Rozvoj Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bra�slave
v rokoch 2015 – 2022

/2/

Rozvoj Lekárskej fakulty UK v Bra�slave

Vážené kolegyne,

Od počiatku vykonávania funkcie dekana bolo

vážení kolegovia,

nielen mojím zámerom, ale cieľom celého Vedenia LF UK
vytvárať podmienky na plnohodnotné plnenie hlavného

viacerí z Vás mi navrhli, že by som ako dekan

poslania našej fakulty – kvalitnej prípravy budúcich

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

lekárov. Uvedomovali sme si, že pre kvalitnú výučbu

mal založiť tradíciu písomného skladania účtov aka-

a vedecko-výskumnú činnosť je nutné, aby pedagó-

demickej obci fakulty (AO LF UK). S týmto, podľa mňa

govia a študenti mohli pracovať a študovať v kulti-

veľmi dobrým nápadom som sa stotožnil. Preto si Vám

vovanejšom prostredí, a aby mali jednotlivé útvary LF

dovoľujem predložiť odpočet našej práce, čím zároveň

UK adekvátnejšie materiálno-technické zabezpečenie,

získate možnosť korektne zhodnotiť činnosť Vedenia LF

a pedagógovia primeranejšie ekonomické podmienky.

UK počas môjho pôsobenia v pozícii dekana. Hádam sa

Tie totiž boli takmer na úrovni najnižšie honorovaných

nám týmto podarí založiť tradíciu, v ktorej sa bude aj

povolaní. Hneď od začiatku roku 2015 sme preto začali

v budúcnosti pokračovať.

konať.

S hrdosťou môžem konštatovať, že najmä v rokoch

Po celú dobu sme s kolegami z Vedenia dbali na

2015 – 2019 boli urobené mnohé kroky, ktoré napomohli

to, aby naše aktivity boli plne transparentné. Veľký dô-

významne rozvoju fakulty. A hoci sme sa od konca februá-

raz sme kládli na udržanie fakulty v dobrej ekonomickej

ra 2020 spolu s kolegami z Vedenia LF UK, s členmi Akade-

kondícii. Dodržiavali sme zásadu, že kroky Vedenia LF

mického senátu LF UK (AS LF UK) a s mnohými členmi AO

UK musia byť podložené argumentami, ktoré sú výsled-

LF UK museli venovať predovšetkým riešeniu krízovej situ-

kom dôkladnej analýzy stavu jednotlivých oblastí činnos-

ácie zapríčinenej pandémiou COVID 19, aj za posledného

ti fakulty. Taktiež sme sa snažili zachovať a nadviazať

vyše 2,5-ročného obdobia sme urobili niektoré dôležité

na všetko dobré, čo vykonali naši predchodcovia.

opatrenia na rozvoj fakulty. Hlavnou náplňou našej čin-

Princípy, ktorými sme sa riadili pri plnení svojich

nosti však žiaľ museli byť aktivity zamerané na to, aby vý-

povinností a prehľad našich aktivít uvádzam v kapitolách

učba vôbec pokračovala, a aby študenti šiestych ročníkov

podľa oblasti činnosti fakulty. Je samozrejmé, že odpočet

mohli riadne ukončiť štúdium. Navyše sme počas tohto

našej práce je pomerne podrobný, jedná sa o relatívne

neradostného obdobia v našom rozhodovaní nemohli

dlhší text, ktorý zrejme každý neprečíta naraz celý. Kto-

byť úplne nezávislí, a všetky činnosti fakulty sme museli

rýkoľvek člen AO LF UK si však môže podľa názvov kapi-

zosúladiť s pandemickými opatreniami nadriadených in-

tol nájsť oblasť, ktorá ho zaujíma, a na tú sa zamerať. Za

štitúcií – od vlády SR až po Komisiu pre riadenie činnosti

odsekmi hodnotiacimi jednotlivé oblasti života fakulty, je

LF UK v krízovom období. Obdobiu epidémie COVID 19,

uvedená časť venovaná špecifikám činností fakulty v ob-

kedy nebolo možné sa primárne venovať rozvoju fakulty,

dobí pandémie COVID-19 aj prehľad našich predsavzatí,

bude venovaný osobitný odsek tohto sumára vykonanej

ktoré sme kvôli pandémii nestihli dokončiť.

činnosti.
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1. ZVÝŠENIE TRANSPARENTNOSTI
Zvýšili sme informovanosť AO LF UK o činnosti
Vedenia LF UK (V LF. UK). Zápisnice zo zasadaní sú pravidelne
a promptne uverejňované na webovej stránke fakulty. Od
prvého zasadnutia bol na nich pravidelne prítomný minimálne jeden zástupca študentov, čo v predchádzajúcich rokoch
nebolo pravidlom (v rokoch 2013 a 2014 z celkovo 11 zasadaní V LF UK podľa zápisníc uložených v archíve bol študentský
zástupca prítomný na dvoch).

Počet zasadaní sa oproti predchádzajúcim obdobiam
podstatne zvýšil, pričom od februára 2019 doteraz sme kvôli
pandémii museli zasadať ešte podstatne častejšie. Od februára 2015 doteraz sa uskutočnilo vyše 200 zasadaní V LF.
O aktivitách dekana a V LF boli pravidelne informovaní členovia AS LF UK a podľa potreby aj členovia Kolégia
dekana LF UK.
Od začiatku funkčného obdobia bolo mojou prioritou
zistenie skutkového stavu vo všetkých oblastiach činnosti fakulty. Výsledky analýz nám slúžili na prijatie opatrení na
nápravu nedostatkov, aby sme zlepšili činnosť všade, kde to

Zápisnice zo zasadaní Vedenia LF UK sú pravidelne zverejňované na webových stránkach fakulty.

bude možné, a naopak zachovali to, čo bolo dobré. Náš postoj nám výrazne pomohol aj pri argumentácii v rokovaniach
s nadriadenými orgánmi, čo nám umožnilo dovolávať sa, a nezriedka sa aj dovolať pomoci aj z ich strany.
Aby sme zabezpečili maximálnu férovosť a transparentnosť prijímacieho konania na štúdium na LF UK, prijali
sme viacero opatrení. V prvom rade sa ukončili výjazdy do za-

hraničia a od roku 2015 sa prijímacie konania realizovali už výhradne na pôde LF UK v Bratislave. Sprísnil sa aj mechanizmus
manipulácie s testovými hárkami a to tak, aby sa úplne vylúčila čo i len teoretická možnosť neoprávnenej manipulácie.
V posledných dvoch rokoch, aj v dôsledku pandémie COVID
sa využíva moderný on-line systém prijímacieho konania zabezpečený špecializovanou externou firmou.

Prijímacie skúšky, ktoré sa konali v Ladzianskeho posluchárni.
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2. VSTUPNÁ ANALÝZA STAVU FAKULTY
NA ZAČIATKU ROKA 2015
Už na prvom zasadnutí V LF boli príslušní prodekani
poverení vykonaním analýzy kapacity posluchární a iných
výučbových priestorov vrátane ich technického vybavenia
a prístrojového vybavenia ústavov pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť.
Zistili sme, že v akademickom roku 2014/2015 na fakulte študovalo 3.000 pregraduálnych študentov, čo silne
kontrastovalo s počtom 1.800 pregraduálnych študentov 15
rokov predtým (v akademickom roku 1999/2000). Pritom pre
výučbu teoretických a predklinických predmetov sme mali tie
isté, no logicky podstatne viac zdevastované priestory.
Vykonali sme analýzu podmienok výučby klinických
predmetov v porovnaní s inými LF, pričom sme zistili, že vo
všetkých šiestich výučbových nemocniciach spolu máme
na počet študentov k dispozícii menej lôžok než napríklad
na Jesseniovej LF UK v Martine, LF UP JŠ v Košiciach a 1. LF
Karlovej univerzity v Prahe. Oproti uvedeným fakultám nám
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chýbalo 0,1 lôžka na jedného študenta, teda na 3.000 pregraduálnych študentov 300 lôžok. Pritom naša fakulta každoročne pripravuje takmer polovicu absolventov, ktorí študujú
v slovenskom jazyku na všetkých LF v SR. V rokoch 2017 – 2020
to bolo 42 – 45%.
Zároveň sme zistili pozitívnu skutočnosť, že máme výrazne lepší pomer počtu pedagógov k počtu študentov než ostatné LF v SR, na našej fakulte pripadá jeden pedagóg na 5,5 študenta. Adekvátny počet pedagógov považujeme za jeden zo
základných predpokladov kvality výučby, preto sme systemizáciu miest pedagógov nielen neznížili, ale naopak podľa výsledkov analýz pedagogickej záťaže, sme ju postupne
podľa potreby jednotlivých pracovísk zvyšovali.
Analýza publikačnej aktivity odborných zamestnancov
vo výskume nám však žiaľ ukázala, že len 2/5 zamestnancov
publikovali viac ako jednu karentovanú publikáciu ročne. Na
základe týchto výsledkov sme urobili zmeny personálneho
obsadenia v oblasti vedecko-výskumnej činnosti, niektorí pracovníci boli preradení na pedagogické miesta, iní na miesta laboratórnych pracovníkov atď.

Priestory teoretických ústavov LF UK kapacitne nezodpovedali počtu študujúcich študentov.
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3. ZLEPŠENIE HOSPODÁRNOSTI FAKULTY,
ZÍSKAVANIE ÚČELOVÝCH DOTÁCIÍ
Od počiatku februára 2015 sme prísne dbali na hospodárnosť činnosti fakulty. A hneď na začiatku môjho pôsobenia som musel urobiť zásadnú zmenu – konkrétne na
pozícii vedúceho Oddelenia prevádzky a správy majetku LF.
Zistil som totiž aktivity poškodzujúce záujmy fakulty, čo som
jednoducho nemohol tolerovať. Od roku 2015 až doteraz to
však bola jediná zásadná personálna zmena, ktorú som ako
dekan nariadil.
Posilnili sme kontrolnú funkciu AS LF UK nad rámec
povinností uložených jeho štatútom. Zmluvy a platobné príkazy okrem dekana podpisujú aj predseda AS a predseda hospodárskej komisie AS LF UK („fakturačná komisia“). Viaceré
finančne náročné aktivity v rámci rekonštrukcií budov a revitalizácie areálu fakulty sa nám podarilo zrealizovať za podstatne výhodnejších finančných podmienok oproti „tabuľkovým“ cenám. Napríklad zbúranie piatich zdevastovaných
budov v areáli Sasinkova 2 a 4, ktoré boli v majetku UK, sa
podarilo zrealizovať za menej než polovicu predpokladaných

nákladov (za 174.859 € oproti úradnému naceneniu 362.937
€). Obdobný poctivý prístup nám opakovane pomohol aj pri
ušetrení ďalších financií.
Finančné prostriedky na rekonštrukciu budov a areálu, aj na prístrojové vybavenie pracovísk fakulty sme okrem
dotácií zo štátneho rozpočtu a z príjmov od samoplatcov
získavali aj z účelových dotácií o ktoré sme opakovane žiadali MŠVVaŠ SR cestou UK aj priamym oslovením ministra
školstva, ktorého sme s podmienkami výučby opakovane
oboznámili písomne a napokon aj v areáli pri jeho návšteve fakulty. Na rekonštrukciu budov teoretických ústavov sme získali účelové dotácie v celkovej sume 1.575.000 € (v rokoch
2015 – 2018 800.000 € a v rokoch 2019 – 2022 775.000 €).
Uvedené financie nám pokryli veľkú časť investícií na rekonštrukciu budov a revitalizáciu areálu teoretických ústavov na Sasinkovej (vrátane výmeny okien a dverí v budove
NTÚ) a na Moskovskej ulici, na vybavenie Ústavu virtuálnej
a simulačnej výučby, na prístrojové vybavenie viacerých
teoretických ústavov. V súčasnosti realizujeme obstarávanie prístrojového vybavenia ústavov a kliník z financií fondu
PROMEGA (bod 4B).

Pohľad na revitalizovaný areál.
Schátraná budova Parazitológie.

