprava priestorov, oprava elektroinštalácií  na 5. posch. – Ústav 

lekárskej chémie, Ústav sociálneho lekárstva 98.000)
• Rekonštrukcia osobného výťahu v STU (33.800)
• Úprava laboratória - Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej 

biochémie (5.900)
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v STU (17.229)

• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove dekanátu (62.751)
• Priestory BSM 22.500
• Areál STU/NTU - búranie (174.859), búranie – UNB (115.879) 
• Nové garáže (59.226)

Spolu 1.740.913.- Eur
NTU+STU+Areál+Dekanát 2.328.961.- Eur
Za to by sa dali zvýšiť osobné príplatky plošne o cca 350 Eur pre 
každého pedagóga na jeden rok







Vizualizácia areálu LFUK po dokončení revitalizácie - VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=LWW8WHLLnrA


PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE
• Skenovací elektrónový mikroskop na Ústav histológie a embryológie 

(239.400), Iónová pokovačka 36.000
• Pôrodný simulátor 69.420
• USG simulátor 165.504, 
• Archivačno-vizualizačný systém prenosu obrazu z operačných sál – z 

operačného mikroskopu a z endoskopu – Klinika ORL a Neurochirurgická 
klinika (55.000)

• Videorekordér – V. Int. Klinika 17.954
• Plynový chromatograf  na Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej 

biochémie (19.752)
• Prístrojové vybavenie pre Ústav molekulárnej biomedicíny v priestoroch 

BMC SAV (94.764)
• Reflotrón na Ústav hygieny (4.747)
• Centrifúga Fyziol. Ústav 4.446
• Aktívne prvky LAN 16.946, Firewall fortiner 17.400 – Výpočtové stredisko
• Softvér GAMO pre vyhodnocovanie testov 18.304

Spolu 742.691



2011-2014                             805.162

2015-2017 (2018)                742.691 

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE



Teoret. ústavy Simul.uč.      Kliniky

2011-2014         42.568               236.400      526.194

2015-2018       434.813               234.924        72.954 

(na výučbu)      

PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE



Účelové dotácie na stavebné úpravy/opravy
a na prístrojové vybavenie z MŠVVaŠ

• 350.000 – Moskovská ul.
• 450.000 – fasáda a okná STU
• 300.000 – strecha STU
• 17.229   – sociálne zariadenia (špecif. potreby) 
• 240.000 – skenovací elektrónový mikroskop
• 200.000 – pracoviska tkanivového inžinierstva a 

molekulárno-genetických analýz 
• 53.700   – prenos z OP sál
• 10.000   – plynový chromatograf

• DOTÁCIE SPOLU                   1.620.929.- EUR



NÁKLADY NA STAVEBNÉ ÚPRAVY/OPRAVY 
A NA PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE

• NÁKLADY SPOLU         3.071.652 .- EUR

• DOTÁCIE SPOLU        1.620.929.- EUR

• VLASTNÉ PROSTRIEDKY 

1.450.723 .- EUR

Za finančné náklady investované z vlastných 
prostriedkov by sa dali zvýšiť osobné príplatky plošne 
o cca 220 Eur pre každého pedagóga na jeden rok
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granty UK  granty SR         granty ŠF EU      zahr.výsk. granty

LFUK          29 000         1 072 567              167 869               195 222

“INÁ LF” 24 000          1 293 781        21 125 820                    0

Financovanie výskumu v r. 2015 na LFUK a 
na “INEJ LF”
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• Počet študentov na jedného pedagóga

• Rok LFUK                 JLFUK 

• 2014         5,7                      9,9

• 2015         5,8                      9,0

• 2016         5,5                      8,2  

Sprava o pedagogickej činnosti UK za rok 2016



• Počet študentov na jedného pedagóga

• Rok LFUK                 JLFUK 

• 2014         5,7                      9,9

• 2015         5,8                      9,0

• 2016         5,5 (149%)        8,2  (100%)

Sprava o pedagogickej činnosti UK za rok 2016

Toto je zdroj tvrdení bývalého vedenia LFUK o prezamestnanosti na LFUK.
V priebehu ostatných troch rokov sme však systemizáciu ešte navýšili



“PREZAMESTNANOSŤ” PEDAGÓGOV 
NA LFUK

• Pomer 5,5 študentov na 1 učiteľa je v porovnaní 
s ostatnými dvomi veľkými LF v SR veľmi priaznivý, za 
parametrami vyspelého sveta však zaostávame.

