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Úvod 
 
Celosvetovým trendom pri výučbe študentov medicíny je používanie počítačových 
simulátorov a interaktívnych modelov. Počítačové simulácie majú oproti práci s reálnym 
pacientom nezanedbateľnú výhodu v tom, že študent má pri tvorbe svojich rozhodnutí 
možnosť opravy chýb. Prístup k výučbe za pomoci interaktívneho postupu, ktorý obsahuje 
posudzovanie, hodnotenie, formuláciu rozhodnutí a opravu chýb je ďaleko efektívnejší ako 
pasívna výučba. Na Slovensku  je už zavedená výučba na počítačových simulátoroch v JLF 
UK v Martine a v LF UPJŠ v Košiciach. 
 
V súvislosti s uvedenými trendmi, rozvojom medicínskeho vzdelávania, úbytkom lôžok 
v zdravotníckych zariadeniach zabezpečujúcich získavanie praktických zručností študentov 
medicíny a nárastu počtu študentov, je nevyhnutné vybudovať na LF UK samostatné 
pracovisko, ktoré sa po jeho dobudovaní stane podporou pri výučbe teoretických, 
predklinických  a klinických  predmetov. 
 
V súlade s článkom 13, ods. 8) Štatútu Lekárskej fakulty UK v Bratislave a po prerokovaní 
v Akademickom senáte LF UK dňa 25. júna 2013  
 

z r i a ď u j e m  
 účelové zariadenia LF UK  

„Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania“ 
 

 
Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania je samostatné pracovisko. Patrí 
medzi účelové zariadenie fakulty, organizačne podlieha dekanovi fakulty.  Na čele ústavu je 
prednosta a v priamom riadení za činnosť ústavu zodpovedá dekanovi fakulty. Po metodickej 
stránke je činnosť ústavu riadená prodekankou pre zahraničné vzťahy a IIKS a prodekankou 
výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom 
jazyku.  Vo vzájomných vzťahoch s jednotlivými pracoviskami fakulty je ústav povinný 
poskytovať odborné informácie, konzultácie a podľa potreby sa zúčastňovať na spracovávaní 
spoločných materiálov. 
 
 Náplň činnosti: 
 

 zabezpečenie výberu, dodávok a inštalácie  technologických zariadení nevyhnutných 
pre činnosť ústavu; 

 zabezpečenie rutinnej prevádzky ústavu a jeho zapojenie sa do výučbového procesu; 
 v spolupráci s teoretickými a klinickými pracoviskami zabezpečiť  jednotný postup   

pri zavádzaní konkrétnych metodických návrhov do obsahovej náplne jednotlivých 
študijných programov; 

 príprava a realizácia zaškolenia pedagogických zamestnancov pracovísk fakulty 
podieľajúcich sa na výučbe pomocou medicínskych simulátorov a to formou školení, 
konzultácií a priebežnej odbornej podpory; 

 v spolupráci s klinickými pracoviskami postupne vybudovať databázu „virtuálnych 
pacientov“  ako prístupného a efektívneho didaktického prostriedku; 

 príprava výskumných projektov v oblasti moderných pedagogických technológií 
zameraných na ich aplikáciu v podmienkach fakulty; 

 zabezpečenie racionálneho využívania vybavenia – simulátorov a interaktívnych 
modelov; 



 
Rozpis funkčných miest: 
  

SK ISCO-08 názov funkcie 

platová 

trieda počet 

1345003 vedúci ústavu 12 1 

2529999 špecialista v oblasti informatiky 11 2 

3343000 odborný administratívny asistent 7-8 1 

spolu:  4 

 
 
 Priestorové vybavenie: 
 
 Nevyhnutné materiálno-technické vybavenie pre činnosť bude zabezpečené 
s podporou LF UK v priestoroch pitevne a priľahlých priestoroch súdneho lekárstva na I. 
poschodí NTÚ, Sasinkova 4. Priestory nie sú využívané vzhľadom nato, že v zmysle zákona 
číslo 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, vykonáva všetky pitvy Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou a zamestnanci LF UK vykonávajú súdnolekárske činnosti na 
pracovisku úradu, Antolská 11, 851 07 Bratislava. 
 
 
 Termín vzniku: 1. september 2013. 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 21. júna  2013. 

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