Stav po odstránení budovy UNB.
Náklady na odstránené budovy refundovala LF UK.
Schátraná budova UNB.
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4. ZÁSADNÁ REKONŠTRUKCIA
PRIESTOROV FAKULTY
A ZÍSKANIE NOVEJ BUDOVY PRE VÝUČBU
Hneď v priebehu prvého týždňa funkčného obdobia, začiatkom februára 2015 sme požiadali UK o pridelenie
uvoľnenej budovy na Moskovskej ul. č. 2 do užívania LF UK.
Hoci získať novú budovu pre LF UK naozaj nebolo jednoduché, po štvrťročnom úsilí sa nám zámer podaril a v máji
2015 sme začali s jej rekonštrukciou a vybavením učební za
celkovú sumu 791.490 €.
Zrealizovali sme aj nutnú rekonštrukciu teoretických
ústavov na Sasinkovej ulici. Na budove STÚ Sasinkova 2, národnej kultúrnej pamiatke, sme dali opraviť strechu a podkrovie

Schátraná miestnosť budovy na Moskovskej ulici...
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(500.034 €), zrekonštruovať fasády a revitalizovať okná (650.735
€). Bol zrekonštruovaný osobný výťah (33.800 €), nutná bola aj
úprava priestorov, oprava elektroinštalácií na Ústave lekárskej
chémie a Ústave sociálneho lekárstva (98.000 €), obnova a modernizácia Výpočtového strediska 40.000 €, oprava strechy a interiéru na budove v športovom areáli (18.000 €).
Ďalšie opravy a rekonštrukcie boli vykonané na
Fyziologickom ústave, Ústave lekárskej fyziky, Imunologickom
ústave ako aj Knižnice LF UK umiestnenej v budove UNB, ďalej Epidemiologickom ústave a Ústave hygieny umiestnených
v budove Dekanátu (Aspremontov palác, národná kultúrna
pamiatka), kde bola potrebná oprava a reštaurovanie historickej vstupnej haly a chodby budovy Dekanátu, ako i rekonštrukcia sociálnych zariadení a s nákladmi 261.000 €.
Pre študentov sme rozšírili a zrekonštruovali priestory
v ktorých vykonáva svoju činnosť Bratislavský spolok medikov.
Na stavebné opravy/úpravy/reštaurovanie budov
STÚ (Sasinkova 2) a Dekanátu (Aspremontov palác) sme vynaložili spolu 1.601.197 €.
V interiéroch NTÚ (Sasinkova 4) bola tiež potrebná
rekonštrukcia viacerých ústavov (o.i. Ústavu patologickej
anatómie, Mikrobiológie, Súdneho lekárstva, Patologickej
fyziológie, Molekulárnej biomedicíny, Ústavu simulačného
a virtuálneho vzdelávania, rekonštrukcia sociálnych zariadení
a.i., všetko v sume 588.048 €).
Revitalizácia areálu na Sasinkovej ulici zahŕňala nielen zbúranie 5 zdevastovaných budov vo vlastníctve UK, ale
aj zničenej a zdravie ohrozujúcej budovy UNB (náklady za jej
zbúranie – 115.879 € sme refundovali UNB), oprava kanalizácie, vybudovanie priestorov na parkovanie, chodníky, pobytové schody, bezbariérové rampy. Vo dvore bol urobený nový
trávnik so zavlažovacím systémom z novo urobenej vlastnej
studne, boli urobené sadové úpravy, nové osvetlenie areálu,
nové ozdobné oplotenie medzi areálom LF UK a areálom UNB,
boli vybudované nové garáže, všetko spolu za 602.543 €.

... a pohľad na miestnosť po rekonštrukcii.
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V priestore medzi budovou dekanátu a Medickou záhradou bola zrekonštruovaná a zreštaurovaná fontána (ktorú naposledy videli fungovať len najstarší zamestnanci fakulty) za 11.928 €. Znova teší všetkých.
Spolu sme teda na opravy a revitalizáciu fakulty na
Sasinkovej a Moskovskej ulici ako aj areálu dekanátu v rokoch 2014-2022 investovali takmer 4 milióny EUR.
V rámci rekonštrukčný prác sme opravili aj budovu pre
fitnes, ktorá spolu s tenisovým kurtom slúži na zlepšenie podmienok na športové aktivity zamestnancov a študentov.

Chodba v budove dekanátu pred rekonštrukciou...

...a pohľad na chodbu po rekonštrukcii.

Pôvodný strop vo vestibule dekanátu
pred rekonštrukciou.

Pohľad na ozdobný strop
po umeleckom reštaurovaní.

Budova BSM pred začiatkom rekonštrukcie areálu
LF UK.

Pohľad na zrekonštruovanú budovu BSM.
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Skladisko v priestoroch parkoviska v blízkosti
Veľkej posluchárne.

Stav po revitalizácii areálu.

Zrekonštruovaná a sfunkčnená fontána pred budovou dekanátu.
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5. ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO
A PRÍSTROJOVÉHO VYBAVENIA
ÚSTAVOV A KLINÍK
Analýza technického vybavenia teoretických ústavov
ukázala na potrebu investícií do ich prístrojového vybavenia.
Zatiaľ čo v rokoch 2011 – 2014 boli na teoretické ústavy zakúpené prístroje za 42.568 €, v rokoch 2015 – 2018 bolo na
tento účel investované 11krát viac prostriedkov (471.097 €).
Naďalej sme zveľaďovali priestorové podmienky a prístrojové vybavenie pre simulačnú a virtuálnu výučbu.
Medzi najväčšie finančné položky patril skenovací
elektrónový mikroskop na Ústav histológie a embryológie
(239.400 €), pôrodný simulátor (69.429 €) a ultrazvukový simulátor s realistickým 3D zobrazením patologických stavov
(165.504 €). V rokoch 2019 – 2022 sme zakúpili ďalšie simulátory v cene 115.000 €.

Elektrónový mikroskop zakúpený na Ústav histológie
a embryológie LF UK.

V roku 2022 sme na základe transparentnej vnútro-fakultnej súťaže rozdelili 14-tim riešiteľským tímom z fondu PROMEGA 2.468.564 €. Okrem toho sme z tohto fondu
s ďalšími prostriedkami z vlastných zdrojov fakulty financovali technické vybavenie pre výučbu a vedecko-výskumnú
činnosť na Anatomickom ústave (198.600 €) a zriadenie
dvoch nových výučbových centier na Ústave virtuálnej a si-

Prístrojové vybavenie zakúpené na Jednotku
translačného výskumu II. onkologickej kliniky LF UK
a NOÚ.

Ďalšími významnými položkami boli nasledovné časti
technického vybavenia: sekvenátor NGS (71.988 €), vybavenie oddelenia predklinického zubného lekárstva (43.730 €),
dve nové zubné súpravy (32.028 €), archivačno-vizualizačný
systém prenosu obrazu z operačných sál (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku a Neurochirurgická klinika,
á 27.500 €), prístrojové vybavenie pre molekulárnu biomedicínu v priestoroch BMC SAV určené pre prácu pracovníkov LF
UK, mikroskopy pre Ústavy patologickej anatómie a histológie
a embryológie (21.000 €), konfokálny mikroskop a i. Bolo nutné financovanie opravy angiografu v nemocnici Staré Mesto
(61.000 €).
Celkove sme v rokoch 2014 – 2022 zakúpili prístrojové vybavenie za 1.069.359 €. Takmer polovicu z tejto sumy
predstavovali účelové dotácie na modernizáciu výučby.

Snímka myokardu z tohto elektrónového
mikroskopu.
mulačnej výučby, 1 pre internistické disciplíny – 186.372 €,
a 1 pre chirurgické disciplíny – 214.841 €,).
V rokoch 2015 – 2022 sme do obnovy a technického vybavenia učební a laboratórií, na rekonštrukciu budov na Sasinkovej a Moskovskej ulici a sídla dekanátu –
Aspremontovho paláca, a revitalizácie areálu na Sasinkovej
ulici investovali 8 mil. €.

Prenos z operačnej sály do učebne na Klinike
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK
a DFN.
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Hematologicky analyzátor Mindray BC 6200
zakúpený na Imunologický ústav LF UK.

Prístroj Lipoprint sa na Ústave lekárskej chémie
biochémie a klinickej biochémie
využíva na delenie subfrakcií lipoproteínov
na zhodnotenie výšky aterogénneho rizika.
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6. ZVYŠOVANIE KVALITY VÝUČBY,
JEJ REFORMA A MODERNIZÁCIA
Už na prvom zasadaní V LF sme sa zaoberali kvalitou
výučby a možnosťami jej zvyšovania. Bola konštatovaná nízka účasť študentov na prednáškach, preto sme hľadali cesty
efektívnejšej teoretickej výučby. Rozhodli sme sa pre zavedenie on-line prednášok. Ich technická realizácia bola postupne
vyriešená, a v máji 2016 prebehlo prvé pokusné streamovanie prednášky. Našim cieľom bolo umožniť sledovanie prednášok čo najväčšiemu počtu študentov.
Uvedená príprava sa naplno zúročila až v období pandémie COVID 19, vďaka nej sme mohli urýchlene začať dištančnú
výučbu. Neskôr boli prednášky umiestnené na webe tak, aby
k nim študenti mali prístup po celý semester, a aby aj študenti
vyšších ročníkov mali prístup k prednáškam z nižších ročníkov.
Zároveň bolo zdôraznené, že zverejnené prednášky je potrebné
priebežne aktualizovať, čo prispeje ku zvýšeniu ich kvality.
Naskytla sa tak aj možnosť modernizácie výučby,
najmä zmeniť jednostranný tok informácií od pedagóga
k študentovi na interaktívnu komunikáciu. Našim cieľom
bolo, aby v čase vyhradenom v rozvrhu pre prednášku študenti, ktorí sa s ňou už vopred oboznámili na internete, mohli
diskutovať k téme a obsahu danej prednášky. Postupne by sa
tak mohla teoretická výučba realizovať formou „team based
learning“, kde by študenti rozdelení do skupín spoločne riešili
rôzne medicínske diagnózy.
Na zasadnutiach Vedenia LF UK sme opakovane zdôrazňovali potrebu interdisciplinárnej teoretickej výučby a to
tak, že na prednášky z jednotlivých predmetov mali byť prizývaní pedagógovia z iných ústavov a kliník (napr. na prednášky
z vnútorného lekárstva by podľa potreby mal byť prizvaný
pedagóg z Ústavu farmakológie, či patologickej fyziológie,
z Chirurgickej kliniky; na prednášky z neurológie by mohol byť
prizvaný neurochirurg a vice versa, a pod.). Takáto výučba by
mohla postupne vyústiť do „problem-based learning“ kedy by
sa jednotlivé medicínske problémy vyučovali za prítomnosti
pedagógov z viacerých predmetov.

Vo výučbe klinických predmetov sme plánovali zaviesť
vyučovanie „simulovaným pacientom“, kedy by jeden zo študentov, ktorý by sa vopred dôkladne pripravil, a dokonale by
ovládal prejavy niektorej z chorôb patriacej do daného predmetu, prestavoval pacienta. Jeho kolegovia by od neho odoberali anamnézu, analyzovali jeho stav, a navrhovali ďalšie
vyšetrenia, ktoré by prispeli ku stanoveniu diagnózy. Okrem
virtuálnej a simulačnej výučby by to bola ďalšia metóda, ktorá by čiastočne preklenula zhoršujúce sa podmienky praktickej výučby klinických predmetov.
Plánovaná reforma štúdia, jej koncepčná a ideová
inovácia, je po teoretickej stránke plne pripravená, prebehli aj niektoré pokusy o realizáciu vyššie uvedených inovácií
výučby, avšak obdobie COVIDu nám znemožnilo plánovanú
reformu uviesť do praxe. Boli sme nútení riešiť problémy, aby
vôbec výučba mohla pokračovať a aby študenti nemuseli
študovať o jeden semester alebo akademický rok dlhšie, čo
hrozilo najmä v študijnom programe zubného lekárstva.
Jedným z pilierov modernizácie pedagogického procesu je virtuálna a simulačná výučba. Je to jedna z hlavných
doplnkových metód ku výučbe študentov medicíny vo všeobecnosti a je veľmi nápomocná najmä v oblasti praktickej
klinickej výučby. Preto sme od samého počiatku realizovali
významné investície do jej rozšírenia nielen v rámci jestvujúceho Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho
vzdelávania LF UK, ale aj na viaceré kliniky. V súčasnosti sú
simulátory a zariadenia pre virtuálnu výučbu umiestnené vo
viacerých výučbových nemocniciach:
1. ÚSVMV (Sasinková) – 3 simulátory dospelého pacienta, 1 pôrodný simulátor, 1 ultrazvukový simulátor, viacero
jednoduchších trenažérov na nácvik zručností
2. ÚSVMV (Moskovská) – 2 laparoskopické simulátory,
14 laparoskopických trenažérov s kompletným vybavením
3. Ústav sociálneho lekárstva – viacero jednoduchších
trenažérov na nácvik zručností
4. Neonatologická klinika intenzívnej medicíny LFUK
a NÚDCH – 1 neonatologický simulátor, 2 neonatologické trenažér, viacero trenažérov na nácvik klinických zručností

Nácvik na simulátoroch.

Rozvoj Lekárskej fakulty UK v Bra�slave

/ 13 /

USG simulátor.

Nácvik na laparoskopickom simulátore.

5. Detská klinika LFUK a NÚDCH – 1 pediatrický simulátor, viacero trenažérov na nácvik klinických zručností
6. I. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LFUK
a UNB – viacero trenažérov vrátane celotelového simulátora
na riešenie komplexnej starostlivosti o pacienta

7. I., III. a V. Interné kliniky LFUK a UNB – 3 auskultačné
simulátory (dychové fenomény), 1 palpačný simulátor
8. Klinika detskej kardiológie LFUK a DKC (n) – 2 trenažéry na nácvik zaistenia dýchacích ciest novorodenca a dieťaťa
9. Kardiologická klinika LFUK a NÚSCH + I Interná klinika LFUK a UNB – 2 dotykové stoly SECTRA
10. Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA – 2 laparoskopické trenažéry.
V súčasnosti sa v rámci ústavu kreujú dve nové pracoviská virtuálnej a simulačnej výučby, jedno pre chirurgické,
druhé pre internistické disciplíny, ako súčasť Ústavu simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania a zabezpečuje sa kardiologický auskultačný simulátor.

