TLAČOVÁ SPRÁVA
Košice, 5. november 2014

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach zorganizovala

Štrnásť bodov má uznesenie z rokovania predstaviteľov lekárskych fakúlt Českej
republiky a Slovenskej republiky, ktoré zorganizovala Lekárska fakulta UPJŠ
v Košiciach na Štrbskom Plese. Ako konštatoval prof. Daniel Pella, PhD., poverený
výkonom funkcie dekana Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, na rokovaní bolo
otvorených viacero pálčivých problémov českých a slovenských lekárskych fakúlt, medzi
ktoré patrí okrem iného príprava zákona o univerzitných nemocniciach v ČR a SR,
determinovanie pozície prednostov, otázka paralelného špecializačného štúdia
doktorandov, či potreba zjednotenia pravidiel hospodárenia a zvýšenie vzájomnej
informovanosti o využívaní finančných prostriedkov získaných za spoločnú vedeckovýskumnú činnosť s univerzitnými, resp. fakultnými nemocnicami.
Na stretnutí konanom v dňoch 3.-4. októbra 2014 sa zúčastnili zástupcovia dvanástich
lekárskych fakúlt SR a ČR, teda 1., 2. a 3. lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe,
Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Hradci Králové, Lekárskej fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity, Fakulty vojenského
zdravotníctva Univerzity obrany v Hradci Králové, Lekárskej fakulty Karlovej univerzity
v Plzni, Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Slávnostné otvorenie podujatia – predstavenie LF UPJŠ v Košiciach
Kontakt: adresa: Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel: 055 234 3220, mobil: 0905 344 299, 0907 776 442
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk web: www.medic.upjs.sk

Snímky zo slávnostného otvorenia podujatia a hromadná fotografia účastníkov

Súčasťou programu bolo slávnostné otvorenie a spoločné plenárne zasadnutie
v kongresovej sále hotela Patria, po ktorom nasledovali rokovania dekanov, prodekanov
pre jednotlivé úseky, tajomníkov, zástupcov akademických senátov a študentov v sekciách
venované konkrétnym témam.
Perfektnú organizačnú prípravu i obsahovú stránku stretnutia predstaviteľov
lekárskych fakúlt Českej republiky a Slovenskej republiky na Štrbskom plese
zorganizovaného Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach vyzdvihol v závere podujatia
na plenárnom rokovaní dekan Lékařské fakulty v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr.
Miroslav Červinka, CSc.
Vo svojom vystúpení tiež vyjadril presvedčenie, že je potrebné dlhoročnú tradíciu
stretávania sa predstaviteľov lekárskych fakúlt ČR a SR ďalej rozvíjať, pretože v rokovaniach
v sekciách sa predstavitelia fakúlt dozvedia mnoho podnetných informácií a oboznámia
sa navzájom o možnostiach riešenia svojich problémov. Ďalšie pravidelné stretnutie
zástupcov lekárskych fakúlt ČR a SR sa uskutoční na jeseň 2015 v Plzni.
Uznesenia z rokovania lekárskych fakúlt ČR a SR:
1. Vzhľadom ku známej situácii na lekárskych fakultách v ČR sa vyslovujeme za to, aby
sa aj v SR pri hodnotení praktickej prípravy v rámci špecializačného štúdia vychádzalo
z reálne odpracovanej zdravotníckej činnosti a nie z výšky deklarovaného zdravotníckeho
úväzku. V tejto súvislosti odporúčame, aby sa výška úväzku nepoužívala ako kritérium pri
zaraďovaní uchádzačov do špecializačného štúdia.
2. Dekani lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky sú presvedčení, že len schválenie
zákona o univerzitnej nemocnici v ČR a SR, ako inštitúcie poskytujúcej zdravotnú
starostlivosť na najvyššej úrovni, realizujúcej špičkový klinický výskum a zabezpečujúcej
pregraduálne a špecializačné vzdelávanie, je cestou riešenia naliehavých problémov,
komplikujúcich činnosť LF v ČR a SR. Zákon by mal byť výsledkom názorovej zhody
predstaviteľov akademickej obce a zástupcov príslušných ministerstiev.
3. Lekárske fakulty ČR a SR podporujú MEFANET len ako jeden z viacerých informačných
zdrojov výučby medicíny na LF v ČR a SR.
4. Lekárske fakulty ČR a SR považujú vedúce postavenie prednostu za kľúčové
pre zabezpečenie optimálneho chodu kliniky, predovšetkým v oblasti liečebnopreventívnej starostlivosti, vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti.
5. Lekárske fakulty v ČR sú pripravené prevziať špecializačné vzdelávanie v nadstavbových
odboroch.
6. Lekárske fakulty v ČR odmietajú snahu, aby IPVZ plnil koordinačnú a kontrolnú úlohu
voči lekárskym fakultám a sú za to, aby sa venoval skôr vzdelávaniu v nelekárskych
odboroch, vzdelávaniu farmaceutov.
7. Lekárske fakulty v ČR a SR sa vyslovujú za zjednotenie pravidiel hospodárenia a zvýšenie
vzájomnej informovanosti o využívaní finančných prostriedkov získaných za spoločnú
vedecko-výskumnú činnosť s univerzitnými, resp. fakultnými nemocnicami.
8. Lekárske fakulty v ČR a SR pozitívne hodnotia komplexný bodovací systém vypracovaný
a používaný na UPJŠ LF v Košiciach. Systém sprehľadňuje odmeňovanie tvorivých
zamestnancov fakulty, je založený na komplexnom ohodnotení najvýznamnejších aktivít
a má vysoko motivačný charakter.
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9. Lekárske fakulty v ČR a SR navrhujú, aby sa Konferencia ŠVOČ v roku 2015 uskutočnila
ako spoločné podujatie ČR a SR v Košiciach.
10. Lekárske fakulty v ČR a SR sa vyslovujú za prehĺbenie vzájomnej spolupráce v rámci
programu EÚ ERASMUS +.
11. Študenti lekárskych fakúlt ČR a SR sa zhodujú, že je potrebné skvalitniť spôsob evaluácie
kvality výučby a premietnuť jej výsledky okrem iného aj do ohodnotenia jednotlivých
pedagógov.
12. Študenti lekárskych fakúlt ČR a SR sa zhodujú, že tzv. projekt K10 realizovaný na 2. LF
UK v Prahe (10-dňová klinická prax -1 študent na jedného pedagóga) by bol zaujímavý
a inšpiratívny aj pre študentov na ostatných lekárskych fakultách.
13. Študenti lekárskych fakúlt ČR a SR podporujú založenie "Združenia zástupcov
Študentských komôr AS Lekárskych fakúlt ČR a SR" za účelom výmeny skúseností,
riešenia problémov a rozvíjania vzájomnej spolupráce na pravidelných stretnutiach.
14. Lekárske fakulty v ČR a SR sa vyslovujú za prehĺbenie vzájomnej spolupráce v rámci
programu EÚ ERASMUS +.

Zábery z rokovania v sekciách

Záverečné plenárne rokovanie predstaviteľov lekárskych fakúlt ČR a SR
(Autorka fotografií: Žofia Hnátová, LF UPJŠ)
POZNÁMKA: Túto tlačovú správu nájdete na:

www.medic.upjs.sk
RNDr. Jaroslava Oravcová
PR manažérka
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