• NYU v r. 2011 – 967 študentov (657 MD, 242 PhD, 68 MD/PhD) a 1.177 full-time 
faculty and 3.091 part-time faculty. 

• Additionally there are 104 endowed professorships, 1.078 residents/fellows, 68 
MD/PhD candidates and 400 postdoctoral fellows

• 2045 pre- a postgraduálnych študentov a  1.281 
pedagógov na plný úväzok (+3 tisíc externých) -> cca 1 
učiteľ na 1,6 študentov
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Celkom v SR 6346 študentov všeobecného a zubného 
lekárstva, z nich v anglickom jazyku 2324 (36,6 %),

Na LF UK 3.000 študentov, 917 z nich v AJ (30,56 %) 

Podiel zahraničných študentov má stúpajúci trend – v 1. 
ročníku jednej LF -podiel poslucháčov v AJ tvoril  60,2 %,  
na LFUK 33,8 %. 

Naša univerzita, marec 2017

Počty študentov všeobecného a 
zubného lekárstva na LF v SR 

(ku 31.10.2016)
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Atribúty hospodárskej činnosti LFUK:
Hospodárnosť a transparentnosť

• Využitie kontrolných funkcií AS (predseda AS, 
predsedkyňa HK AS)

• Podpisovanie faktúr až po overení 
“fakturačnou komisiou”

• Osobná zaangažovanosť dekana na
trasparentnom priebehu VO



Príklady hospodárenia na LFUK v rokoch
2015 - 2018

A. Náklady na agentúry zabezpečujúce manažment “predštudíjnej” administratívy
študentov v AJ
Platby v rokoch 2014 -100.150 Eur, 2015 – 76.100 Eur, 2016 – 85.650 Eur, 
2017 - 33.000 Eur, 2018 – 11.400 Eur

úspory: 194.450

B.     Stavebná činnosť
1. Búracie práce v areáli LFUK:
- Rozpočet búrania objektov: 

362 937,82 € s DPH
- Skutočné výdavky spolu: 178 668,77 € s DPH

úspory: 184.269,05

2. Výstavba garáží
- Rozpočet:                               71 466,19 € s DPH
- Náklady :                                59. 226 € s DPH   

Úspory:  12.240 

Príkladov je viac ...



• Vďaka hospodárnosti a transparentnosti
nakladania s finančnými prostriedkami fakulty
sme mohli

- financovať zásadné zmeny v infraštruktúre
LFUK, 

- Navýšiť finančné odmeňovanie za prácu na
princípoch diferencovaného odmeňovania bez
znižovania odmeňovania nastaveného v 
minulosti
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Finančné odmeňovanie pedagógov LFUK

• V roku 2015 som ministra školstva (následne aj ministra 
zdravotníctva) informoval („na koberčeku“ za 
zahraničných študentov) o tom, že štátne dotácie stačia 
na pokrytie 42% mzdových nákladov fakulty. Zvyšok 
hradíme z prostriedkov získaných za výučbu v anglickom 
jazyku. 

• V situácii, kedy nástupný plat lekára – učiteľa na lekárskej 
fakulte predstavuje 674,50 eur, je čoraz ťažšie pritiahnuť
kvalitného absolventa LF na miesto pedagóga. Ako 
zamestnanec nemocnice totiž lekár zarobí viac.



Pregraduálne vzdelávanie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (fmed.uniba.sk 
november 2017)

Od počiatku funkčného obdobia sme neboli spokojní s finančným 
odmeňovaním našich pedagógov. O nápravu sa snažíme v rámci 
diferencovaného odmeňovania z vlastných zdrojov. 

Zvýšili sme jednorázové odmeny za publikačnú činnosť
- za publikáciu v karentovanom časopise s IF do 0,99 zo 400 na 500 Eur, za 

každú ďalšiu jednotku IF navyše zo 66 na 100 Eur, nekarentovaný časopis IF 
0,5-0,99 z 200 na 250, plus 50 za jednotku IF

- za monografiu alebo kapitolu v monografii vydanej v renomovanom 
zahraničnom vydavateľstve od 300-1000 Eur, atď. 