Využitie interaktívneho stola (“Body Interact”) vo výučbe študentov LF UK na NUSCH.
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Významným príspevkom ku zvyšovaniu kvality výučby
je aj jej účelná organizácia a efektívne využívanie časového
úseku určeného v rozvrhu pre tú ktorú jej teoretickú, alebo
praktickú časť. Pozornosť sme venovali spolupráci prodekanov a študijného oddelenia pri tvorbe rozvrhov s gestormi klinických predmetov, aby nedochádzalo k nejasnostiam
ohľadom času a miesta prednášok a stáží.
Na základe informácií o nedostatkoch získaných od
študentov a pedagógov (zasadnutia V LF UK, diskusie so
ŠČAS, AS a Kolégia dekana) sme zaviedli povinné zverejňovanie tém a syláb stáží, aby sa so študentmi prebrali všetky
oblasti predmetu a aby sa neopakovala tá istá tematika

viackrát. Za zverejnenie syláb prednášok a stáží zo všetkých
predmetov na webe a za dodržiavanie obsahu teoretickej aj
praktickej výučby bola uložená zodpovednosť prodekanom
pre vzdelávaciu činnosť. Zaviedla sa povinnosť, aby v prezenčných listinách zo stáží bola uvedená aj téma, ktorá bola počas
stáží preberaná.
Ku kvalite štúdia prispelo zriadenie nových kliník
v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb:
Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH
Klinika angiológie LF UK a NÚSCH
Kardiochirurgická klinika LF UK a NÚSCH
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7. ROZŠÍRENIE ÚČASTI ŠTUDENTOV
NA RIADENÍ ČINNOSTÍ FAKULTY
Možnosti aktívneho vstupu študentov do hodnotenia pedagogickej činnosti fakulty sa podstatne rozšírili naším rozhodnutím o pravidelnej prítomnosti ich zástupcov
(v počte 1-3) na všetkých zasadnutiach V LF UK od začiatku
februára 2015 doteraz. Problémy, ktoré sa vyskytovali v procese výučby tak boli identifikované už v ich začiatkoch. Tieto
informácie dopĺňali údaje získavané študentskými anketami.
Metodika prípravy, vyplňovania a odovzdávania študentského dotazníka bola už v roku 2015 prejednaná s predsedníčkou ŠČAS.
Jedna z ankiet prebehla aj počas obdobia pandémie
COVID 19 (apríl 2020), počas ktorého bola spätná väzba od
študentov ku členom V LF získavaná predovšetkým na zasadnutiach aj dvakrát do týždňa. Počas kulminácií priebehu
epidémie sme komunikovali aj na dennej báze. Anketa bola
zameraná hlavne na získanie informácií o priebehu, obsahu
a kvalite dištančnej výučby, o možnostiach prístupu študentov k učebnej literatúre ako aj o problémoch s ubytovaním
na internáte. Na základe výsledkov ankety bol prednostom
zaslaný email s odporúčaniami, aby sa dodržiaval čas výučby
podľa platného rozvrhu, aby sa čo najskôr prešlo na výučbu
v prostredí MS Teams. Taktiež im bol zaslaný link s inštrukciami, ako pripraviť nahovorenú prednášku a ako ju nahrať do
MS Teams.
Ankety pred obdobím pandémie sa zúčastnilo 1796
študentov (60%). Okrem odpovedí na pripravené otázky
sme študentov požiadali aj o slovné komentáre, ktorých
bolo niekoľko tisíc. Ich vyhodnotenie pedagogickými prodekanmi a ďalšími členmi Vedenia LF UK trvalo niekoľko mesiacov. Podnety študentov boli podrobne analyzované, na
základe čoho boli urobené opatrenia na nápravu, ktorých
účinnosť bola pravidelne kontrolovaná.
Prijatými opatreniami sme odstránili rozličné nedostatky:
Sťažnosti študentov na nevhodný vzťah pedagóg –
študent boli riešené pedagogickými prodekanmi, v prípade
potreby aj priamo jednaním dekana s príslušným pedagógom, v jednom prípade aj za účasti právnika LF UK a dočasným pozastavením pedagogickej činnosti pedagógovi
Boli prijaté účinné opatrenia v prípadoch nedodržiavania študijného poriadku vrátane nerovnakých podmienok
realizácie písomných skúšok pre rozličné študijné skupiny
Boli pripravené chýbajúce učebnice a učebné texty
v slovenskom aj v anglickom jazyku
Opakovane boli riešené problémy s priestormi na
uloženie oblečenia a osobných veci študentov počas praktickej výučby klinických predmetov
Dôsledne bol dodržiavaný princíp anonymity autorov podnetov a sťažností
Podporovali sme aktivity študentských združení, predovšetkým aktivity Bratislavského spolku medikov, o ktorých
ich predstavitelia referovali na zasadnutiach V LF UK. Činnosť
BSM sme výrazne podporili: rozšírili sme priestory spolku,
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financovali sme ich rekonštrukciu vrátane výmeny okien,
opravy strechy a nového vybavenia, aby sídlo BSM bolo
dôstojným miestom nielen na prácu spolku, ale aj na prijímanie reprezentantov študentských spolkov z iných fakúlt
alebo zo zahraničia.
Na žiadosť študentov sme na Moskovskej ulici č. 2
pre nich zriadili špeciálnu miestnosť určenú pre samoštúdium.
Problémy s ubytovaním študentov na internátoch sme
riešili s Vedením UK.

Zrekonštruované miestnosti BSM.
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8. ZVYŠOVANIE
FINANČNÉHO OHODNOTENIA PEDAGÓGOV
A PRACOVNÍKOV VO VÝSKUME
Nedôstojné platové podmienky pedagógov fakulty
dlhodobo viedli ku sťaženiu získania kvalitných absolventov
najmä lekárskych fakúlt pre prácu v teoretických ústavoch,
na klinické pracoviská začínalo byť takmer nemožné získať
kvalitného absolventa fakulty. Aktivity na nápravu neakceptovateľného stavu u klinických pedagógov sme opierali
o analýzu platov lekárov, ktorí boli zároveň pedagógmi LF
UK, a lekárov, ktorí boli výlučne zamestnancami nemocníc.
Podrobná analýza – kvantifikácia podielu lekárov – pedagógov LF UK na poskytovaní zdravotnej starostlivosti na klinikách a zistenie ich podielu na odmeňovaní v porovnaní s
lekármi–zamestnancami nemocníc priniesla bezprecedentné údaje:
(A) na niektorých klinikách bola viac ako polovica zdravotnej starostlivosti poskytovaná lekármi – pedagógmi;

(B) ukázalo sa, že naši lekári – pedagógovia poskytovali zdravotnú starostlivosť len za približne tretinovú mzdu(!),
ako to zdokumentoval výsledok analýzy z jednej z kliník LF UK
a UNB z roku 2017, kde lekári – pedagógovia LF UK vykonávali
15% objemu zdravotnej starostlivosti kliniky a dostávali za
to len 5% finančných prostriedkov, ktoré UNB poskytovala
celej klinike za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Naša takmer dvojročná nepretržitá argumentácia
predstaviteľom UNB a vedeniu rezortu zdravotníctva, predovšetkým ministrovi zdravotníctva, bola napokon v roku
2017 korunovaná úspechom. Vtedajší minister zdravotníctva sa rozhodol zvýšiť platy lekárov-pedagógov LF UK zvýšením ich úväzkov v univerzitných nemocniciach (UN), čo zakotvil v nových Zriaďovacích listinách UN. Na oplátku sme sa
dohodli na spravodlivejších výberových konaniach na miesta
prednostov spoločných kliník LF UK a UNB, bolo dohodnuté
prísne paritné zloženie výberových komisií (ďalej viď kapitola
10). Viacerí pedagógovia túto dohodu označili za historický
medzník v dejinách LF UK. Éra tzv. „školských lekárov“ pracujúcich doslova „za almužnu“ sa skončila.
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Aktivity na zvýšenie finančného ohodnotenia pedagógov na teoretických ústavoch sme upriamili na MŠVVaŠ
SR. Nakoľko naša snaha napriek aktivite dekanov všetkých
LF bola neúspešná, rozhodli sme sa navýšiť osobné hodnotenie plošne pre všetkých pedagógov teoretických ústavov
z vlastných prostriedkov LF UK, čo predstavuje náklady 400
tis. € na jeden semester.
Rozšírili sme diferencované odmeňovanie za výsledky vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. Jednorazové
odmeny za publikácie v karentovanom časopise s IF do 0,99
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sme zvýšili zo 400 na 500 € a za každý jeden bod IF navyše
zo 66 na 100 €. Odmeny za publikácie v nekarentovaných
časopisoch sme navýšili z 200 na 250 €, pričom sme nanovo
zaviedli aj príplatok za jednotku IF vo výške 50 €, odmenu za
monografiu/kapitolu v renomovanom zahraničnom vydavateľstve sme stanovili v rozpätí 300 – 1.000 €.
Okrem toho sme zaviedli aj ďalší spôsob odmeňovania. Za kvalitné publikácie sme zvýšili osobné hodnotenie na
dobu 12 mesiacov, najvyššia odmena činí 1905 € mesačne.
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Výskumní zamestnanci, okrem pravidelných mesačných odmien za publikovanie, majú po splnení publikačných
kritérií mesačnú odmenu navýšenú o ďalších 200 €.
Za získanie akademického titulu PhD. sme zvýšili odmenu
zo 700 na 1.000 €, za získanie vedeckej hodnosti DrSc. z 1.500
na 5.000 €, za kvalifikačný stupeň II.a 1.500 € a za kvalifikačný stupeň I. 3.000 €. Dvojnásobne sme zvýšili odmeny za
získanie vedecko-pedagogickej hodnosti, docent z 1.000 na
2.000 € a profesor z 1.500 na 3.000 €. Od polovice roku 2015
do roku 2016 celková výška týchto odmien predstavovala
279.346 € a od júla 2016 do júna 2017 329.000 €, za nasledujúce ročné obdobie, od júla 2017 do júna 2018 tieto odmeny
predstavovali 502.800 €.

Zaviedli sme nové odmeňovanie pre úspešných školiteľov doktorandov. Už v období od júla 2016 do júna 2017
sme vyplatili celkom 120.660 € a za nasledujúce ročné obdobie (od júla 2017 do júna 2018) sa táto odmena zdvojnásobila,
vyplatili sme 239.400 €.
Je mimoriadne nutné zdôrazniť, že vyššie uvedené
mzdové opatrenia sme realizovali tak, že ani jednému pedagógovi sa neznížila pohyblivá zložka mzdy (osobné ohodnotenie), ktoré mal stanovené pred rokom 2015. Mzdy sa
len zvyšovali.
Niektorí pedagógovia LF UK tak získali ku svojmu
štandardnému platu mesačne takmer 2.000 €.

V roku 2021 v porovnaní s rokom 2015 sa mzdy pedagogických pracovníkov zvýšili v priemere o viac než dve
tretiny. Na zvyšovanie miezd v období rokov 2015 – 2021 sme
vynaložili 8 648.535 €, z toho boli finančné prostriedky v rámci valorizácie predstavovali menej než polovicu – 4 309.909
€. Viac než polovica z navýšenia platov sa teda realizovala

vďaka individuálnemu odmeňovaniu za vedecko-výskumnú
a pedagogickú činnosť a plošným navýšením miezd pedagógov teoretických ústavov. Klinickým pedagógom sa mzdy
navyše zvýšili na základe vyššie uvedeného zvýšenia ich úväzkov v nemocniciach.
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9. FINANČNÁ MOTIVÁCIA ŠTUDENTOV
V rámci ekonomických možnosti fakulty sme dbali aj na
finančnú motiváciu PhD. aj pregraduálnych študentov z vlastných finančných zdrojov fakulty.
Motivačné štipendium pre pregraduálnych študentov
sme zvýšili o 2 x 50 €, teda na terajších 500, resp. 300 € za
semester.
Odmeny za 1. – 3. miesto v sekciách ŠVOČ sme v roku
2017 zdvojnásobili (zo 100 – 200 – 300 na 200 – 400 – 600 €).
Zaviedli sme nový druh odmeny za vynikajúci výsledok ŠVOČ
vo výške 700 €.
Keď v roku 2020 v dôsledku úsporných opatrení UK
nebolo ocenenie rektorom UK za najlepšie diplomové prá-
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ce spojené s finančnou odmenou z UK, bola z vlastných
prostriedkov LF UK všetkým piatim oceneným študentom pridelená odmena 200 €.
Zvýšili sme počet študentov finančne odmenených
pri príležitosti MDŠ, ku 3 študentom odmeneným z UK sme
ďalších 3 študentov odmenili z vlastných prostriedkov LF UK.
Pre študentov denného doktorandského štúdia sme
zaviedli nové štipendium „za vynikajúce výsledky publikačnej
činnosti“ vo výške 1.500.-€.
Zrejme aj tieto opatrenia prispeli ku zvýšeniu záujmu
o doktorandské štúdium. Zatiaľ čo v roku 2015 bolo prijatých
18 nových denných doktorandov, v tomto akademickom roku
sme do denného doktorandského štúdia prijali 50 nových
študentov.

