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Úvod 

 

V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava 

poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s vnútornými chorobami a je základným integrujúcim 

článkom  výučbovej, výskumnej a zdravotnej  činnosti LF. Na klinike sú etablované špecializované 

centrá Osteocentrum, Centrum liečby rastovým hormónom, IBD centrum, Diabetologické centrum, 

Centrum biologickej liečby v reumatológii, Centrum liečby chronických hepatitíd, Kardiostimulačné 
centrum, ktoré majú výnimočnú odbornú úroveň v rámci celej SR.  

Klinika realizuje  medzinárodne uznávanú vedecko-výskumnú činnosť najmä v odboroch 

endokrinológia,  reumatológia, diabetológia ,kardiológia a gastroenterológia, ktorých výsledkom sú 
prioritné vedecké výsledky s klinickým využitím  v odbore vnútorne lekárstvo.  

 

Prioritným cieľom navrhovanej Jednotky klinického výskumu v oblasti internej medicíny je 

komplexné zastrešenie vedecko-výskumnej činnosti V. internej kliniky s dôrazom na prípravu 

vedeckých a klinických štúdií, ktorých výsledky signifikantne akcelerujú realizáciu prác v prestížnych 

svetových knižných a  časopiseckých publikáciách. Takto je možné vytvoriť dobré predpoklady pre 

získavanie domácich, ale hlavne zahraničných grantových projektov a významných medzinárodných 

klinických štúdií. 

 

Pre optimálnu realizáciu prioritného cieľa je nevyhnutné zabezpečenie interdisciplinárnej spolupráce 

s domácimi, ale predovšetkým zahraničným pracoviskami, ako aj vedeckými spoločnosťami. 

Z národných inštitúcii samozrejme dominujú pracoviská Lekárskej fakulty ako aj vedecko-výskumné 

pracoviská Univerzity Komenského. Kľúčové bude pokračovanie klinických projektov na Slovensku 

s NÚSCH Bratislava, NÚRCH Piešťany, NEDÚ Ľubochňa a SAV Bratislava a v zahraničí - 

International Osteoporosis Foundation, KIMS, Erasmus Medical Center, a spolupráca s viacerými 

univerzitami v Európe, USA a Kanade. 

 

Výsledky výskumu sa budú uplatňovať v náplni praktickej a teoretickej výučby 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. 7. 2017   

 

špecializované pracovisko V. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej 

nemocnice Bratislava s názvom 

 

„Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva“ 

 
A. Ciele : 

 

- vedecko-klinická činnosť v odboroch endokrinológia, kardiológia,  reumatológia, diabetológia 

a gastroenterológia so zameraním na translačný výskum t.j. prenášanie poznatkov základného 

výskumu do klinickej praxe ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov 

vnútorného lekárstva, 

 

- zabezpečenie interdisciplinárnej spolupráce s pracoviskami LFUK, ďalšími vedecko-

výskumnými pracoviskami Univerzity Komenského v Bratislave, renomovanými domácimi a 

zahraničnými pracoviskami; a vedeckými spoločnosťami, 

 

- akcelerovanie publikácií v prestížnych svetových knižných a časopiseckých výstupov 

a prezentácií na medzinárodných podujatiach, 

 



- vytvoriť optimálne východiská pre získavanie domácich, ale hlavne zahraničných grantových 

projektov a významných medzinárodných klinických štúdií s prestížnymi zahraničnými 

pracoviskami, 

 

- vytvoriť optimálne podmienky pre ďalší rozvoj, na klinike už etablovaných, centier lekárskej 

starostlivosti s celoslovenskou pôsobnosťou:  

 Osteocentrum 

 Centrum pre liečbu závažnej osteoporózy 

 Centrum pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti 

 Centrum pre liečbu nešpecifických črevných zápalov (IBD centrum) 

 Centrum pre laserovú konfokálnu endomikroskopiu 

 Enteroskopické pracovisko 

 Centrum pre arytmie a implantácie kardiostimulátov 

 Centrum pre biologickú liečbu v reumatológii 

 

- zavádzanie inovatívnej, pokrokovej (advanced) a personalizovanej liečby na jednotlivých 

súčastiach V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej 

nemocnice Bratislava 

 

 

B. Rozpis funkčných miest: 

 

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 

 
 

C. Financovanie: 

 

Financovanie činnosti bude zabezpečené preferenčne grantovou podporou a z rozpočtu LFUK na 

inštitucionálnu vedu. 

 

 
D. Priestorové zabezpečenie: 

 

Jednotka klinického výskumu v oblasti vnútorného lekárstva bude využívať priestory Univerzitného 

parku v rozsahu grantového financovania a nebude zaťažovať rozpočet LF UK. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  7. 6. 2017. 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., 

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