Navyše, autorom relevantných publikácií zvyšujeme osobné hodnotenie po 
dobu 12 mesiacov (aj o niekoľko sto Eur mesačne)

Za úspešnosť vo vedení doktorandského štúdia – 1.000.-
Za akademický, vedecko-pedagogický titul a vedeckú hodnosť: PhD zo 700 na 
1.000, DrSc. Z 1.500 na 5.000, docent z 1.000 na 2.000, profesor z 1.500 na 
3.000. habilitácie, kvalifikačný stupeň  II.a 1.500, I. 3.000

DIFERENCOVANÉ ODMEŇOVANIE



DIFERENCOVANÉ ODMEŇOVANIE

Odmeňovanie založené na bodovom ohodnotení 

publikačného výkonu za predchádzajúci rok a HI

 od 1.7.2015-30.6.2016 v celkovej výške 279 346 €;

 od 1.7.2016-30.6.2017 v celkovej výške 329 292 €;

 od 1.7.2017-30.6.2018 v celkovej výške 502 800 €;

Diferencované odmeňovanie školiteľov doktorandov bolo 

zavedené od 1.7.2016 

• od 1.7.2016-30.6.2017 v celkovej výške 120 660 €;

• od 1.7.2017-30.6.2018 v celkovej výške 239 400 €.



fmed.uniba.sk november 2017

Motivačné štipendium sme v minulom akademickom roku 
zvýšili o 50, a v tomto školskom roku o ďalších 50 Eur, teda 
na terajších 500, resp. 300 Eur za semester. 

Odmeny za 1. - 3. miesto v sekciách ŠVOČ sme v roku 2017 
zdvojnásobili (zo 100-200-300 na 200-400-600 Eur)

odmena za vynikajúci výsledok ŠVOČ - 700.- Eur

Zaviedli sme nové štipendium „za vynikajúce výsledky 
publikačnej činnosti“ pre doktorandov denného štúdia vo 
výške 1.500.- Eur.

MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV



A to všetko robíme tak, že ani jednému 
pedagógovi sme neznížili pohyblivú zložku mzdy 
stanovenú pred r. 2015 („osobné ohodnotenie“) 
ani o jediné euro. Ku zníženiu osobného 
príplatku sme siahli len výnimočne u 
pracovníkov vo výskume ak publikačná aktivita 
bola na mimoriadne nízkej úrovni.



AKTIVITY ZAMERANÉ NA ĎALŠIE ZLEPŠOVANIE 
EKONOMICKEJ SITUÁCIE NAŠICH PEDAGÓGOV



Zaoberali sme sa platovými podmienkami pedagógov pracujúcich 
na klinikách, ktorých za pedagogickú a vedecko-výskumnú 
činnosť platíme rovnako ako pedagógov na teoretických 
ústavoch, zo zdrojov LF UK

Analýza, ktorú sme vypracovali, ukázala, že za zdravotnú 
starostlivosť, ktorú vykonávajú v nemocniciach, dostávajú len 
zlomok mzdy v porovnaní so zamestnancami nemocnice. Logicky 
im treba navýšiť mzdu z kapitoly MZ SR.

Pregraduálne vzdelávanie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 
(fmed.uniba.sk november 2017)



DOPLNENIE ZRIAĎOVACEJ LISTINY UNB 

• Takmer dvojročné úsilie napokon bolo korunované úspechom, 
ktoré viacerí skúsení kolegovia nazvali historickým
medzníkom.
(“druhý najväčší zázrak od konca druhej svetovej vojny”)

• Oficiálne ustanovenie prednostov kliník ako jediných vedúcich
pracovísk

• Spravodlivosť v odmeňovaní lekárov, pedagógov LFUK 
pracujúcich na klinikách – úväzky v UNB (aj v iných
zariadeniach) 0,8 – prednostovia, 0,5 – ostatní lekári (o.i. 
dôležité pre oficiálne zaradenie do ŠŠ)

• Už prebehol neúspešný pokus o zvrat



DOPLNENIE ZRIAĎOVACEJ LISTINY UNB 

Riaditeľ nemenovanej nemocnice patriacej do UNB na
Gremiálnej porade to vyhodnotil ako “výsledok súkromnej
iniciatívy jedného pána z LFUK”.