Študentka, ktorá získala 1. miesto na 60. konferencii študentskej vedeckej odbornej činnosti – Klinická sekcia.
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10. PRIJATÉ OPATRENIA
NA ZVÝŠENIE KVALITY
VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI
A GRANTOVÝCH AKTIVÍT
Na zasadnutí V LF konaného dňa 2. 9. 2015 bolo prijaté
rozhodnutie o zriadení účelového zariadenia Lekárskej fakulty „Projektové centrum Lekárskej fakulty UK v Bratislave“,

za účelom zintenzívnenia vedecko-výskumnej činnosti, zvýšenia aktivity v oblasti podávania žiadostí o granty a zvýšenia
počtu kvalitných publikácií.
Bol vypracovaný materiál „Main Research Areas“, ktorý obsahuje údaje o najvýznamnejších výskumných aktivitách
fakulty za účelom informovanosti pracovísk LF UK navzájom,
ako aj pre informovanosť externého prostredia, čo by malo
facilitovať uzatváranie spoločných vedeckých projektov.

Brožúra Main Research Areas

Bola prijatá zásada, že odborní zamestnanci vo výskume majú ročne publikovať dve publikácie kvalitou ekvivalentnou CC publikáciám.
Prijaté opatrenia, vrátane navýšenia finančného odmeňovania za úspešnú vedecko-výskumnú činnosť (viď bod
5) viedli ku zvýšeniu grantovej aktivity a počtu kvalitných
publikácií, čo má podstatný vplyv na výšku dotácií fakulty
zo štátneho rozpočtu.
Počet grantov:
 APVV 2019: 40 (906.987 €), 2020 45 (1 488.825 €),
2021 43 (1 377.503€), v roku 2021 druhá najúspešnejšia
fakulta UK;

VEGA 2019: 47 (565.094 €), 2020 40 (644.636 €),
2021 49 (611.923 €), v roku 2021 druhá najúspešnejšia
fakulta UK;
 KEGA 2019 9 (107.721 €), 2020 12 (126.479 €), 2021
13 (126.932 €), v roku 2021 najúspešnejšia fakulta UK.


Pre fond PROMEGA bola vypísaná výzva pre teoretické ústavy a kliniky fakulty. Na základe posúdenia výsledkov
transparentnej vnútro-fakultnej súťaže, výsledkov vedecko-výskumnej činnosti riešiteľského tímu a dosiahnutých významných ohlasov, bolo vybraných 14 vnútro-fakultných
projektov, pre ktoré boli pridelené kapitálové výdavky na

Rozvoj Lekárskej fakulty UK v Bra�slave

Diferencované odmeňovanie za publikačnú aktivitu viedlo k zvýšeniu počtu karentovaných publikácií
publikovaných pracovníkmi LF UK.

Niektoré výsledky vedecko-výskumnej činnosti na ústavoch a klinikách LF UK

Acelulárna močová rúra môže slúžiť ako lešenie pre následnú kolonizáciu autológnymi bunkami s cieľom
pripraviť funkčnú biologickú náhradu močovej rúry (Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK
a UNB a Urologická klinika LF UK a UNB).

NCCIT a NCCT CisR – 3D kultúry embryonálnych
testikulárnych bunkových línií a od nich
odvodených rezistentov na cisplatinu
(II. onkologická klinika LF UK a NOÚ).

NCCIT objektív – 2D kultúry embryonálnych
testikulárnych bunkových línií.
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Vývoj 5-ročného prežívania
(vlastný súbor – 2279 pacientov s nádorom testis v rokoch 1970 – 2022) 84,6 – 97,2 %

Tento vývoj považujeme za mimoriadne priaznivý, najmä vďaka stálym pokrokom vo včasnej diagnostike
a účinnej liečbe tejto malignity v rámci urologickej onkológie (I. onkologická klinika LF UK a OÚSA).

Inovatívna laparoskopická technika záchovnej resekcie
sleziny na Klinike detskej chirurgie LF UK a NÚDCH.

Endoskopická resekcia nádoru na Klinike
onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA.
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Vizualizácia lentikulostriátových artérií počas resekcie gliového nádoru mozgu (vľavo pred, vpravo po dokončení
resekcie) pomocou 3D navigovanej sonografie (Neurochirurgická klinika LF UK a UNB).

Objav nového patogénneho variantu v géne EYA4 v rodine s familiárnym výskytom progresívnej poruchy sluchu.
Hore – rodokmeň rodiny, dole – výsledky audiometrie u nositeľov génového variantu (vľavo a strede)
a model progresie poruchy sluchu v jednotlivých dekádach života (vpravo)
(Klinka otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB).
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11. ROZVOJ MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
Lekárska fakulta UK aktívne spolupracuje v oblasti vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti s nasledujúcimi zahraničnými univerzitami. Súčasné Vedenie LF UK medzinárodnú spoluprácu rozšírilo, no samozrejme nadviazalo aj na cennú prácu
predchádzajúceho vedenia:
 New York University, School of Medicine, New
York, NY – Na základe Memoranda o porozumení a o akademickej výmene pracovníkov medzi LF UK a New York
University School of Medicine podpísaného v roku 2014 sa
rozvinula intenzívna spolupráca. Na jej základe sa v rokoch
2016 – 2018 realizovala príprava pedagógov Lekárskej fakulty UK v Bratislave pre zavedenie simulačnej výučby na sofistikovaných pacientskych simulátoroch vo forme „hands
on learning“, formou prípadových štúdií (case studies) a nácvik praktických zručností, a taktiež príprava našich pedagógov
pre zavedenie výučby pomocou Objective Structured Clinical
Examinations. Okrem toho sa doktorandi LF UK od roku 2017
zúčastňujú na pracoviskách NYU na výskumných pobytoch trvajúcich niekoľko mesiacov. V roku 2017 sa uskutočnila návšteva
predstaviteľov LF UK v NYU, na ktorej sme rokovali s dekanom
lekárskej fakulty NYU Robertom I. Grossmanom, MD o reforme
a nových trendoch vo výučbe medicíny.
V rokoch 2016 – 2018 sa uskutočnili opakované pobyty akademických funkcionárov a pedagógov NYU s prednáškami pre študentov a pedagógov LF UK: Vicky Harnik, MD,
PhD – Associate Dean for Curriculum, Ruth Crowe, MD, PhD –
Director, Integrated Clinical Skills, Tom Riles , MD, PhD, Daniel
M. Lugassy, MD a Grace N, MS, CNM, RN.
 BethIsraelDeaconess Medical Center, Harvard
Medical School, Boston MA – viacerí PhD. študenti Ústavu
molekulárnej biomedicíny LF UK absolvovali viacmesačné
študijné pobyty na tejto inštitúcii.
 University of Tennessee, Memphis, TN
 Prednáškový pobyt profesora Neurochirurgickej
kliniky LF UK a UNB na univerzitnej neurochirurgickej
klinike v Memfise
 Študijný pobyt odborného asistenta
Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB na univerzitnej
neurochirurgickej klinike v Memfise
 School of Behavioral and Brain Sciences, University
of Texas at Dallas, Dallas, TX – Zamestnanci Psychiatrickej klinike LF UK sa v rámci aktívnej spolupráce vo výskume zameriava na sociálne poznávanie u pacientov s vážnymi psychickými poruchami
 The Norwegian University of Science and Technology
(NTNU), Trondheim, Norway: Neurochirurgická klinika LF UK a
UNB, Medzinárodná (Nórsko, Nemecko, Taliansko a Slovensko)
multicentrická štúdia „Ultrasound Imaging in Brain Tumour
Surgery with the use of SONOClear Accoustic CouplingFluid
(ACF) Mimicking Brain Tissue“
 Nova Southeastern University, College of Osteopathic
Medicine (USA) – písomná dohoda a spolupráca pri tvorbe MPH
programu

 Pediatric Hematology Oncology Unit, Children´s
Hospital of Philadelphia, PA – pravidelné videokonferencie
so zamestnancami Kliniky detskej hematológie a onkológie LF
UK a NÚDCH
 University of Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania,
PA – zamestnankyňa II. onkologickej kliniky LF UK a NOU získala na tejto inštitúcii Ruth Crawford Mitchell fellowship

Udelenie pamätnej medaily
prof. Mary Ann Hopkins, Director of Education
for the Clincial Sciences NYU School of Medicine

Udelenie pamätnej medaily Elizabeth Robinson,
koordinátorke výmenných pobytov medzi NYU
School of Medicine a LF UK.
 Dept of Medicine, Indiana Cancer Centre Pavillion,
Indianapolis, Indiana – spolupráca s II. onkologickou klinikou
LF UK a NOU
 CatholicUniversity of Croatia, spolupráca na projekte (New) ethical and social challenges of digital technologies in the health care domain (Digit-HeL) s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky
 University Hospitals Birmingham NHS Foundation
Trust, spolupráca na projekte podporenom NIHR s Klinikou
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB
 University of South Florida, Tampa, FL, prof. Dha
Zhi Wang ako hosťujúci profesor na Univerzite Komenského
 EUROPEAN CANCER ORGANISATION, Belgicko
+ ďalších 41 partnerov z krajín EU – spolupráca na projekte
„smart Card Application improving cancer survivors quality of
life“ do ktorej je zapojená Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH
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V rámci projektu Interreg SK-AT LF UK spolupracuje
s univerzitami v Rakúsku:
 University of Vienna, Department of Nutritional
Sciences Rakúsko, spolupráca na bilaterálnom projekte
Interreg SK-AT „Výživa a zdravé starnutie – NutriAging“
s Ústavom lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie
LFUK
 Medizinische
Universität Wien, Rakúsko,
spolupráca na bilaterálnom projekte Interreg SK-AT –
„Integrovaná cezhraničná lekárska výučba virtuálnej a tradičnej anatómie“ s Anatomickým ústavom LFUK
 V rámci projektu The European Co-operation in
Scientific and Technical Research (COST) sa realizuje spolupráca LF UK so zahraničnými inštitúciami na viacerých projektoch:
 University of Helsinki, Finland „Improving biomedical research by automated behaviour monitoring in the
animal home-cage (TEATIME)“ s Ústavom molekulárnej biomedicíny
 University of Muenster, Germany „Network on
evidence-based physical activity in old age“, s Ústavom hygieny LFUK
 UniversityHospital Essen, Germany „Converting
molecular profiles of myeloid cells into biomarkers for inflammation and cancer (Mye-InfoBank)“ s Ústavom patologickej anatómie LFUK
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 Universitat Politècnica de Catalunya, Spain,
„Therapeutical applications of Cold Plasmas (PlasTHER)“
s Ústavom molekulárnej biomedicíny
 Academisch Ziekenhuis Groningen, Netherlands,
„EuropeanNetwork to Advance Best practices&technology
on medication adherence (ENABLE)“ s Ústavom farmakológie a klinickej farmakológie LF UK
 Trinity College Dublin, Ireland „Perinatal Mental
Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice
and optimal outcomes“ s Ústavom epidemiológie LFUK
 Western
Norway University of Applied
Sciences, Norway „Towardsan International Network for
Evidence – basedResearch in Clinical Health Research“
s Ústavom sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK
a s Ústavom hygieny LF UK
 Vienna Biocenter CoreF acilities GMBH, Austria
„Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological
and Biomedical Research and Applications (BioBrillouin)“
s Ústavom lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK
Na LF UK prednášali viacerí zahraniční profesori aj
mimo vyššie uvedenej medzinárodnej spolupráce. Prof.
Gassman (Švajčiarsko), prof. Seeman (ČR), prof. Djonov
(Švajčiarsko), prof. Vainer (Rusko).
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12. PROBLEMATIKA NEMOCNICE RÁZSOCHY
A ROKOVANIE S PENTA HOSPITALS
V súlade so snahou predchádzajúceho Vedenia LF
UK na čele s dekanom prof. MUDr. Petrom Labašom, CSc.
o dostavbu resp. výstavbu Nemocnice Rázsochy, hneď začiatkom februára 2015 nové Vedenie LF UK požiadalo MZ
SR o umožnenie aktívnej účasti predstaviteľov fakulty na
tvorbe projektu novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Odvtedy prebehli nespočetné rokovania s predstaviteľmi MZ
SR na rozličných úrovniach, od ministrov až po vedúcich jednotlivých odborov – spočiatku bez akýchkoľvek výsledkov.
Preto sme spoločne (predseda AS LF UK a dekan LF
UK) pozvali ministra zdravotníctva SR na zasadnutie AS LF
UK, ktoré sa konalo dňa 26. 9. 2017. Na zasadnutí minister
členom senátu predstavil Koncepciu rozvoja Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej Univerzitnej
nemocnice Bratislava. Taktiež vyjadril svoje stanovisko o potrebe zachovania Nemocnice Staré Mesto a o útlme činnosti
Nemocnice Kramáre – až po vybudovaní novej nemocnice.
V roku 2017 som bol menovaný za člena Dozorného
orgánu (DO) Nemocnice Rázsochy. Po mojich opakovaných
požiadavkách o vysvetlenie neakceptovateľného zdržiavania
výstavby Nemocnice Rázsochy, nerešpektovania ani niekoľkokrát menených termínov, a o stanovenie nových, konečne
už záväzných termínov, novovymenovaná ministerka zdravotníctva SR v roku 2018 zredukovala počet zasadnutí DO zo
4 na 1 za rok, znížila počet členov z 5 na 3 a tak činnosť DO
týmto de facto ukončila.
Rokovanie predstaviteľov LF UK a vtedajšieho rektora UK s vtedajším ministrom zdravotníctva o výstavbe novej
UNB prebehlo aj v januári 2018. Nakoľko nám neboli oznámené konkrétne kroky smerujúce k výstavbe nemocnice, dňa
20. 2. 2018 rokoval o tejto téme AS LF UK za účasti pozvaných predstaviteľov celoslovenských lekárskych organizácií
(LOZ, SLK, SLS). AS LF UK prijal uznesenie, ktorým vyzýval
ministra zdravotníctva SR na: (A) zastavenie aktivít vedúcich
k útlmu činnosti nemocníc UNB Staré mesto a Dérerovej nemocnice; (B) predloženie všetkých dokumentov relevantných
pre prípravu výstavby a pre výstavbu novej UNB akademickej
obci LFUK; (C) okamžité vypracovanie medicínskeho plánu
novej UNB a zainteresovanie pracovníkov kliník LFUK do prípravy projektovania novej UNB Rázsochy; (D) stanovenie parametrov novej UNB podľa kritérií, ktoré spĺňajú medicínsky
najefektívnejšie koncové nemocnice krajín západnej Európy;
(E) stanovenie najkratších možných termínov etáp výstavby.
Spolu s celoslovenskými inštitúciami sme sa rozhodli osloviť
ministra zdravotníctva spoločným listom, v ktorom sme ho
dňa 1. 3. 2018 upozornili, že „Odkladanie výstavby z akýchkoľvek dôvodov, keď rastie konkurenčný projekt finančnej
skupiny na bratislavských Boroch, sa stáva vážnym problémom slovenského zdravotníctva a je neprijateľný aj pre nás
zástupcov najširšej odbornej verejnosti.“
Následne som ministra zdravotníctva požiadal o kreovanie Pracovnej skupiny pre medicínske plánovanie novej UNB (PS) zloženej z predstaviteľov LF UK a celospolo-

