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Lekárske fakulty SR a ČR chcú zákon o univerzitnej nemocnici 
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5. november 2014 - Príprava zákona o univerzitných nemocniciach na Slovensku a v Českej 
republike, určenie pozície prednostov či otázka paralelného špecializačného štúdia 
doktorandov. Aj toto je súčasťou spoločného uznesenia zástupcov dvanástich lekárskych 
fakúlt oboch krajín. 

„Dekani lekárskych fakúlt Slovenskej a Českej republiky sú presvedčení, že iba  schválenie 
zákona o univerzitnej nemocnici v oboch štátoch, 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  v SR. Zákon by mal byť výsledkom názorovej zhody 
predstaviteľov akademickej obce a zástupcov príslušných ministerstiev,“ uvádza sa v 
uznesení. 

Vedúce postavenie prednostu je kľúčové 

Zástupcovia lekárskych fakúlt sú taktiež za to, aby  sa u nás pri hodnotení praktickej prípravy 
v rámci špecializačného štúdia vychádzalo z reálne odpracovanej zdravotníckej činnosti a nie 
z výšky deklarovaného zdravotníckeho úväzku. Odporúčajú, aby sa výška úväzku nepoužívala 
ako kritérium pri zaraďovaní uchádzačov do špecializačného štúdia. 

Fakulty oboch krajín taktiež považujú vedúce postavenie prednostu za kľúčové pre 
zabezpečenie optimálneho chodu kliniky, najmä v oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti 
i vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti. 

Dohodli sa i na zvýšení vzájomnej informovanosti o využívaní finančných prostriedkov 
získaných za spoločnú vedecko-výskumnú činnosť s univerzitnými, resp. fakultnými 
nemocnicami. 

Sú tiež za prehĺbenie vzájomnej spolupráce v rámci programu EÚ Erasmus +. 



Študenti lekárskych fakúlt ČR a SR sa zhodujú, že takzvaný projekt K10 realizovaný na 2. LF 
UK v Prahe  (10-dňová klinická prax - študent na pedagóga) by bol zaujímavý a inšpiratívny aj 
pre študentov na ostatných lekárskych fakultách. 

Budúci lekári taktiež 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. 

Na dvojdňovom stretnutí, ktoré sa konalo v pondelok a v utorok (teda 3. a 4. novembra) sa 
zhodli aj v tom, že je potrebné dlhoročnú tradíciu stretávania sa predstaviteľov lekárskych 
fakúlt oboch krajín ďalej rozvíjať. 

Práve v rokovaniach sa dozvedia mnoho podnetných informácií a vymenia si možnosti 
riešenia problémov. Ďalšie pravidelné stretnutie zástupcov lekárskych fakúlt ČR a SR sa 
uskutoční na jeseň 2015 v Plzni. 

 
 

 