Nebola to aktivita len “jedného pána z LFUK”, zaslúžili sa o to 
viacerí: Rektor UK, prodekan Payer, uznesenia Akademických
senátov LFUK a UK.  Aby však s nami na MZ SR vôbec rokovali, 
prispela aj odborná a akademická reputácia dekana LFUK, 
možnosti argumentácie smerom na vládu SR. 

Inak by ani nebola (oficiálne) etablovaná Pracovná skupina
pre vypracovanie Medicínskeho plánu novej UNB. Boli by nás
ignorovali tak ako to robili do roku 2015. TB 8.6.2018



Po dosiahnutí nápravy v odmeňovaní pedagógov na klinických 
pracoviskách sme naplánovali aktivity na zlepšenie ekonomickej 
situácie pedagógov na teoretických ústavoch.

Ako bolo spomenuté vyššie, toto opatrenie sme avizovali na
zasadnutiach AS, na webe (fmed.uniba), v Našej univerzite, nie je 
to účelové opatrenie ostatných mesiacov.

Prijímame ho po zhodnotení finančnej rezervy (400.000.-Eur na
rok 2018). Vnímame ho ako organickú súčasť rozvoja fakulty, ako
investíciu do úrovne kvality výučby.

Zasadnutia AS LFUK, Naša univerzita, marec 2017, fmed.uniba.sk november 2017)



Riešenie odmeňovania pedagógov na
teoretických ústavoch

• Finančnú rezervu plánujeme použiť na zvýšenie osobného hodnotenia pre 
pedagógov teoretických ústavov (úväzok LFUK 1,0, bez úväzku UNB).
400.000 Eur : 148 pedagógov : 6 mesiacov = 450,45 Eur 

V mesiacoch júl – december 2018 bude suma pripočítaná plošne – každému 
pedagógovi TU k doterajšiemu osobnému hodnoteniu (obdoba ZL- úv. 0,5). V 
mesiacoch január – jún 2019 (bude potrebných ďalších 400.000 Eur)  
diferencovane (pedagogická záťaž ústavov, záťaž jednotlivých pedagógov).

• Zároveň zahájujeme aktivity smerom na MŠVVaŠ SR (pripravený list 
dekanov všetkých LF v SR)na doplnenie „školskej platovky“ pre lekárov –
chceme to dosiahnuť v priebehu roka 2018/2019

• Druhý krok – finálne zvýšenie – bude závislé na reakcii MŠVVaŠ. Realizovať 
sa bude najneskôr od akad. roka 2019/2020.

Ak nebudeme úspešní do konca ak. roka 2018/2019, navýšime odmeňovanie 
na teoretických ústavoch  Z VLASTNÝCH ZDROJOV 



Martin, 
Košice, 
SZU:
Σ415

LFUK:
325

Absolventi lekárskych fakúlt SR
(2017)

CELOSLOVENSKÝ VÝZNAM LFUK

Spolu 740 absolventov
(v slovenskom jazyku)



Martin, 
Košice, 
SZU:
Σ415

LFUK:
325

Absolventi lekárskych fakúlt SR
(2017)

CELOSLOVENSKÝ VÝZNAM LFUK

Spolu 740 absolventov
(v slovenskom jazyku)

Ak sa financovanie LFUK 
zo štátnych dotácií
nezlepší, budeme
nútení zmeniť pomer
študujúcich v SJ/AJ v 
propech počtu
študentov s vyučovacím
jazykom anglickým



Martin, 
Košice, 
SZU:
Σ415

LFUK:
325

Absolventi lekárskych fakúlt SR
(2017)

AK SA FINANCOVANIE LFUK ZO ŠTÁTNYCH 
DOTÁCIÍ NEZLEPŠÍ ...

Spolu 740 absolventov
(v slovenskom jazyku)

Martin, 
Košice, 

SZU: 75%

LFUK: 
25%

Absolventi lekárskych fakúlt SR
(2027)



... Kvalitná výučba nebude možná bez zlepšenia 
ekonomickej situácie všetkých pedagógov. ...

„Úskalia riešenia aktuálnych problémov praktickej výučby na 
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.“ 
fmed.uniba.sk, február 2018

Nie sme spokojní s finančným odmeňovaním našich 
pedagógov. 

Naša univerzita, marec 2017, fmed.uniba.sk, november 2017



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