čenských lekárskych organizácií (LOZ, SLK, SLS). Na základe
jeho súhlasu a jeho následnej požiadavky som dňa 12. 3.
2018 navrhol 11 členov pracovnej skupiny (v abecednom
poradí): prof. MUDr. Miroslava Borovského, CSc. (zástupcu
LF UK); doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. (predsedu AS LF
UK); Dr.h.c. prof. MUDr. Jána Brezu, DrSc., MHA (prezidenta
SLS); doc. MUDr. Petra Jackuliaka, PhD. (prodekana LF UK);
doc. MUDr. Soňu Kiňovú, PhD., (zástupkyňu LF UK); MUDr.
Mariána Kollára (prezidenta SLK); prof. MUDr. Juraja Payera,
PhD., FRCP (I. prodekana LF UK); prof. MUDr. Jána Pečeňáka,
PhD. (zástupcu LF UK); prof. MUDr. Juraja Pechána, PhD. (poradcu predsedu vlády SR); MUDr. Petra Visolajského (predsedu LOZ) a seba. Návrh bol ministrom zdravotníctva prijatý.
Na základe poverenia akademickým senátom LF UK
som opakovane informoval verejnosť o situácii okolo novej
UNB, prezentoval som požiadavky fakulty vo viacerých médiách (Rádio expres – 9. 2., Hospodárske noviny – 5. 3., RTVS 1
– 6. 3., Zdravotnícke noviny – 8. 3., Aktuality.sk – 29. 3.).
Pracovná skupina pre medicínske plánovanie novej
UNB (PS) po jej ustanovení ministrom zdravotníctva začala svoju činnosť porovnávaním lôžkového fondu v UNB, s úhrnným
lôžkovým fondom v Bratislave a v Bratislavskom kraji, so stavom v zahraničí. Výsledky analýzy nám slúžili na vypracovanie
koncepcie medicínskej štruktúry novej UNB.
Medzitým, 22. 3. 2018, prišlo ku zmene na poste ministra zdravotníctva. Na novovymenovanú ministerku zdravotníctva SR sme sa obrátili listom dňa 26. 3. 2018, v ktorom
sme zdôraznili význam novej UNB, ktorá má zodpovedať
statusu koncovej nemocnice štátu, ktorá dokáže zvládnuť
všetky náročné stavy z celého Slovenska. Žiadali sme o predloženie všetkých dokumentov relevantných pre prípravy
výstavby, pre výstavbu a podklady pre rozhodnutie o búraní jestvujúcej stavby, ako aj pravidelné informovanie
verejnosti vo štvrťročných intervaloch. Naše požiadavky však boli ignorované podobne, ako naše požiadavky
o inštitucionalizáciu PS. Nami navrhovaný štatút PS nebol
ministerkou zdravotníctva akceptovaný.
Na základe vykonanej analýzy PS opakovane predkladala návrhy na koncepciu komplexnej nemocnice zodpovedajúcej štandardom univerzitných nemocníc v okolitých
krajinách, no tie boli novou ministerkou zdravotníctva pravidelne odmietané. Zároveň sme opakovane pripomienkovali
návrhy MZ SR na pracoviská novej UNB a ich lôžkové kapacity, ktoré nám boli predkladané bez toho aby bola predložená
koncepcia jednotlivých nemocníc, ktoré sú súčasťou jestvujúcej UNB, o ktorú sme opakovane a bezvýsledne žiadali MZ
SR aj vedenie UNB.
Ministerka zdravotníctva nás napokon postavila pred
dilemu: buď bude výstavba novej UNB v dvoch etapách alebo
nebude nijaká nová UNB. Z donútenia sme napokon súhlasili
aj s dvojetapovou výstavbou pričom sme žiadali, aby projekt
výstavby prvej etapy obsahoval aj výstavbu komplementov
(SVALZ-ov) pre obidve etapy – aby bolo zrejmé, že sa počíta
aj s druhou etapou.
Rokovaní a aj stretnutí PS so zástupcami MZ SR a rozličnými ministrami zdravotníctva bol veľký počet, avšak bez
zápisov a jednoznačných záverov.
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Dňa 18. 12. 2019 sme poslali novému predsedovi vlády SR, ktorý zároveň riadil aj rezort zdravotníctva list, v ktorom sme ho žiadali o „stretnutie a informovanie o stave budovania národnej nemocnice Rázsochy, nakoľko sme sa z médií
dozvedeli o obstarávaní projektu, pričom verejnosť ani my
sme netušili o aký projekt nakoniec ide“.
Jediným reálnym krokom však bolo len zbúranie
hrubej stavby nemocnice na Rázsochách.
Ďalšie kolo rokovaní začalo po voľbách, po nastúpení nového ministra zdravotníctva v marci 2020, ktorý zriadil
Riadiaci výbor Národnej univerzitnej nemocnice Rázsochy
(RV). Ako člen RV som bol poverený vypracovať návrh na
medicínskych odborníkov, ktorí mali vypracovať nové verzie koncepcií odborov, ktoré mali byť zastúpené v Nemocnici Rázsochy. Medicínski odborníci sa stretli s predstaviteľmi
Ministerstva zdravotníctva SR na pôde LF UK v septembri
2020 a následne vypracovali požadované koncepcie, ktoré
potom prekonzultovali s pracovníkmi MZ SR.
Za účelom urýchlenia nekonečného priebehu obstarávaní činnosti na výstavbu už medzitým zbúranej stavby novej
UNB Rázsochy, Univerzita Komenského a jej dve fakulty –
Právnická a Lekárska ponúkli Ministerstvu zdravotníctva ďalšiu pomoc. Dňa 15. 7. 2020 bola podpísaná Dohoda UK/PraF
UK a LF UK s MZ SR pri riešení výstavby nemocnice Rázsochy
o vzájomnej spolupráci. Pracovníci Právnickej fakulty po konzultácii s UVO vypracovali právny dokument umožňujúci zjednodušenie a urýchlenie administratívnych postupov výstav-

Dohoda UK/PraF UK a LF UK s MZ SR pri riešení
výstavby nemocnice Rázsochy o vzájomnej
spolupráci.
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by novej UNB a prípravu špeciálneho zákona – Lex Rázsochy.
V rámci tejto dohody boli vypracované aj vyššie spomenuté
koncepcie medicínskych odborov.
Po ďalšej výmene na čele ministerstva zdravotníctva,
1. 4. 2021, som dňa 9. 4. 2021 poslal novému ministrovi zdravotníctva list – apel na nutnosť urýchlene zrealizovať projekt
výstavby novej UNB na Rázsochách, ktorý však už ostal bez
odozvy. Odvtedy sa už nekonalo ani jedno zasadnutie RV
a návrh na súčasti novej UNB Rázsochy, v ktorých by sa mala
realizovať pedagogická a vedecko-výskumná činnosť, ktorý
som už nefunkčnému RV postúpil, už ani nemohol byť prerokovaný. Podobne aj koncepcie odborov vypracované v roku
2020 a následne s MZ SR konzultované opäť ostali bez akéhokoľvek reálneho dopadu (rovnako ako ešte za bývalej vlády
„Medicínsky koncept novej Univerzitnej nemocnice Rázsochy“
vypracovaný expertnými tímami jednotlivých špecializácií v roku
2017 s veľkým podielom odborníkov z LF UK).
Po mnohých pokusoch o skutočné naštartovanie realizácie projektu výstavby novej UNB v Bratislave sme v spolupráci s celoslovenskými lekárskymi organizáciami, ďalšími významnými osobnosťami medicínskej praxe a vedy na Slovensku aj zo
zahraničia, ako aj viacerými študentami, v auguste 2021 napísali list predsedovi vlády SR s naliehavou výzvou na realizáciu výstavby novej UNB Rázsochy, aby sa udržala perspektíva zlepšenia podmienok pre praktickú výučbu klinických
predmetov na LF UK a tým zvýšenie kvality prípravy takmer
polovice budúcich slovenských lekárov, ktorí každoročne
promujú na našej fakulte. Nakoľko sme na tento list nedostali odpoveď, zverejnili sme ho neskôr ako otvorený list. Aj
tento apel viac ako sto signatárov taktiež ostal bez odozvy.
Následne sme preto založili iniciatívu „Zachráňme zdravotníctvo v hlavnom meste – pre celé Slovensko (Iniciatíva).
Naše požiadavky sa týkali nielen výstavby novej UNB, ale
žiadali sme aj zlepšenie podmienok pre zdravotnú starostlivosť na klinikách, na ktorých sa v súčasnosti realizuje výučba klinických predmetov. Namiesto požadovaného rozvoja
jestvujúcich kliník sme sa totiž už v roku 2018 dočkali tlaku
na ich útlm, alebo dokonca na zrušenie niektorých nemocníc,
ktoré sú súčasťou UNB. Hrozilo uzavretie 621 z 1.440 lôžok
vo výučbových nemocniciach UNB. Boli sme nútení bojovať
aj za záchranu redukovaných činností nemocníc, v ktorých
svoju činnosť vykonávajú kliniky LF UK a UNB. Za pomoci
celoslovenských lekárskych organizácii, sme odolali tlaku zo
strany MZ SR na odčlenenie Nemocnice Staré Mesto z UNB,
ktoré sa malo dokonca realizovať tak, že odčlenená nemocnica mala hospodáriť samostatne, pričom nemala dostať ani
len do užívania majetok, v ktorom poskytuje zdravotnú starostlivosť – čo mnohí považovali za začiatok konca tejto nemocnice.
Za úspech Iniciatívy, ako aj dlhoročného „boja“ za
nemocnicu Rázsochy možno pokladať rozhodnutie vlády
SR o zaradení výstavby novej UNB na Rázsochách do Plánu
obnovy a udržateľnosti Slovenska, v rámci ktorého má SR
možnosť využiť stovky miliónov Eur. Má sa postaviť nemocnica s kapacitou 653 lôžok s možnosť dostavby ďalšieho objektu s 500 lôžkami. A aj keď sme sa tým vrátili o 4 – 5 rokov
dozadu, kedy MZ SR začalo oficiálne komunikovať rozhodnu-
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tie vybudovať nemocnicu s približne 600 lôžkami s prísľubom
jej dobudovania v druhej etape, zabránili sme reálnej hrozbe
definitívne neschváliť výstavbu Rázsoch, ktorá sa nad nami
vznášala v priebehu posledných mesiacov (v spoločnosti zarezonovalo najmä stanovisko MZ SR „Rázsochy možno stáť
budú, alebo nebudú“).
V tomto kontexte je potrebné vyjadriť sa aj k otázke
možnosti praktickej výučby klinických predmetov v súkromnej nemocnici Bory, ktorá má byť čoskoro uvedená do prevádzky. Táto otázka zaznela aj na zasadnutí Vedenia LF UK
s tým, či sa zvažuje uzatvorenie zmluvy medzi LF UK a finančnou skupinou Penta ohľadom výučby v nemocnici vo výstavbe Bory, aby sa nestalo, že s nimi neuzavrieme zmluvu my, ale
napríklad SZU (bližšie viď zápisnica Vedenia LF UK č. 20/2021
zo dňa 5. 5. 2021).
K tomu je však potrebné zacitovať publikované stanovisko súčasného ministra zdravotníctva, ktorý sa v rozhovore pre denník Postoj dňa 22. 7. 2021 ku otázke novej nemocnice Rázsochy a možnosti výučby v nemocnici Bory vyjadril
nasledovne: „Ide (v prípade Rázsoch) o univerzitnú nemocnicu, takže musí mať aj výskumno-vývojové centrum, čo chýba
Borom. To je skrátka nemocnica na biznis, takže preto ani netlačím na to, aby sme kúpili Bory a spravili z nich Rázsochy. To
sa ani nedá“. Toto svoje stanovisko pán minister zopakoval aj
pri našom osobnom rokovaní na MZ SR dňa 2. 5. 2022, o kto-

