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Úvod 

 

Neurochirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej 

nemocnice Bratislava ( ďalej len NCHK) je pracoviskom medzinárodného významu. Pri 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti využíva najmodernejšie neurochirurgické postupy. 

Okrem prioritného cieľa, teda čo najkvalitnejšej liečby pacientov, je výsledkom klinickej 

práce aj obrovské množstvo cenných dát. Ich analýzou a ďalším spracovaním v rámci 

vedeckých štúdií je možné dospieť k cenný výsledkom, s  priamym dosahom na budúcu 

liečebnú stratégiu.  

 

Cieľom činnosti navrhovanej Jednotky klinického výskumu v oblasti neurovied (ďalej len 

JKV) je komplexné zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti NCHK  v  tejto oblasti 

s dôrazom na prípravu vedeckých štúdií, ktorých výsledky bude možné publikovať 

v najvýznamnejších svetových knižných a  časopiseckých publikáciách. Ďalším cieľom je 

zabezpečenie  interdisciplinárnej spolupráce medzi NCHK a ďalšími pracoviskami Lekárskej 

fakulty UK v Bratislave, vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v 

Bratislave, Slovenskej akadémie vied a zahraničnými pracoviskami.  

 

Výsledky výskumu JKV sa budú uplatňovať v zdravotnej starostlivosti u pacientov 

s ochoreniami centrálnej nervovej sústavy. Zároveň budú tvoriť náplň praktickej a teoretickej 

výučby neurochirurgie a neurovied v pregraduálnom, doktorandskom a špecializačnom 

štúdiu. 

 

V súlade s článkom 13, ods. 8) Štatútu LF UK v Bratislave a po následnom prerokovaní 

v Akademickom senáte LF UK  z r i a ď u j e m  s účinnosťou od  1. 5. 2017   

 

špecializované pracovisko Neurochirurgickej kliniky LF UK  a UNB s názvom 

 

„Jednotka klinického výskumu v oblasti neurovied“  

 
A. Ciele JKV: 

 

 komplexné zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti NCHK; 

 zabezpečenie interdisciplinárnej spolupráce NCHK s pracoviskami LFUK, ďalšími 

vedecko-výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej 

akadémie vied a zahraničnými pracoviskami; 

 zdokonalenie intraoperačného zobrazenia mozgu a miechy v nadväznosti na vedecko-

výskumnú činnosť v tejto oblasti a vyvinutím nových techník zobrazenia; 

 vytvorenie databázy záznamov intraoperačných sonografických vyšetrení mozgu 

a miechy, v prípade dostupnosti intraoperačnej magnetickej rezonancie (iMR) 

realizácia databázy iMR vyšetrení; 

 vytvorenie prospektívne vedených databáz klinických údajov o pacientoch liečených 

na NCHK; 

 príprava a realizácia prospektívnych a retrospektívnych klinických štúdií s využitím 

novovytvorených databáz; 

 účasť na medzinárodných multicentrických štúdiách v spolupráci s významnými 

zahraničnými pracoviskami; 

 personalizácia liečby na základe vedecko-výskumnej činnosti NCHK s dôrazom na 

personalizáciu  nádorov centrálnej nervovej sústavy podľa výsledkov ich 

genotypizácie  a vyšetrení biomarkerov; 



 vypracovanie najbezpečnejších chirurgických prístupov a optimalizácia 

mikrochirurgickej liečby na základe analýzy vlastných výsledkov s dôrazom na 

operácie v elokventných oblastiach mozgu realizovaných s využitím operovania pri 

vedomí a/alebo elektrofyziologického neuromonitoringu, na cievnu neurochirurgiu, 

chirurgiu lebkovej spodiny a chirurgiu funkčných ochorení mozgu. 

 

 

B. Rozpis funkčných miest JKV: 

 

SK ISCO-08 názov funkcie platová trieda Počet 

1345999 vedúci pracoviska  14 1 

2310001 - 3 pedagogický zamestnanec  12 - 14 1 

3343000 nepedagogický zamestnanec - SŠ odb. zamestnanec 8 - 9 1 

4110000 Administratívny pracovník - dokumentarista 7 - 8 1 

spolu   4 

 
Vedením pracoviska bude poverený prof. MUDr. Viktor Matejčík, CSc. 

 

 

C. Financovanie: 

 

Financovanie činnosti JKV bude zabezpečené preferenčne grantovou podporou a z rozpočtu 

LFUK na inštitucionálnu vedu. 

 

 
D. Priestorové zabezpečenie: 

 

JKV  bude využívať priestory  NCHK a nezakladá požiadavky na rozpočet LF UK. 

 

 

V Bratislave, dňa 04. 04. 2017. 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., v.r. 

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


