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M E M O R A N D UM  

o spolupráci  

 

 

Zúčastnené strany 

 

Slovenská lekárska komora     

sídlo:  Dobšinského 12,  811 05 Bratislava   

IČO: 17313317 

zastúpená:  m. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD., prezident Slovenskej lekárskej komory  

 

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz 

sídlo:  Žerotínovo nám. 9, 601 77  Brno 

IČ: 00216224 

jako koordinující pracoviště vzdělávací sítě MEFANET 

k jednání pověřen:  doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,  

předseda Koordinační rady vzdělávací sítě MEFANET 

 

I. Úvodní ustanovení 

Slovenská lekárska komora  v rámci vedecko-technického rozvoja má eminentný záujem na 

kontinuálnom vzdelávaní lekárov a  vytvorení čo najoptimálnejších  podmienok pre vzdelávanie 

lekárov. Na základe tohto cieľa pristúpila k vypracovaniu a realizovaniu projektu „Tvorba 

a implementácia e-learningového portálu pre vzdelávanie lekárov“, ktorým zabezpečí zefektívnenie 

vzdelávacích aktivít pre lekárov  prostredníctvom vytvorenia elearningového informačno - 

vzdelávacieho portálu, ako najmodernejšieho prostriedku a najprogresívnejšieho spôsobu  na 

získavanie poznatkov. Projekt vychádza z potreby koordinácie vzdelávania lekárov  a zároveň z 

potreby zvýšenia dostupnosti, aktuálnosti a flexibility vzdelávacích aktivít pre určenú cieľovú 

skupinu. Zároveň bude využívaný pre testovanie a prideľovanie kreditov ako aj získavanie 

a výmenu informácií. Financovanie projektu je zabezpečené z prostriedkov Európskeho sociálneho 

fondu,  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Slovenskej lekárskej komory.  

MEFANET je síť zaměřená na budování a posílení spolupráce lékařských fakult České republiky a 

Slovenské republiky. V rámci této smluvně podložené spolupráce je na zapojených fakultách 

rozvíjena výuka lékařských a zdravotnických oborů s využitím moderních informačních 

technologií. Jednou z klíčových aktivit je zajišťování prostupnosti vytvořených elektronických 

výukových materiálů pomocí společné portálové platformy. Síť MEFANET není nadána právní 

subjektivitou. Všechny prvky a formy činnosti MEFANET, včetně způsobu řešení společných 
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projektů, respektují samostatnost fakult zapojených do projektu. Institut biostatistiky a analýz 

Masarykovy univerzity je koordinujícím pracovištěm sítě MEFANET a dále je poskytovatelem 

softwarových prostředků pro společnou portálovou platformu, pro kterou se v rámci licenčních 

smluv uzavřených jednotlivě se zapojenými fakultami  zavázal garantovat kontinuální vývoj. Účel 

memoranda, obsah spolupráce sítě MEFANET se Slovenskou lekárskou komorou a veškerá další 

ustanovení obsažená v této listině podléhají schválení Koordinační radou MEFANET. 

 

II. Účel memoranda  

Účelom memoranda je rámcovo upraviť podmienky spolupráce zúčastnených strán v oblasti 

vyučovania študentov medicíny na strane lekárskych fakúlt a sústavného vzdelávania lekárov na 

strane Slovenskej lekárskej komory pomocou informačných technológií.   

Zúčastnené strany predpokladajú, že budú uzatvárať osobitné dohody, ktorými bude podrobne 

upravená vzájomná spolupráca. 

III. Obsah spolupráce 

MEFANET a Slovenská lekárska komora budú navzájom spolupracovať pri tvorbe a hodnotení 

kvality elektronických edukačných materiálov.  

MEFANET poskytne Slovenské lékařské komoře součinnost při vyhledávání elektronických 

výukových materiálů, které již v této síti existují, a při identifikaci jejich autorů. Slovenská lékařská 

komora bude z těchto materiálů vytvářet nové vzdělávací objekty a e-learningové kurzy vhodné pro 

celoživotní vzdělávání lékařů, přičemž tak bude činit nikoliv na základě tohoto memoranda, ale 

pouze na základě samostatných smluv s autory originálních podkladů publikovaných v síti 

MEFANET.  

Slovenská lekárska komora umožní členom vzdělávací sítě MEFANET bezplatný prístup na svůj e-

learningový portál a MEFANET umožní členům Slovenské lékařské komory bezplatný přístup do 

portálů fungujících v rámci společné platformy této sítě. Realizace sdílení přístupů bude podléhat 

podmínkám, které umožní financující projekty na obou stranách a dále pak aktuální technologické 

možnosti.  

Zúčastnené strany budú vytvárať a zabezpečovať podmienky pre efektívnu spoluprácu 

pravidelnými pracovnými stretnutiami, plynule si poskytovať  informácie súvisiace s napĺňaním 

vyššie uvedeného cieľa, vyhodnocovaním a realizovaním príslušných návrhov alebo iných 

potrebných vstupov. 

Slovenská lekárska komora zabezpečí informovanie odbornej i laickej verejnosti o projekte a o 

organizáciach  zapojených do vytvárania projektu.  
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IV. Záverečné ustanovení 

Memorandum o spolupráci podpisujú na znak súhlasu s jeho obsahom všetky  zúčastnené strany, 

pričom memorandum  nadobúda platnosť jeho podpísaním všetkými zúčastnenými stranami. 

Memorandum je možné meniť len na základe písomného dodatku, podpísaného zástupcami 

všetkých zúčastnených strán.  Odstúpiť  od tohto memoranda   je možné kedykoľvek a z 

akéhokoľvek dôvodu jednostranným písomným úkonom ktorejkoľvek zúčastnenej strany.  

 

V  Bratislave dňa  __________________ 

 

 

Za Slovenskú lekársku komoru:           ___________________________________________ 

                 m. prof. MUDr. Milan Dragula, PhD. 

               prezident Slovenskej lekárskej komory  

 

 

Za koordinující pracoviště sítě MEFANET:     _____________________________________ 

          doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 

ředitel Institutu biostatistiky a analýz, Masarykova 

univerzita, Brno, Česká republika 

 