ré som ho požiadal práve kvôli tomu, že som si považoval za
povinnosť informovať AS LF UK, o možnostiach rokovania
s predstaviteľmi Penta Hospitals. Najmä som sa obával, aby
prípadné rokovanie LF UK s Penta Hospitals nemohlo byť vnímane tak, že LF UK novú UNB Rázsochy nepotrebuje.
Závažnou skutočnosťou v tomto kontexte je tiež fakt,
že na naše opakované základné otázky kladené pri stretnutí
s predstaviteľmi Penta Hospitals, na ktoré sme boli pozvaní
cestou Vedenia UK (ktoré Penta Hospitals oslovili), sme doposiaľ odpovede nedostali. Pritom išlo o úplne jednoduché
otázky:
1. Aké pracoviska budú v Nemocnici Bory, aká bude
ich lôžková kapacita?
2. Aké tam budú priestorové a technické podmienky
na výučbu medikov?
3. Aké tam bude pracovno-právne postavenie pedagógov a ako budú do funkcií ustanovovaní vedúci pracovníci?
Odpoveď sme nedostali ani potom, čo im prorektorka
UK poslala zmluvy o praktickej výučbe, ktoré má LF UK uzatvorené s výučbovými nemocnicami, o ktoré žiadali na stretnutí dňa 31. 1. 2022. Samozrejme, akonáhle dostaneme od
predstaviteľov Penta Hospitals odpovede na vyššie uvedené
otázky, predložíme ich na zasadnutie AS LF UK.
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13. SNAHA O SPRAVODLIVÉ ZMLUVY S UNB
– ZÁPAS ZA ZÁKLADNÉ ZÁUJMY FAKULTY
Hneď na začiatku je nutné jasne uviesť, že prípadná prehra v dlhodobej kolízii medzi záujmami LF UK a UNB,
a podľahnutie tlaku zo strany UNB a MZ SR by mala pre LF
UK nedozerné následky, ktoré by sme pociťovali roky. Prišlo
by k degradácii úlohy LF UK v spoločnosti, a cesta späť by
bola extrémne ťažká, a možno by už nikdy nebola možná.
Ako zdokladujú nasledovné riadky celý čas nám išlo a ide
o jedinú vec – o spravodlivosť. Spravodlivosť voči našej fakulte - pacientom, študentom a zamestnancom, spravodlivosť pri dodržiavaní platných dohôd a o spravodlivé a štandardné vzájomné vzťahy, obvyklé vo vyspelej Európe. To,
že sme v tomto „boji“ nepodľahli obrovskému tlaku, nie je
dôkazom našej neochoty dohodnúť sa (práve naopak, v roku
2017 sme sa korektne dohodli a až následne začali byť dohody porušované), ale dôkazom toho, že sme ani pod tlakom
neboli ochotní zradiť záujmy fakulty.
Paradoxne, začiatok vzájomných vzťahov s UNB a MZ
SR bol mimoriadne priaznivý. Už v apríli 2015 sme realizovali
spoločné zasadnutie predstaviteľov Vedenia LF UK s Vedením
UNB, na ktorom sme prerokovali nasledovný okruh problémov: úväzky klinických pedagógov LF UK v UNB, štruktúra
kliník a ústavov predklinických odborov, koordinácia postupu
pri výberových konaniach na prednostov kliník a ústavov, realizácia praktickej výučby, zosúladenie názvov kliník v organizačnom poriadku UNB a v štatúte LF UK, právne aspekty prístupu
študentov ku zdravotníckej dokumentácii. Po vyjasnení stanovísk boli vzťahy LF UK a UNB štandardné, praktická výučba na
klinikách a ústavoch LF UK a UNB prebiehala plynulo. Dňa
10. 4. 2017 bolo ministrom zdravotníctva SR podpísané súhlasné stanovisko k súbehu denného doktorandského a špecializačného štúdia, čo výrazne pomohlo denným doktorandom na klinických pracoviskách. Nevyskytli sa ani problémy
pri výberových konaniach na obsadenie funkcií prednostov.
Dodržiavali sa nielen platné zmluvy, ale LF UK aj džentlmensky dodržiavala Zriaďovaciu listinu UNB, kde zriaďovateľ UNB
(teda MZ SR) po vzájomnej dohode zakotvil ako zvýšenie platov lekárov – pedagógov LF UK (dovtedy neakceptovateľne
nízkych), tak aj spôsob výberu prednostov spoločných kliník
LF UK a UNB.
Zhoršenie vzťahov LF UK a UNB nastalo po výmene
na poste ministra zdravotníctva v roku 2018. Zo strany MZ
SR aj UNB sa objavili ofenzívne vyjadrenia na pracovno-právne postavenie prednostov spoločných kliník LF UK a UNB, ako aj
tlak na oklieštenie pracovných kompetencií prednostov v oblasti
zdravotnej starostlivosti.
Cestou novelizácií Zriaďovacej listiny UNB (teda cestou zmien jej dohodnutého znenia) začalo nové vedenie MZ
SR nátlak na znižovanie nárokov na kvalifikačné predpoklady na funkciu prednostu kliniky a náhradu objektívnych kritérií vágnymi, subjektívne hodnotiteľnými formuláciami, čo
by umožnilo politickým nominantom ovládnuť proces obsadzovania funkcií prednostov kliník. MZ SR ignorovalo fakt, že
Zriaďovacia listina UNB zaväzuje výlučne UNB, no nie UK ani

/ 29 /

LF UK, ktoré sa zaručili rešpektovať Zriaďovaciu listinu UNB
v dohodnutom znení z roku 2017, nie v inom (bližšie viď kapitola 5). Navyše, približne v rovnakom období Vedenie UNB
svojvoľne prestalo rešpektovať stále platné zmluvy o praktickej výučbe a o výberových konaniach na miesta prednostov kliník z roku 2014. Pritom práve tieto zmluvy sú kľúčové
– ich existenciu ukladá Zákon o vysokých školách aj Zákon
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (čiže dva hlavné
zákony oboch inštitúcií) ako základný nástroj na úpravu vzájomných vzťahov medzi obomi inštitúciami.
Napriek všetkým príkoriam sme sa snažili dohodnúť
a dňa 6. 6. 2018 sme spolu s vtedajším rektorom UK listom ministerke zdravotníctva SR, pripomienkovali jej návrh Doplnku
ku Zriaďovacej listine UNB, ktorý mal neprijateľne meniť kritéria výberových konaní na miesta prednostov kliník.
Z pôdy LF UK sme opakovane namietali, že prednosta kliniky bez vedecko-pedagogickej hodnosti (ako nám to
bolo nanucované) nemôže plniť povinnosti, ktoré mu z titulu z jeho funkcie vyplývajú. Napríklad, že prednosta bez vedecko-pedagogickej hodnosti docent alebo profesor nemôže
viesť doktorandov, ba dokonca môže nepriaznivo ovplyvniť
doktorandské štúdium; že nedokáže zabezpečiť potrebný
kvalifikačný rast pracovníkov kliniky a s tým spojenú realizáciu kvalitného klinického výskumu a rozvoja odboru; že
paradoxne môže rozhodujúcim spôsobom zasahovať do
publikačnej činnosti tým, že je potrebný jeho písomný súhlas na publikovanie akýchkoľvek výsledkov klinickej práce,
a to dokonca a aj u tých kolegov, ktorí vedecko-pedagogickú
hodnosť majú.
Zdôrazňovali sme, že je povinnosťou univerzitných
nemocníc poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť
v plnej šírke (najčastejšie je táto povinnosť ukotvená vo vnútorných predpisoch) z čoho vyplýva, že univerzitné nemocnice ako koncové nemocnice majú okrem bežných ochorení
riešiť aj: (A) vzácnejšie ochorenia, resp. ochorenia pre ktorých liečbu ešte nie sú vypracované tzv. „gajdlajny“ resp.
štandardy, prípadne sa tieto stále vyvíjajú; (B) mimoriadne
komplikované stavy, kedy sú pacienti postihnutí viacerými
ochoreniami, ktoré liečbu komplikujú. Pre takýto (najvyšší)
typ zdravotnej starostlivosti sa používa aj termín „univerzitná zdravotná starostlivosť“, pričom jej integrálnou súčasťou je
klinický biomedicínsky výskum.
Argumentovali sme, že v liečbe pacientov univerzitnej nemocnice sa okrem štandardných postupov zdravotnej
starostlivosti musia využívať aj nové postupy za dodržiavania
najvyšších možných zásad bezpečnosti a prísneho monitoringu a to najmä zaraďovaním do klinických štúdií. Výrazne
sa tak zlepšujú výsledky liečby, najmä u onkologických
pacientov no zďaleka nie len u nich.
Ako argumenty sme využívali výsledky publikované svetovo významnými inštitúciami (napr. National Comprehensive
Cancer Network) ako aj trpkými skúsenosťami zo SR (napr. vyjadrenie dekana LF UPJŠ zo 4. 2. 2019: „Obdobie, počas ktorého kliniky viedli primári a nie prednostovia, viedlo nielen ku devastácii medicínskeho školstva, ale žiaľ, aj úrovne zdravotnej
starostlivosti, mnoho špičkových lekárov opustilo UN, dramaticky poklesol počet doktorandov, znížil sa ranking UN.“)
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V tejto súvislosti sme namietali, že náš prístup k univerzitnej zdravotnej starostlivosti a nutnosti vedeckej kvality pri jej poskytovaní, okrem toho že je štandardom všade
vo vyspelej Európe, má dokonca oporu v zákone. Podľa § 26
Zákona o zdravotnej starostlivosti musí byť biomedicínsky
výskum vedecky zdôvodnený, spĺňať všeobecne akceptované
kritériá vedeckej kvality, a byť vykonávaný pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka
Nepomohli ani pripomienky predstaviteľov LF UK,
bývalého aj terajšieho rektora UK, AS LF UK, študentov, dekanov všetkých 4 lekárskych fakúlt SR, ktorí najskôr v liste
a následne v otvorenom liste ministerke zdravotníctva SR
uviedli: „k napísaniu otvoreného listu nás viedli veľmi závažné dôvody. Implementácia ZL 02/2019 do praxe totiž
môže na dlhé roky vážne narušiť činnosť kliník lekárskych
fakúlt (ďalej LF) a univerzitných nemocníc (ďalej UN) nielen
v oblasti pedagogickej, a výskumnej a vývojovej činnosti,
ale, čo je najdôležitejšie, aj samotnú zdravotnú starostlivosť
v univerzitných nemocniciach, kde sa liečia pacienti s najkomplikovanejšími stavmi.“ Aj toto stanovisko bolo ignorované.
Pri porovnaní korektnej dohody s vedením MZ SR z r. 2017
celá situácia imponovala až bizarne – ako snaha nového
vedenia MZ SR za každú cenu politicky ovládnuť spoločné
kliniky LF UK a UNB, ktoré akoby považovali za ich vlastné,
pričom však kliniky od nepamäti patria medzi základné organizačné jednotky LF UK v zmysle jej štatútu, a ich spoločný charakter je zakotvený práve v zmluve o praktickej výučbe ktorej existenciu nariaďuje zákon.
Aby sme dosiahli nápravu nelegitímneho stavu vyvinuli sme veľké a trvalé úsilie. Písomné urgencie z UK aj LF UK
adresované UNB a MZ SR však boli ignorované. Napokon sme
dokonca zvažovali jednostranné vypísanie výberových konaní, nakoľko nás k takémuto kroku oprávňujú stále platné
zmluvy o praktickej výučbe a o výberových konaniach., a nakoľko nás nič nezaväzuje rešpektovať svojvoľne menenú zriaďovaciu listinu UNB – teda inej organizácie. Na spoločnom
zasadnutí vedení UK a LF UK konanom dňa 7. 1. 2021 sme
sa však rozhodli že sa ešte pokúsime rokovať s UNB a že
zamýšľané vypísanie výberových konaní zatiaľ nebudeme
realizovať.
Vedenie UNB s rokovaniami napokon súhlasilo. Na prvom rokovaní na pôde UK dekan LF UK ponúkol ústretový
krok voči UNB. Oproti ustanoveniu v platnej zmluve, podľa
ktorého dekan LF UK „oslovuje siedmeho člena výberovej
komisie“ som navrhol, aby siedmeho člena sedemčlennej
komisie spoločne vyberal dekan LF UK a riaditeľ zdravotníckeho zariadenia z odborníkov v príslušnom medicínskom
odbore. Ak by sa do piatich pracovných dní na osobe siedmeho člena nedohodli, siedmy člen komisie by sa mal vybrať
z dvoch navrhnutých nominantov, jedného navrhnutého
dekanom LF UK a jedného navrhnutého riaditeľom zdravotníckeho zariadenia, losovaním. Toto ustanovenie malo byť
podpísané UK, LF UK a UNB ako Dodatok ku Zmluve o výberových konaniach na funkcie prednostov klinických pracovísk (Dodatok).
Stále sme zdôrazňovali, že ak stratíme kontrolu nad
činnosťou klinických pracovísk bude ohrozený rozvoj medi-

cínskych odborov, bude upadať publikačná činnosť, zabrzdí
sa kvalifikačný rast pedagogických pracovníkov, bude ohrozená akreditácia fakulty, zníži sa ranking univerzity v medzinárodnom meradle, zníži sa nápočet pre dotácie zo štátneho
rozpočtu, poklesne kvalita výučby klinických predmetov.
Dňa 11. 5. 2021 sa konalo stretnutie dekana LF UK
a predsedu AS LF UK s ministrom zdravotníctva SR, ktorého
sme informovali o súčasných problémoch praktickej výučby
klinických predmetov, o jej nepriaznivých vyhliadkach na najbližšiu budúcnosť (podľa informácií z UNB), a o problematike
výstavby novej UNB v Bratislave.
Následne sme sa dostali už len krok od podpísania
dodatku, ktorý by vyhovoval obom stranám. V máji 2021
však prišlo k ďalšej výmene na poste riaditeľa UNB, a dodatok, ktorý bol medzitým schválený AS LF UK, nebol podpísaný. Potom nasledovali rokovania s novým riaditeľom UNB.
Dňa 11. 10. 2021 sa na pôde UNB konalo rokovanie aj za prítomnosti ministra zdravotníctva V. Lengvarského a štátneho
tajomníka K. Szása, na ktorom rektor UK už prirovnal situáciu
k agónii a pýtal sa, aká je vlastne kontinuita v UNB. Nakoľko
sa stav naďalej neriešil, rektor UK a dekan LF UK v tejto súvislosti listom zo dňa 8. 12. 2021 znovu oslovili riaditeľa UNB.
Až v roku 2022 predložil riaditeľ UNB namiesto očakávaného dodatku úplne nový návrh zmlúv o praktickej výučbe a o výberových konaniach na miesto prednostov kliník, ktoré znova obsahovali úplne neprijateľné formulácie.
Podľa textu zmlúv neboli kliniky spoločnými zariadeniami LF
UK a UNB, prednosta kliniky mohol byť odvolaný bez súhlasu LF UK, a iné neakceptovateľné ustanovenia. Stále platné
zmluvy o praktickej výučbe a o výberových konaniach uzatvorených medzi UK, LF UK a UNB jednoducho UNB dlhodobo jednostranne nerešpektuje (napriek tomu že ich nevypovedala), čoho dôkazom je aj samotný jednostranný návrh
nových zmlúv – pritom čl. VIII platnej Zmluvy o praktickej výučbe jednoznačne určuje, že „spory alebo sporné otázky sa
zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním a dohodou, vo forme písomného dodatku k tejto zmluve“
– určite nie novými zmluvami.
Návrhy zmlúv boli pripomienkované právnikom UNB
JUDr. M. Káčeríkom, právnikom LF UK Mgr. V. Aľušíkom, tajomníčkou LF UK A. Kubíniovou a dekanom LF UK J. Šteňom.
Po odoslaní pripomienok písomne, sme ich následne aj ústne
prezentovali na stretnutí predstaviteľov UK, LF UK a Vedenia
UNB dňa 14. 9. 2022. V súčasnosti čakáme na písomnú reakciu na naše pripomienky, ktorá podľa dohody na stretnutí
nám už mala byť doručená.
Nateraz teda ostáva v platnosti nelegitímny stav obsadenia miest prednostov drvivej väčšiny klinických pracovísk LF UK a UNB v rozličných podobách. Nelegitímny stav
ohrozuje pracovno-právne postavenie prednostov, ktorí sú
vo funkcii bez právnej opory a dekan LF UK nemá žiadnu legitímnu možnosť konať v prípade odobrania poverenia riaditeľom UNB. A najmä, visí nad nami Damoklov meč toho,
že LF UK bude mať samosprávu (napr. dosah na spoločné
kliniky LF UK a UNB) len de jure, ale de facto bude úplne závislá od iných subjektov.
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14. ĎALŠIE LEGISLATÍVNE AKTIVITY
A. Zákon o vysokých školách
Z iniciatívy Vedenia LF UK sa na našej fakulte konalo stretnutie dekanov niektorých fakúlt UK k novele zákona o vysokých
školách, na ktorom sme prijali Vyhlásenie dekanov fakúlt verejných vysokých škôl SR, ktoré obsahovalo zámer zabrániť likvidácii samosprávneho charakteru fakúlt, ktorá podľa navrhovanej novely zákona hrozila. Dokument postupne podpísal
veľký počet dekanov a následne sa ku protestu pripojilo 83 zo
106 fakúlt verejných VŠ SR, čo napokon napomohlo zabrániť
úplnej likvidácii akademických slobôd na fakultách. Pri riešení tohto problému zohrali veľmi pozitívnu úlohu aj naši študenti v ŠČAS LF UK, za čo im znova úprimne ďakujem.
B. Vnútorný systém kvality
Zosúladenie vnútorných predpisov fakulty
s VSK univerzity
 Kritéria habilitácií a inaugurácií
 Dlhodobý zámer rozvoja LF UK
 Vytvorenie Akreditačnej rady LF UK
 Vytvorenie Rád študijného programu na LF UK
Akreditácia
V rámci akreditácie boli schválené nové študijné
programy 3. stupňa: Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, Lekárska mikrobiológia a imunológia, Lekárska biológia a klinická genetika.
 Vnútorné hodnotiace správy v súčasnosti uskutočňovaných ŠP.


C. Iné
V snahe o získanie dotácií na revitalizáciu a záchranu národnej kultúrnej pamiatky budovy dekanátu – Aspremontovho
paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou sme oslovili
Mestskú časť Staré Mesto. So starostkou MČ sme dňa 31. 5.
2019 podpísali Memorandum o spolupráci Lekárskej fakulty Univerzity Komenského s Mestskou časťou Bratislava
– Staré Mesto.
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Z vlastných prostriedkov sme financovali reštaurovanie vstupných priestorov Aspremontovho paláca, rekonštrukčné práce v teoretických ústavoch, v niektorých kanceláriách a opravu sociálnych zariadení. Predbežný rozpočet
rekonštrukcie celej budovy však predstavuje takmer 3 mil.
EUR, čo presahuje súčasné finančné možnosti fakulty bez
ohrozenia jej činností. Preto sme cestou UK požiadali o finančnú dotáciu z Fondu obnovy a udržateľnosti Slovenska.
Dňa 21. 6. 2021 sa dekan LF UK zúčastnil rokovania
dekanov LF so štátnym tajomníkom MZ SR MUDr. Kamilom
Százom, ktorý zastupoval ministra zdravotníctva SR pri riešení problematiky financovania lekárskych fakúlt SR, najmä
s ohľadom na možnosť zvýšenia počtu študentov študujúcich v
slovenskom jazyku. Následne sme z MZ SR a neskôr aj z MŠVVaŠ
SR boli požiadaní o dodanie podkladov – ekonomických údajov o hospodárení fakulty, ktoré mali byť podkladom na stanovanie výšky navýšenia dotácii zo štátneho rozpočtu pre LF.
Napriek poskytnutiu požadovaných údajov obidvom ministerstvám, požadovaná systémová zmena sa doposiaľ neudiala.
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15. OSLAVY STOROČNICE FAKULTY
Stému výročiu založenia Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave bolo venované trojdňové slávnostné podujatie spojené so širokou celonárodnou medializáciou.
Bola vydaná Pamätná medaila Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského, ktorej slávnostné odovzdávanie osobnostiam
fakulty, Univerzity Komenského a spoločenského života, bolo
súčasťou osláv storočnice. Ústrednými podujatiami boli tri
slávnostné zhromaždenia:
Slávnostný pracovný deň Lekárskej fakulty UK 17. 9.
2019 počas, ktorého odzneli o.i.:
 Slávnostné prednášky o histórii LF UK
 Pozdrav z New York University – prof. MUDr. Ján
Vilček, prof. Mary Ann Hopkins Uvedenie zakladateľov LF UK
do Dvorany slávy Slovenskej lekárskej spoločnosti Raut pre
zamestnancov a študentov fakulty pred Dekanátom LF UK
2019:

Raut v Moyzesovej sieni.

Slávnostný pracovný deň Lekárskej fakulty UK 18. 9.

 Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí
Lekárskej fakulty UK dekanom fakulty Odborné prednášky z ústavov a kliník LF UK
 Slávnostné zhromaždenie akademickej obce Lekárskej
fakulty UK k 100. výročiu založenia LF UK 19. 9. 2019

Slávnostný príhovor rektora UK M. Števčeka

Bývalí dekani Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Slávnostné zhromaždenie akademickej obce LF UK
v Aule UK.

Video-príhovor prof. Vilčeka pred slávnostným
odovzdávaním pamätných medailí Univerzity
Komenského.
Udeľovanie pamätných medailí.
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16. ŠPECIFIKÁ ČINNOSTÍ FAKULTY
V OBDOBÍ PANDÉMIE COVID-19
Pandémia COVID 19 od konca februára 2020 náhle zmenia charakter našej práce na boj o udržanie výučby a o umožnenie študentom 6. ročníka ukončiť štúdium v termíne akademického roka, a študentom nižších ročníkov postúpiť do vyšších.
Mali sme šťastie, že sme už mali vyriešenú technickú stránku priameho streamovania prednášok, pokusná prednáška
prebehla ešte v roku 2016. To nám do značnej miery uľahčilo
realizovať dištančnú výučbu, ktorej nevyhnutnosť prišla ako
blesk z jasného neba.
Ocitli sme sa v situácii, v ktorej bolo nutné riešiť aj
praktickú výučbu dištančnými metódami. Okrem toho prišli povinnosti pre viacerých pedagógov a pre mnohých študentov v rámci pomoci celej spoločnosti v boji za ochranu
zdravia a životov v celospoločenskom kontexte. Opätovne
chcem upriamiť pozornosť na obetavosť mnohých našich
študentov. Ich odhodlanosť, okamžitá pripravenosť a ochota pomôcť bola príkladná. Pre mňa to bolo znakom toho,
že sú morálne pripravení plniť celoživotné poslanie a som
na nich hrdý. Opakovane som to verejne vyjadril písomne
aj pri rozličných prezentáciách a príhovoroch, vrátane promočných príhovorov našim absolventom a ich príbuzným.
Tu chcem využiť príležitosť, aby som opakovane poďakoval
všetkým študentom, pedagógom, administratívnym a technickým pracovníkom, pracovníkom Výpočtového strediska LF UK
a mnohým ďalším za obetavosť a zodpovednosť, ktorú prejavili
v týchto ťažkých podmienkach.
Okrem neprestajného riešenia priebehu výučby, sme
však museli plniť aj iné povinnosti. Pokračovali sme v rekonštrukciách a modernizácii ústavov, inovácii ich technického
vybavenia, zriadili sme 3 nové kliniky LFUK, skokovite sme
rozšírili technické aj priestorové podmienky na virtuálnu
a simulačnú výučbu, cestou transparentnej vnútro-fakultnej súťaže sme rozdelili finančné prostriedky na kapitálové výdavky pre teoretické a klinické pracoviská, pripravili
sme žiadosti na nové PhD študijné programy, pripravili sme
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materiály pre nadchádzajúcu akreditáciu všetkých ŠP, ktoré
v súčasnosti realizujeme, pripravili sme aj ďalšie materiály,
ktoré nám vyplývajú z povinnosti plnenia zásad Vnútorného
systému kvality UK podľa nariadení akreditačnej agentúry VŠ
SR. Väčšina týchto a ďalších aktivít je uvedená v príslušných
častiach tohto materiálu. V nasledujúcej časti kapitoly zrekapitulujem len aktivity a organizačné opatrenia, ktoré sme
počas uplynulého dva a pol roka vykonali za účelom udržania priebehu a kvality výučbu, a aktivity v rámci pomoci celej
spoločnosti v boji s pandémiou.
Nový spôsob výučby, dištančné vzdelávanie spočiatku spôsobilo mnoho nedorozumení a nejasností. Za účelom
odstránenie nedostatkov vo výučbe sa Vedenie LFUK zaoberalo týmto problémom na každom zasadnutí, ktoré boli
zvolávané podstatne častejšie ako v minulosti. Pedagogickí
prodekani a reprezentanti ŠČAS na zasadnutiach pravidelne referovali o priebehu výučby na ústavoch a klinikách.
Povinnosťou študijných prodekanov bolo navyše 2x týždenne predkladať správu dekanovi LF UK o priebehu dištančnej
výučby. V prípadoch výskytu problémov boli na pracoviská
LF UK posielane maily s inštrukciami na usmernenie procesu
výučby.
Vzhľadom na karanténne opatrenia bolo rozhodnuté,
že absolventom LF UK z roku 2020 sa zašlú naskenované diplomy na ich oficiálne fakultné e-mailové adresy. Po opakovaných komunikáciách s Vedením UK, so študentami a s Komisiou
pre riadenie činností fakulty v krízovom období, sa promócie v roku 2020 napokon nekonali. Fakulta zabezpečila aj
apostiláciu diplomov pre zahraničných študentov.
Na pomoc v boji s pandémiou boli od počiatku pozvaní
študenti našej fakulty. Okrem pomoci v nemocniciach, významne pomáhali pri testovaní na vírus SARS Cov2, pracovali v Call centrách NZCI, v domovoch sociálnych služieb, a i.
Vyjadrili sme stanovisko, že pomoc študentov v nemocniciach
aj mimo nich musí byť viazaná len na riešenie krízy COVID-19.
Koordináciou študentskej pomoci, ktorá bola spočiatku chaotická, sme neskôr poverili ŠČAS.
Vedenie LF UK opakovane zvažovalo možný dopad aktívnej pomoci študentov na priebeh ich štúdia aj na možné

Študenti LF UK sa podieľali na testovaní zamestnancov počas pandémie COVID 19.
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ohrozenie ich zdravia. Opakovane sme zdôraznili, že popri
pomoci celej našej spoločnosti je nutné dbať na študijné
povinnosti (najmä absolvovanie štátnych skúšok) a počas
pomoci v nemocniciach a ambulanciách musia byť študenti
dostatočne chránení. Domáhali sme sa uzatvorenia dobrovoľníckych zmlúv jednotlivých nemocníc so študentmi.
Naši študenti v spolupráci s kolegami z Prírodovedeckej
fakulty UK sa podieľali aj na vývoji a konštrukcii ventilátora
na umelú pľúcnu ventiláciu v krízových podmienkach, ktorého funkčnosť bola testovaná na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK.
V ďalšom akademickom roku 2020/2021 sa pedagogická činnosť fakulty riadila Metodickým usmernením rektora UK v zmysle dokumentov Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR „Manuál opatrení pre školy a školské
zariadenia“ týkajúcich sa vysokých škôl a študentských domovov s uplatnením na podmienky UK. Riešili sme možnosti PCR
testovania zahraničných študentov, ktoré podľa nadriadených
inštitúcii nebolo legislatívne možné.
Stanovili sme postupy realizácie teoretickej výučby:
1. Powerpointové prednášky môžu byť nahovorené
prednášateľom a študentom budú sprístupnené na internete (MS Teams) najneskôr 48 hodín pred časom vymedzenom
na prednášku v rozvrhu a ponechané na internete do konca
semestra. V čase, v ktorom by mali byť prednášky podľa rozvrhu prednášané, bude cez internet prebiehať diskusia študentov s prednášateľom k téme zverejnenej prednášky.
2. Streamovanie prednášok v reálnom čase, jej súčasné nahrávanie a následné zverejnenie na MS Teams. Za týmto
účelom boli pracoviská zabezpečené adekvátnym internetovým pripojením.
Praktická výučba na teoretických ústavoch prebiehala hybridnou formou: úvod do praktík bol zverejnený na internete, druhá časť prebiehala prezenčne na ústavoch.
Metódy výučby (prezenčnú, dištančnú, hybridnú) sme
flexibilne prispôsobovali aktuálnej situácii: počtom pozitívne
testovaných študentov a zamestnancov, výsledkom rokovania
Pandemickej komisie, Kolégia epidemiológov, Krízového štábu
UK a Krízovej komisie LF UK. Prijímali sme opatrenia, aby minimálne študenti 6. ročníka všeobecného lekárstva a študenti
zubného lekárstva mohli praktickú výučbu klinických predmetov absolvovať prezenčnými metódami. O metódach praktickej výučby klinických predmetov s konečnou platnosťou
rozhodovalo stanovisko prednostov kliník po schválení garantom príslušného predmetu.
Problémy, ktoré sa vyskytovali v dôsledku meniacich
sa podmienok výučby, v závislosti od meniacej sa epidemiologickej situácie, sme odporúčali riešiť v logickom slede:
využiť právomoci ročníkových pedagógov, prodekanov, referentiek na študijnom oddelení. V prípade potreby za pomoci
Vedenia LF UK alebo priamo dekana LF UK. Opakovane sme
riešili problémy s ubytovaním študentov v ŠD formou výnimky RUK.
Pravidelné analýzy priebehu dištančnej pregraduálnej výučby v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré sa realizovali na týždennej báze ukázali, že zo strany väčšiny študentov bola výučba hodnotená pozitívne. Nedostatky, ktoré

sa vyskytovali na začiatku zimného semestra, sa postupne
odstránili.
V čase legislatívnych prekážok, ktoré prechodne
zakazovali prezenčnú praktickú výučbu vyšších ročníkov
študentov ZL a 6. ročníka študentov VL, sme sa obrátili na
Vedenie UK, hlavného hygienika SR, MZ SR, Sekciu legislatívy Úradu vlády SR, ministra školstva vedy, výskumu a športu SR s požiadavkou na čo najskoršie prijatie opatrení, ktoré
by umožňovali prezenčnú praktickú výučbu klinických predmetov. Bolo nutné tiež dosiahnuť výnimku zo zákazu vychádzania pre študentov v čase, kedy mohli absolvovať prezenčnú praktickú výučbu.
Napokon bol dňa 3. 11. 2020 rektorovi UK doručený list
zo Sekcie zdravotníckeho vzdelávania MZ SR – Informácia k organizácii praktickej časti výučby v zdravotníckych študijných
odboroch, ktorá dovolila praktickú časť výučby končiacich
ročníkov zdravotníckych študijných odborov uskutočňovať
prezenčnou formou.
Praktická výučba zubného lekárstva musela naďalej
pokračovať výlučne dištančnými metódami. Preto som dňa
15. 2. 2021 listom požiadal ministra zdravotníctva o povolenie prezenčnej výučby klinických a predklinických predmetov v ŠP Zubné lekárstvo a Dental Medicine. Napokon bola
prezenčná výučba ZL a DM povolená a vlaňajší absolventi
mohli do konca augusta štúdium úspešne ukončiť.
Na základe požiadavky MZ SR v dôsledku zhoršenia
epidemickej situácie na počiatku letného semestra akademického roku 2021/2022, študenti 5. ročníka VL, GM začali
výučbu „povinnou letnou praxou“ z príslušných klinických
odborov v dobe od 15. 2. 2021 do 12. 3. 2021, a plánovaná
výučba začala až potom.
Riešili sme organizačné a logistické problémy po návrate študentov študujúcich v AJ do SR po skončení ich povinnej letnej praxe absolvovanej v domovských krajinách.
Riešenie problémov s nedostupnosťou vakcinácie zahraničných študentov proti COVID-19 sme riešili v spolupráci
s Komisiou pre riadenie činnosti LF UK v krízovej pandemickej
situácii. Organizovali sme realizáciu dištančnej výučby počas
povinnej karantény po ich návrate do SR.
Na základe požiadaviek študentov sme v lete 2021
realizovali dodatočnú výučbu teoretických predmetov prezenčnou formou, ako kompenzáciu nepriaznivých dopadov
spôsobených pandémiou COVID-19. U študentov sa stretla
s veľmi pozitívnym ohlasom.
Organizačné opatrenia v rámci pandémie COVID-19
Na účely povinnej izolačnej miestnosti pre LF UK – bola
vyhradená miestnosť v budove na Moskovskej ulici.
V súlade s príkazmi rektora vydaných v súvislosti s epidemiologickou situáciou COVID-19 boli prijímané príkazy dekana o výkone práce z domácnosti.
Povinné plošné testovanie obyvateľov SR dňa 30. 10.
2020 na SARS CoV-2 sa pre zamestnancov LF UK a administratívnych pracovníkov UK realizovalo v areáli LF UK, ktoré
po počiatočných odmietavých stanoviskách nadriadených
orgánov, napokon bolo povolené po intervencii dekana
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LF UK u ministra zdravotníctva SR. Ďalšie plošné testovanie
zamestnancov LF UK sa dňa 23. 1. 2021 konalo v priestoroch
NTÚ.
Priebežné testovanie študentov, ktorí sa zúčastňovali prezenčnej výučby klinických predmetov sa realizovalo na
klinikách LF UK. V prípade potreby LF UK zaobstarávala antigénové testy.
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Dňa 25. 1. 2021 bol odoslaný list dekanov všetkých 4
lekárskych fakúlt SR ministrovi zdravotníctva SR, na vedomie
predsedovi vlády SR a ministrovi školstva SR s požiadavkou
o zaradenie do programu očkovania proti COVID-19 aj tých
pedagógov LF, ktorí nepracujú na klinických pracoviskách, aby
bolo možné čo najskôr obnoviť prezenčnú výučbu čo najväčšieho počtu študentov.
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17. PLÁNOVANÉ AKTIVITY,
KTORÉ SME NEZREALIZOVALI
ALEBO ZREALIZOVALI LEN ČIASTOČNE
Ako to už v živote neraz chodí, všetky plány sa nám
úplne zrealizovať nepodarilo. Samozrejme sa na tejto skutočnosti do značnej miery podpísala najmä pandémia Covid-19.
Napriek tomu by však nebolo správne nespomenúť ich aspoň
v krátkosti.
Reforma a modernizácia štúdia
Napriek tomu, že máme jasne formulované ciele a metódy inovácie štúdia, implementácia sa nám podarila len čiastočne. Do praxe sa v plnej miere zaviedli metódy online výučby, mimoriadne sa rozšírila a skvalitnila virtuálna a simulačná
výučba.
Plánované zavedenie inovatívnych metód výučby
malo zásadne zmeniť charakter výučbového procesu zmenou prevažne jednosmerného toku informácií od pedagóga
ku študentom na interaktívny spôsob výučby. O zavedení
Problem-based learning, Team-based learning, OSCE a interdisciplinárneho prístupu k výučbe sme na zasadnutiach
Vedenia LF UK opakovane diskutovali a vypracovali sme
ucelený dokument o reforme výučby. V neustále sa meniacich epidemických podmienkach, ktoré výrazne redukovali prezenčnú výučbu a vyžadovali pomoc študentov v
boji s následkami pandémie, nebolo ich zavedenie do praxe
možné.

ceptovateľný stav doposiaľ nepodarilo napraviť a jednania
pokračujú ďalej. Túto situáciu si totiž LF UK nemôže dovoliť
„prehrať“, následky pre našu fakultu by boli mimoriadne negatívne a zrejme nevratné.
Alumni program
V roku 2018 sme sa rozhodli reaktivovať Alumni program.
Našim cieľom bolo prehĺbiť ducha spolupatričnosti a hrdosti na
Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Ku zlatým
promóciám o 50 rokov po ukončení štúdia, ktoré sa uskutočnili trikrát, sme usporiadali dokonca aj diamantovú promóciu
pre absolventov z pred 60-tich rokov. Začala vznikať zaujímavá a vzácna tradícia.
Okrem toho sa uskutočnili aj neformálne stretnutia
po menej než 50 rokoch, niekedy aj mimo okrúhlych výročí.
Takým bolo aj stretnutie pri príležitosti 100. výročia založenia
LF UK, na ktorom sa účastníkom prihovoril aj rektor UK profesor Marek Števček.
Obmedzenie zhromažďovania počas pandémie COVID19 nám však nateraz znemožnilo Alumni program rozvinúť
naplno.

Reforma prijímacích skúšok
V dôsledku pandémie sme zaviedli online formu prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium na LF UK. Okrem toho
sme plánovali rozšíriť skúšky o otázky z fyziky. Doposiaľ bolo
finalizovaných po 750 otázok pre obe jazykové mutácie. V dôsledku organizačných problémov výučby v podmienkach epidémie nebolo ich začlenenie do skúšok pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2022/2023 možné zrealizovať.
Študentské ankety
Podľa rozhodnutia Rady kvality UK mali fakulty UK do
30. 7. 2022 povinnosť realizovať študentské ankety za predchádzajúci akad. rok. Na zasadnutí Vedenia LF UK dňa 20. 4.
2022 bol prípravou ankety, ktorej výsledky budú anonymizované, poverený člen vedenia fakulty. Anketu mal pripraviť do
31. 5. 2022, jej priebeh bol plánovaný na prvú polovicu júna
2022 prostredníctvom MS Teams.
Náprava nelegitímneho stavu obsadenia miest
prednostov kliník LF UK a UNB
Napriek enormnému úsiliu predstaviteľov LF UK a výraznej pomoci predstaviteľov UK, ktorých aktivity sú uvedené
v bode 8, sa v dôsledku prístupu Vedení UNB a MZ SR neak-

Stretnutie absolventov LF UK (1985 – 1991)
po 30 rokoch.

Bratislava, október 2022
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave

