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1. Organizácia štúdia 

Základným poslaním Lekárskej fakulty UK v Bratislave (ďalej len LF UK) je 

pedagogicko-výchovná, vedecko-výskumná, liečebno-preventívna a iná odborná činnosti. 

Podstatnou úlohou LF UK je pregraduálna výchova študentov, v rámci ktorej získavajú 

všeobecné medicínske a zdravotnícke vzdelanie. Výučba všeobecného lekárstva a zubného 

lekárstva prebieha v slovenskom i anglickom jazyku. Okrem toho LF UK spolu s FMFI UK 

garantuje bakalársky a magisterský študijný program fyzika-špecializácia „Biomedicínska 

fyzika“. 

Doktorandské štúdium v študijných programoch sa uskutočňuje v dennej a externej forme. 

LFUK má na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR právo uskutočňovať 

akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní lekár pre vybrané 

špecializačné odbory. 

Hlavným poslaním Lekárskej fakulty UK je vychovávať študentov, ktorí chápu svoju 

profesiu predovšetkým ako poslanie. Takýto prístup zaväzuje LF UK stať sa nielen 

výučbovou základňou poskytujúcou možnosť nadobudnúť kvalitné vedomosti na dnešnej 

úrovni lekárskej vedy, ale aj inštitúciou formujúcou morálny a osobnostný profil svojich 

absolventov. 

 

a. Implementácia bolonskej štruktúry 

Uplatňovanie záverov bolonskej deklarácie v systéme vysokoškolského vzdelávania na LF 

UK je dlhodobý a náročný proces, ktorý je podmienkou na začlenenie fakulty do siete 

európskych univerzít. 

Pre vzdelávanie lekárov (World Federation for Medical Education (WFME)) bol v roku 

2001 prijatý dokument "Basic Medical Education" zohľadňujúci špecifiká lekárskeho štúdia. 

Cieľom WFME je vytvoriť podmienky výučby s dôrazom na praktickú výučbu lekárov na 

všetkých úrovniach vzdelávania. V súvislosti so skvalitnením zdravotníckej starostlivosti je 

potrebné reformovať vzdelávanie lekárov v súlade s medzinárodne uznanými štandardmi 

International Standards in Basic Medical Education (ISBME). 

Lekárska fakulta UK v Bratislave aj v roku 2015 pokračovala vo vytváraní 

kompatibilného systému vzdelávania lekárov na základe odporúčaní WFME a ECTS 

a v súlade so závermi Rady Európskej asociácie univerzít (EUA, 2002). 

Vstup Slovenska do EÚ priniesol celý rad nových prvkov aj pre Lekársku fakultu UK: 

systém kreditového štúdia (ECTS), rozšírenie voľby študijných predmetov, možnosti 

interdisciplinárneho štúdia s vytvorením vlastných študijných programov, mobilitu študentov 

i učiteľov, zavedenie záverečných diplomových prác, rozšírenie individuálnej práce učiteľa so 

študentom, nové usporiadanie štúdia (doktorské /MUDr., MDDr./, a doktorandské /PhD./).  

Štúdium na LF UK má určité špecifiká, ktoré neumožňujú voľný výber predmetov 

v danom ročníku, vzhľadom na štandardný študijný plán, ktorý je podmienený nadväznosťou 

klinických predmetov na predklinické, ako aj na prerekvizity. Vzhľadom na to je 

problematické vytváranie vlastných študijných plánov.  

S odstupom času možno konštatovať, že implementácia kreditového systému nie je pre 

výučbu medicíny optimálnym riešením. Kreditový systém umožňuje študentom prenos 

predmetov do vyšších ročníkov, čo podmieňuje, že títo študenti niekedy nemajú absolvované 

v danom ročníku podstatné predmety a tým sa narúša logické kontinuum získavania 
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vedomostí, ktoré by mali na seba nadväzovať. Riešením môže byť úprava systému prerekvizít 

tak, aby sa podstatné predmety nedali prenášať do vyšších ročníkov. 

Zapracovanie požiadaviek EÚ (navŕšenie počtu hodín praktickej výučby) do študijného 

programu zubné lekárstvo spôsobilo, že zubné lekárstvo sa stalo ekonomicky najnáročnejším 

študijným programom v rámci biomedicínskeho štúdia (2-3-krát drahšie štúdium ako napr. 

všeobecné lekárstvo). 

Aj v tomto roku sa venovala zvýšená pozornosť problematike záverečných prác, ktoré sú 

už pre všetkých študentov povinné. Vzhľadom na veľký počet študentov nie sú vytvorené 

vhodné podmienky najmä pre riešenie tých tém diplomových prác, ktoré vyžadujú 

experimentálnu prácu diplomantov. Nemožno zanedbať aspekt materiálno-technického 

zabezpečenia prípravy záverečných prác, ktorý je ovplyvnený možnosťami školiacich 

pracovísk. Problémom je aj zabezpečenie oponentov týchto prác, nakoľko to vyžaduje 

zapojenie veľkého počtu pedagógov LF UK. V rámci vedenia LF UK sa v roku 2016 zaviedol 

motivačný systém pre školiteľov diplomantov vo forme jednorazovej odmeny vedúcemu 

diplomovej práce po jej úspešnej obhajobe diplomantom. 

 

b. Štruktúra študentov 

Na LF UK sa realizujú všetky druhy vysokoškolského štúdia a okrem toho aj celoživotné 

vzdelávanie. 

 

I. Doktorské študijné programy 

Počet absolventov je uvedený v Tab.1. Počet prijatých a zapísaných študentov je uvedený 

v Tab.2, počet študentov doktorského je uvedený v nasledujúcich tabuľkách (Tab.3 -Tab.5). 

 

Tab. 1 Počet absolventov 

Kód Študijný program/odbor Stupeň štúdia Rok 2014 Rok 2015 

5141800 Všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2. 254 306 

5141800 Všeobecné lekárstvo - anglická výučba spojený 1. a 2. 76 64 

5166800 Zubné lekárstvo spojený 1. a 2. 43 33 

5166800 Zubné lekárstvo - anglická výučba spojený 1. a 2. 29 26 

 

Tab. 2 Počet zapísaných študentov 

Kód Študijný program Stupeň štúdia 
Akademický 

rok 2014/2015 

Akademický rok 

2015/2016 

5141800 Všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2. 347 338 

5141800 Všeobecné lekárstvo - anglická výučba spojený 1. a 2. 229 165 

5166800 Zubné lekárstvo spojený 1. a 2. 42 42 

5166800 Zubné lekárstvo - anglická výučba spojený 1. a 2. 37 42 
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Tab. 3 Počet študentov v akademickom roku 2014/2015 a 2015/16 - doktorské študijné programy 

ak. rok 
Študijný program / 

odbor 
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok Spolu 

2014/2015 5141800          Všeobecné 

lekárstvo 

347 298 290 296 301 312 1844 

2015/2016 338 351 274 280 296 306 1845 

2014/2015 5166800            Zubné 

lekárstvo 

42 40 38 38 39 33 230 

2015/2016 42 42 39 38 38 39 238 
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Tab. 4 Počet študentov v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016 - doktorské študijné 

programy - zahraniční študenti 

Kód 
Študijný 

program/odbor 
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok Spolu 

2014/2015 5141800 Všeobecné 

lekárstvo 

229 218* 153 145* 98 92* 97 96* 79 78* 73 68* 729 697* 

2015/2016 170 165* 204 188* 119 116* 81 76* 94 93* 83 82* 751 723* 

2014/2015 5166800 Zubné 

lekárstvo 

33 32* 26 25* 15 15* 31 31* 42 38* 26 26* 173 167* 

2015/2016 42 42* 29 28* 18 17* 15 15* 31 31* 41 37* 174 168* 

* z celkového počtu zahraničných študentov, študenti študujúci v anglickom jazyku 
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Tab. 5 Porovnanie celkového počtu študentov v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016  
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II. Bakalársky a magisterský študijný program 

Na LF UK študujú študenti FMFI UK v rámci medziodborového štúdia biomedicínskej 

fyziky, celkovo 71 študentov. (Tab.6 a Tab.7 pre akademický rok 2014/2015; Tab. 8 a Tab. 9 

pre akademický rok 2015/2016). 
 

Tab. 6 Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2014/2015 

- bakalársky študijný program 

 
Kód Študijný program 1. rok 2. rok 3. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 20 22 9 51 

 

Tab. 7 Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2014/2015 

- magisterský študijný program 

 

Kód Študijný program 1. rok 2. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 8 0 8 

Tab. 8 Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2015/2016 

- bakalársky študijný program 

 

Kód Študijný program 1. rok 2. rok 3. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 22 18 20 60 

 

 

Tab. 9 Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2015/2016 

- magisterský študijný program 

 

Kód Študijný program 1. rok 2. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 11 0 11 

 

 

III. Doktorandské štúdium 

V roku 2015 sme prijali 17 denných doktorandov LF UK a 1 denného doktoranda na 

externé vzdelávacie inštitúcie, 39 externých doktorandov LF UK 
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Prehľad o počte študentov doktorandského štúdia dennej formy v študijných odboroch 

k 31.12.2015 (sú zahrnutí aj študenti z externých vzdelávacích inštitúcií) 

číslo 

študijného 

odboru 

názov študijného programu 

ročník nadštandardná 

dĺžka štúdia 

počet  

doktorandov 
1. 2. 3. 4. 

7.1.13. dermatovenerológia     1 1 

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo   2 1  3 

7.1.7. chirurgia    2  2 

7.1.26. klinická farmakológia   1   1 

7.1.11. neurológia 2    1 3 

7.1.6. hygiena   1 2  3 

7.1.15. onkológia 1 1 3 6  11 

7.1.10. pediatria 3   1 1 5 

7.1.16. otorinolaryngológia     1 1 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia 10 16 11 6 3 46 

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo  1 2 3 1 7 

7.1.23. urológia    2  2 

7.1.4. vnútorné choroby 1 1  6  8 

7.2.1. zubné lekárstvo   1  1 2 

SPOLU :   17 19 21 29 9 95 

 

Prehľad o počte študentov doktorandského štúdia externej formy v študijných odboroch k 31.12.2015 

(sú zahrnutí aj študenti z externých vzdelávacích inštitúcií) 

číslo 

študijného 

odboru 

názov študijného programu 

ročník 
nadštand. 

dĺžka štúdia 

počet 

doktorand

ov 1. 2. 3. 4. 5. 

7.1.13. dermatovenerológia   4  3  7 

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo  1 2 1 4 1 9 

7.1.7. chirurgia 5 5 6 2 4 8 30 

7.1.6. hygiena 1  3 2   6 

7.1.26. klinická farmakológia 1  1    2 

7.1.11. neurológia     2 2 4 

7.1.14. oftalmológia 2 2 1  3 2 10 

7.1.15. onkológia 1 3 1 3 1 6 15 

7.1.22. ortopédia  5    2 7 

7.1.16. otorinolaryngológia 2   1 3 1 7 

7.1.10. pediatria 4   3 2 2 11 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia 2 2 2 5 3 4 18 

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 3 2 2 8 6 5 26 

7.1.12. psychiatria 1 1   2 1 5 

7.1.8. röntgenológia a rádiológia 2 1 1 4 1 1 10 

7.1.23. urológia 3    2  5 

7.1.4. vnútorné choroby 4 7 7 3 12 10 43 

7.2.1. zubné lekárstvo 6 2  4 1 3 16 

SPOLU :   37 31 30 36 49 48 231 
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Prehľad o počte absolventov doktorandského štúdia k 31.12.2015 v študijných odboroch 
 

číslo vedného 

odboru 
názov študijného odboru 

počet absolventov externé vzdelávacie 

inštitúcie denná forma externá forma 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia 5 1 4 

7.1.4. vnútorné choroby 2 1  

7.1.7. chirurgia 3 1  

7.1.8. röntgenológia a rádiológia  1  

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo  4  

7.1.10. pediatria 3 4  

7.1.11. neurológia 4 2  

7.1.12. psychiatria  2  

7.1.14. oftalmológia  1  

7.1.15. onkológia 2 1 1 

7.1.22. patologická anatómia a súdne lekárstvo 3 4  

7.1.22. ortopédia  1  

7.1.24. fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia 

 1  

7.2.1. zubné lekárstvo  2  

SPOLU :   22 26 5 

 

Prehľad o pohybe doktorandov oboch foriem štúdia v r. 2015 

  denná forma externá forma 

novoprijatí 18 39 

zanechali štúdium 10 23 

prestup na externú formu 2 0 

počet doktorandov k 31.12.2015 95 231 

z toho externé vzdelávacie inštitúcie 14 8 

z toho zahraniční (iné štátne občianstvo) : 0 5 

 

 V časovom horizonte posledných rokov je zrejmý výrazný pokles záujmu o doktorandské 

štúdium. Tento trend sa netýka iba LF UK, ale ide o celoslovenský fenomén. Na LF UK sa 

preto od roku 2015 uskutočňujú aktivity, ktoré majú zatraktívniť doktorandské štúdium: 

 diferencované odmeňovanie doktorandov na základe ich publikačnej aktivity; 

 rokovania zamerané na umožnenie súbehu doktorandského a špecializačného štúdia. 
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2. Akreditácia 

 

a. Akreditované študijné programy v pregraduálnej výučbe v akademickom 
roku 2014/2015. 

Tab.10 

Študijný program Forma štúdia Dĺžka štúdia Titul Dátum akreditácie 

7.1.1 Všeobecné lekárstvo denná 6 MUDr. 9.9.2009 

7.2.1 Zubné lekárstvo denná 6 MDDr. 9.9.2009 

 

Otvárané akreditované študijné programy na LF UK v pregraduálnej výučbe 

v akademickom roku 2015/2016. 

Tab.11 

Študijný program Forma štúdia Dĺžka štúdia Titul Dátum akreditácie 

7.1.1 Všeobecné lekárstvo denná 6 MUDr. 9.9.2009 

7.2.1 Zubné lekárstvo denná 6 MDDr. 9.9.2009 

 

b) Akreditované študijné odbory doktorandského štúdia po ukončení Komplexnej 

akreditácie dňom 5.novembra 2015 

Študijný program Priznané právo 

normálna a patologická fyziológia bez časového obmedzenia 

vnútorné choroby s časovým obmedzením 31.8.2020 

chirurgia s časovým obmedzením 31.8.2019 

röntgenológia a rádiológia s časovým obmedzením 31.8.2019 

gynekológia a pôrodníctvo bez časového obmedzenia 

pediatria s časovým obmedzením 31.8.2020 

neurológia bez časového obmedzenia 

hygiena bez časového obmedzenia 

dermatovenerológia bez časového obmedzenia 

onkológia bez časového obmedzenia 

otorinolaryngológia bez časového obmedzenia 

patologická anatómia a súdne lekárstvo s časovým obmedzením 31.8.2021 

ortopédia s časovým obmedzením 31.8.2019 

urológia s časovým obmedzením 31.8.2019 

oftalmológia s časovým obmedzením 31.8.2017 

klinická farmakológia s časovým obmedzením 31.8.2019 

zubné lekárstvo bez časového obmedzenia 
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3. Obsah, metódy a podmienky štúdia  

a. Doktorské študijné programy 

Všeobecné lekárstvo  

 V doktorskom štúdiu všeobecného lekárstva na LF UK (Tab.3) študuje v slovenskom 

jazyku spolu 1845 študentov, z nich 1809 má slovenské štátne občianstvo a 36 zahraničných 

študentov študuje na základe vládneho štipendia. Celkový počet zahraničných študentov 

(Tab.4) je 751, z toho je 723 študentov študujúcich v anglickom jazyku. Štúdium trvá 6 rokov 

a uskutočňuje sa dennou formou.  

Počet prijímaných uchádzačov na slovenskej výučbe je približne stabilný. V roku 2015 

obdržal dekan LF UK požiadavku od ministra zdravotníctva na zvýšenie počtu prijatých 

študentov všeobecného lekárstva, nakoľko podľa analýzy Ministerstva zdravotníctva SR hrozí 

na Slovensku v blízkej budúcnosti nedostatok všeobecných lekárov. Na základe tejto 

požiadavky sa zvýšil počet prijatých študentov v študijnom programe všeobecné lekárstvo. 

 Počet zahraničných študentov študujúcich v anglickom jazyku sa výrazne zvýšil od roku 

2008 a pokračoval až do roku 2011, s výraznejším vzostupom počtu prijatých študentov 

v roku 2014. V roku 2015 vychádzal počet prijatých študentov študujúcich v anglickom 

jazyku z priemerných hodnôt za posledných 5 rokov. 

 Významná zmena nastala v procese prijímacích skúšok pre študentov študujúcich 

v anglickom jazyku. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, keď predstavitelia LF UK 

vycestovávali do viacerých krajín v ktorých sa uskutočňovali prijímacie skúšky, prijímacie 

skúšky v roku 2015 prebehli výhradne na LF UK. Podstatne sa zvýšil počet bodov, ktorý bol 

potrebný pre prijatie na štúdium v anglickom jazyku (500 bodov General Medicine; 662 

bodov Dentistry). V roku 2016 došlo k ďalšiemu zvýšeniu hranice počtu bodov potrebných 

pre prijatie na štúdium v anglickom jazyku (600 bodov General Medicine; 680 bodov 

Dentistry). Zmenilo sa tiež zastúpenie krajín, z ktorých študenti pochádzajú. Oproti minulým 

rokom, keď prevažovali študenti z Grécka v súčasnosti patria v prvom ročníku medzi 

najpočetnejších študenti z Poľska, Nemecka, Rakúska a Iránu. 

 Študijný program je postavený tak, aby pre praktickú výučbu teoretických disciplín bol 

maximálny počet študentov na jedného učiteľa 12, pri výučbe klinických predmetov 

maximálne 6, pri chirurgických a gynekologických stážach maximálne 3 študenti na jedného 

učiteľa. Počet je daný charakterom štúdia a zdravotníckym prostredím, v ktorom sa výučba 

realizuje. Individualizácia štúdia v zmysle Bolonskej deklarácie môže viesť k tomu, že počet 

študentov sa ešte môže upravovať smerom dolu.  

Výučba teoretických predmetov sa realizuje na 18 teoretických ústavoch. Výučba 

klinických predmetov a stáže prebiehajú na 55 klinických pracoviskách. V súlade s novelou 

363/2007 Zákona 131/2002 o Vysokých školách (§ 67 ods.1) LF UK zaviedla Záznamník 

klinickej praxe, ktorý je dokladom na evidenciu práce študenta, ktorú vykonal pod dohľadom 

počas klinickej praxe a tvorí povinnú súčasť štúdia. Do záznamníka klinickej praxe sa 

v chronologickom poradí zapisuje priebeh praxe. 

 Od akademického roku 2009/2010 je diplomová práca povinná pre všetkých študentov 

všeobecného lekárstva. 

 

Zubné lekárstvo  

Študijný program Zubné lekárstvo sa začal vyučovať v roku 2003 podľa odporúčania 

Európskej komisie TAIEX. Prví absolventi končili v akademickom roku 2008/2009.  
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Zubné lekárstvo je koncipované viac dentálne. Jeho absolventi majú podstatne 

rozsiahlejšiu praktickú výučbu, ktorá umožňuje, rovnako ako iným absolventom v EÚ, 

pracovať samostatne v zubnej ambulancii bezprostredne po promócii bez nutnosti vykonania 

špecializačnej prípravy. 

Výučba prebiehala v kontexte krízy zubného lekárstva. Na Slovensku sa dá očakávať 

generačný zlom, viac ako 50 % zubných lekárov je vo veku nad 55 rokov. Podľa prepočtov 

Slovenskej komory zubných lekárov do roku 2020 by bolo potrebné vychovať pre potreby SR 

1 700 absolventov, t.j. v priemere 170 absolventov ročne. Nedostatok zubných lekárov je ešte 

zvýraznený odchodom mnohých mladých zubných lekárov do zahraničia. 

Do 1. ročníka sa v posledných dvoch rokoch prijalo cca 40 slovenských študentov a cca 

30 študentov študujúcich v anglickom jazyku, pretože výučbové kapacity sú limitované 

počtom pracovných miest vo fantómovej učebni v rámci predklinickej výučby a počtom 

zubnolekárskych súprav pre klinickú výučbu študentov.  

V doktorskom štúdiu zubného lekárstva na LF UK (Tab. 3) študuje v slovenskom jazyku 

spolu 238 študentov, z nich má 232 slovenské štátne občianstvo a 6 sú zahraniční študenti 

študujúci na vládne štipendium. Celkový počet zahraničných študentov (Tab.4) je 180, z toho 

je 174 študentov študujúcich v anglickom jazyku.  

Z hľadiska ochrany pacienta je nutné, aby na 1 asistenta pripadali najviac 2 študenti. 

Odbor vyžaduje prístrojové a materiálové vybavenie, ktoré je finančne vysoko náročné. 

Náklady na študenta zubného lekárstva sú až trojnásobne vyššie než náklady na študenta 

všeobecného lekárstva.  

Výučba v rozsahu cca 85 % sa vykonáva na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej 

chirurgie LF UK a OÚSA Bratislava, kde okrem výučby všetkých odborov zubného lekárstva, 

sa realizuje aj výučba stomatológie pre študijný program všeobecné lekárstvo. Výučba 

v rozsahu zostávajúcich 15 % prebieha na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF 

UK a UN Bratislava.  

Výučba teoretických predmetov sa realizuje na 18 teoretických ústavoch. Výučba 

klinických predmetov a stáže prebiehajú na viacerých klinických pracoviskách. V súlade s 

novelou 363/2007 Zákona 131/2002 o Vysokých školách (§ 67 ods.1) LF UK zaviedla Záznamník 

klinickej praxe v dvojjazyčnej podobe. Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce 

študenta študijného programu zubné lekárstvo, ktorú vykonal pod dohľadom počas klinickej praxe 

a tvorí povinnú súčasť štúdia. Do záznamníka klinickej praxe sa zapisujú všetky výkony, ktoré 

študent vykonal počas klinických stáží. 

 Od akademického roku 2009/2010 je diplomová práca povinná pre všetkých študentov 

zubného lekárstva. 

 

b. Doktorandské štúdium 

Pre doktorandov prijatých do študijných odborov v akademickom roku 2005/2006 

a 2006/2007 sú platné pôvodné pravidlá obsiahnuté v materiáli „Študijné programy 

doktorandského štúdia na LF UK v Bratislave“ a od akademického roku 2007/2008 platí 

predpis „Organizácia doktorandského štúdia na LF UK v Bratislave z roku 2007“.  

V priebehu roka 2015 bolo doktorandské štúdium organizované podľa pravidiel 

obsiahnutých v „Organizácii doktorandského štúdia na LF UK v Bratislave“, ktoré sú platné 

pre doktorandov so začiatkom štúdia od akademického roku 2011/2012 a podľa Študijného 

poriadku LF UK platného od 17. 12. 2013. 

V roku 2015 nastala zmena v pravidlách definujúcich požiadavky na pedagógov, ktorí 

majú záujem o vypísanie témy doktorandského štúdia. Potenciálny školiteľ musel preukázať, 
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že za posledných 5 rokov publikoval najmenej 3 práce (ako prvý autor, posledný autor alebo 

korešpondujúci autor) v časopisoch s definovaným IF (Impact Factor), pričom autorom alebo 

spoluautorom bol jeho doktorand. 

Do pedagogického procesu vzdelávania doktorandov – do kurzov a povinne voliteľných 

predmetov (podľa zoznamu na webovom sídle LF UK) sa zapojili okrem pedagógov 

a zamestnancov LF UK aj pedagógovia z iných fakúlt UK a tiež z ústavov SAV. 

Kurzy pre doktorandov opakovane realizovalo aj Výpočtové stredisko LF UK a 

Akademická knižnica LF UK.  

 

Kurzy: (zimný semester akad. r. 2015/2016) 

- Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov. 

- Získavanie vedeckých informácií z medicínskych databáz. 

- Príprava grantových projektov. 

- Analýza klinických dát, plánovanie a hodnotenie klinických štúdií. 

 

Povinne voliteľné predmety: (letný semester akad. r. 2014/2015) 

- Molekulárna biológia a klinická genetika – nové trendy. 

- Nové trendy v klinickej biochémii. 

- Nové lieky a stratégie vo farmakoterapii. 

- Nové poznatky z patológie a patologickej fyziológie. 

- Nové trendy a vedecká práca v zobrazovacích metódach (rádiológia, nukleárna  

  medicína, endoskopia). 

- Biomedicínska štatistika. 

- Veda a výskum – prečo, kedy, ako a kde? Základné princípy. 

 

V roku 2015 doktorandi a zamestnanci LF UK do 30 rokov získali 29 grantov UK 

s celkovým objemom financií 29 000,00 EUR. 

V roku 2015 sme prijali 18 doktorandov na dennú formu štúdia (z toho 1 doktorand na 

externé vzdelávacie inštitúcie) a 39 doktorandov na externú formu.  

Celkový počet študentov 3. stupňa k 31. 12. 2015 v dennej forme bol 95 študentov 

a v externej forme 231 študentov.  

V roku 2015 vykonalo dizertačnú skúšku spolu 49 doktorandov. Akademický titul PhD. 

v študijných odboroch získalo spolu 53 doktorandov (z toho 22 v dennej forme, 25 v externej 

forme, 5 doktorandov z externej vzdelávacej inštitúcie (z toho 2 doktorandi v dennej forme 

a 3 doktorandi v externej forme) a 1 zahraničný doktorand v externej forme). 

Štúdium zanechalo 33 doktorandov (z toho v dennej forme 10 a v externej forme 23). 

Z dennej formy doktorandského štúdia na externú formu prestúpili 2 doktorandi. 

 

c. Špecializačné štúdium 

 Cieľovou skupinou pre tieto vzdelávacie aktivity sú absolventi lekárskych fakúlt 

s dosiahnutým titulom MUDr. v povolaní lekár a s titulom MDDr. v povolaní zubný lekár.  

 Každý akreditovaný špecializačný študijný program má vlastný kalendár vzdelávacích 

aktivít. Na základe zápisu LF UK, ako vzdelávacej inštitúcie, do Smernice 2005/36/ES 

Európskej únie o uznávaní odborných kvalifikácií, môže LF UK udeľovať Európske diplomy 

z akreditovaných špecializačných programov. 
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 Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2015 priznalo LF UK právo uskutočňovať 

akreditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní lekár 

v špecializačnom odbore – pediatrická gynekológia. 

 Lekárska fakulta UK v Bratislave má priznané právo uskutočňovať nasledujúce študijné 

programy v: 

 

I. Špecializačnom štúdiu v špecializačnom študijnom programe v: 

 

1. zdravotníckom povolaní lekár v špecializačnom odbore 

a) po ukončení vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné 

lekárstvo: 

- anestéziológia a intenzívna medicína, 

- dermatovenerológia, 

- detská chirurgia, 

- detská psychiatria, 

- endokrinológia, 

- gastroenterológia, 

- geriatria, 

- gynekológia a pôrodníctvo, 

- chirurgia, 

- klinická onkológia, 

- maxilofaciálna chirurgia, 

- neurochirurgia, 

- neurológia, 

- oftalmológia, 

- ortopédia, 

- otorinolaryngológia, 

- patologická anatómia, 

- pediatria, 

- plastická chirurgia, 

- psychiatria, 

- rádiológia, 

- vnútorné lekárstvo, 

- zdravotnícky manažment a financovanie. 

 

b) po ukončení vysokoškolského doktorského štúdia v študijnom odbore všeobecné 

lekárstvo a po získaní príslušnej uvedenej špecializácie: 

- foniatria – (otorinolaryngológia), 

- materno-fetálna medicína – (gynekológia a pôrodníctvo), 

- onkológia v gynekológii – (gynekológia a pôrodníctvo), 

- pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

(pediatria), 

- pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa – (pediatria), 

- pediatrická hematológia a onkológia – (pediatria), 

- pediatrická kardiológia – (pediatria), 

- pediatrická neurológia – (pediatria alebo neurológia), 

- reprodukčná medicína – (gynekológia a pôrodníctvo). 
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2. zdravotníckom povolaní zubný lekár v špecializačnom odbore: 

- maxilofaciálna chirurgia, 

- zdravotnícky manažment a financovanie. 

 

II. Certifikačnej príprave v certifikačnom študijnom programe v: 

1. Zdravotníckom povolaní lekár pre certifikovanú pracovnú činnosť 

- mamodiagnostika v rádiológii, 

2. zdravotníckom povolaní zubný lekár pre certifikovanú pracovnú činnosť 

- dentoalveolárna chirurgia. 

Celkový počet účastníkov špecializačného štúdia vzdelávaných v roku 2015 

Akreditovaný špecializačný odbor Počet 

zaradených 

Počet 

absolventov 

v zdravotníckom povolaní lekár     

anestéziológia a intenzívna medicína 10 0 

dermatovenerológia 11 4 

detská chirurgia 6 0 

detská psychiatria 20 6 

endokrinológia 7 0 

foniatria 10 0 

gastroenterológia 12 0 

geriatria 13 1 

gynekológia a pôrodníctvo 38 7 

chirurgia 17 7 

klinická onkológia 41 6 

materno-fetálna medicína 5 0 

maxilofaciálna chirurgia - lekár 1 1 

neurochirurgia 23 3 

neurológia 10 3 

oftalmológia 23 8 

onkológia v gynekológii 6 0 

ortopédia 109 17 

otorinolaryngológia 20 3 

patologická anatómia 13 0 

pediatria 87 5 

Akreditovaný špecializačný odbor Počet 

zaradených 

Počet 

absolventov 

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výživy 
2 0 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 3 0 

Pediatrická gynekológia 1 0 

pediatrická hematológia a onkológia 5 4 

pediatrická kardiológia 7 0 

pediatrická neurológia 8 0 

plastická chirurgia 25 5 

psychiatria 10 2 

rádiológia 49 16 

reprodukčná medicína 2 1 

vnútorné lekárstvo 48 10 

zdravotnícky manažment a financovanie 93 49 

v zdravotníckom povolaní zubný lekár   

maxilofaciálna chirurgia 12 3 

zdravotnícky manažment a financovanie 6 6 

spolu 753 167 
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Celkový počet účastníkov certifikačnej prípravy vzdelávaných v roku 2015 

Akreditovaný certifikačný program Počet 

zaradených 

Počet 

absolventov 

v zdravotníckom povolaní lekár   

mamodiagnostika v rádiológii 4 2 

v zdravotníckom povolaní zubný lekár   

dentoalveolárna chirurgia 16 17 

spolu 20 19 

 

 Celkový počet vzdelávaných lekárov v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 bol vyšší 

o 86 účastníkov špecializačného štúdia. 

 V roku 2015 ukončilo špecializačné štúdium absolvovaním špecializačnej skúšky 167 

lekárov, čo je o 99 absolventov viac ako v roku 2014. 

 V roku 2015 ukončilo špecializačné štúdium v špecializačnom študijnom programe 

v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie prvých 55 absolventov, 

zároveň bolo do uvedeného jednoročného špecializačného odboru zaradených 42 nových 

účastníkov vzdelávania. 

 V roku 2015 ukončilo certifikačnú prípravu získaním certifikátu v certifikovanej 

pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia 17 zubných lekárov, v roku 2014 to bolo 15 

zubných lekárov. V roku 2015 absolvovali prví dvaja lekári certifikačnú prípravu 

v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v rádiológii. 
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4. Vzťah k externému prostrediu 

Zahraničné aktivity LF UK v roku 2015 boli v súlade s plánom rozvoja UK a LF UK 

zamerané na podporu študentských a učiteľských mobilít v rámci Integrovaného programu 

celoživotného vzdelávania Erasmus+ a rozvoj bilaterálnej spolupráce v oblasti vzdelávania 

najmä s krajinami EÚ. 

 

Študentská mobilita v rámci programu LLP/ Erasmus 

 

Študijný pobyt  

Počet študentov LF UK odchádzajúcich na Erasmus študijný pobyt v roku 2015 vzrástol 

o 8 študentov v porovnaní s rokom 2014 z 32 na 40 študentov: 

 v letnom semestri 2014/2015 vycestovalo 25 študentov, 

 v zimnom semestri 2015/2016 vycestovalo 15 študentov. 

V rámci programu Erasmus+ majú naši študenti možnosť absolvovať minimálne 2 

mesačné stáže s finančnou podporou. Na LF UK využilo túto možnosť v r. 2015 trinásť 

študentov. 

V roku 2015 prišlo na LF UK študovať 35 zahraničných študentov: 

 v letnom semestri 2014/2015 študovalo na LF UK 31 zahraničných študentov, 

 v zimnom semestri 2015/2016 študovalo na LF UK 4 zahraničných študentov. 

Zo zahraničných univerzít absolvovali Erasmus stáž na LF UK deviati študenti 

(Španielsko, Turecko, Česká republika, Belgicko, Francúzsko).  

 

Prehľad o vývoji Erasmus študentskej mobility vyjadruje nasledujúci graf: 

 

 

Vývoj Erasmus študentskej mobility
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Zvýšený záujem je dôsledkom nárastu podpísaných bilaterálnych zmlúv so zahraničnými 

univerzitami v rámci Erasmus programu, ale tiež svedčí o dobrom mene našej univerzity a jej 

lekárskej fakulty v krajinách EU.  

 



 17 

Nova Southeastern University of Florida, USA 

V júli 2015 sa na základe našej spolupráce s Lekárskou fakultou NSU Florida a za 

pomoci honorárnej konzulky SR v štáte Florida Dr. Cecilie Rokusek zúčastnil letnej stáže 

jeden náš študent 3. ročníka všeobecného lekárstva, Dávid Debnár. 

 

Medzinárodné akademické výmeny zamestnancov 

V rámci krátkodobých výmenných zahraničných pobytov vedeckých a pedagogických 

pracovníkov UK na základe bilaterálnych dohôd boli v roku 2015 pre zamestnancov LF UK 

odsúhlasené dva zahraničné pobyty. Zúčastnení pracovníci hodnotia výsledky svojej 

zahraničnej cesty vysoko pozitívne a vyzdvihujú prínos zahraničného pobytu pre danú oblasť 

svojho výskumu. 

č. krajina univerzita meno schválené realizované 

1. 
Česká 

republika 

Masarykova 

Univerzita v Brne 

Mária Csöbönyeiová, RNDr. 
5 dní 26.-29.10.2015 

2. 
Česká 

republika 

Masarykova 

Univerzita v Brne 

Simona Polakovičová, 

MUDr., PhD. 
5 dní 26.- 29.10.2015 

 

Učiteľská mobilita v rámci programu LLP/Erasmus 

V roku 2015 vycestovalo z Lekárskej fakulty UK na zahraničnú univerzitu deväť 

pedagogických zamestnancov.  

č. krajina príjmajúca univerzita meno dĺžka 

pobytu 

realizované 

1. 
Česká 

republika  

Univerzita Karlova 

v Prahe 
Mgr. Anna Rollerová, PhD.  5 dní 11.-15.5.2015 

2. 
Česká 

republika  

Univerzita Karlova 

v Prahe 
Ing. Anna Cibulková 5 dní 16.-20.3.2015 

3. 
Česká 

republika  

Univerzita Karlova 

v Prahe 
Katarína Zamborová ,Mgr. 4 dní 14.-17.9.2015 

4. 
Česká 

republika  

Univerzita Karlova 

v Prahe 

doc., RNDr. Ivan Varga, 

PhD. 
4 dní 16.-19.3.2015 

5. 
Česká 

republika  

Univerzita Karlova 

v Prahe 
MUDr. Ivana Matejová 4 dní 27.-30.10.2015 

6. 
Česká 

republika  

Univerzita Karlova 

v Prahe 
MUDr. Irina Šebová, CSc. 4 dní 27.-30.10.2015 

7. Nemecko 
Universitätsklinikum 

Erlangen 
MUDr. Irina Šebová, CSc. 4 dní 10.-13.11.2015 

8. 
Česká 

republika  

Univerzita Karlova 

v Prahe 
MUDr. Samuel Kunzo. 4 dní 23.-26.11.2015 

9. 
Česká 

republika  

Univerzita Karlova 

v Prahe 
PhDr. Valéria Jamrichová 4 dní 14.-17.9.2015 
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V rámci programu Erasmus+ sme v roku 2015 prijali šesť pedagogických pracovníkov, 

ktorí navštívili našu fakultu a prednášali študentom.  

č. krajina vysielajúca univerzita meno Dĺžka 

pobytu 

realizované 

1. 
Česká 

republika 

Univerzita Karlova v 

Prahe 

doc. PhDr. Jana Přívratská, 

CSc. 
10 

 

9.-18.2.2015 

2. Taliansko 
Università Cattolica 

del Sacro Cuore 

prof. Marina Casini, PhD. 

 

 

5 

 

19.4.-24.4.2015 

3. 
Česká 

republika  

Univerzita Palackého 

v Olomouci 

MDDr. Iva Voborná 

 

 

5 

 

1.6.-5.6.2015 

4. Bulharsko 
Plovdiv Medical 

University 

MUDr. Mladena Mladenová 

 

 

5 

 

1.6.-5.6.2015 

5. Bulharsko  
Plovdiv Medical 

University 

MUDr. Ivan Bakardzhiev 

 

 

5 

 

1.6.-5.6.2016 

6. Turecko 
Baskent University 

Ankara 

doc. MUDr. Emel Olga nay 

 

 

5 

 

21.9.-25.9.2015 

 

Národný štipendijný program (SAIA)  

V roku 2015 dostalo štipendium prostredníctvom SAIA-e osem doktorandov: 

č. krajina vysielajúca univerzita meno Dĺžka/mesiace 

pobytu 1. Rakúsko Medical University of Vienna Mgr. Gyurászová Marianna 6 

2. Rakúsko  Medical University of Vienna Mgr. Kovalčíková Alexandra 6 

3. Švédsko Univerzity of Gotheburg Mgr. Konečná Barbora 7 

4. 
Veľká 

Británia 
King's College London Mgr. Janšáková Katarína 10 

5. USA Nova Southeastern University Mgr. Zaťková Martina 5 

6. Kolumbia University of Antioquia RNDr. Toro Lenka 8 

7. USA New York Medical College Mgr. Borbélyová Veronika 10 

8. Holandsko 
Dutch Organisation for Applied 

Scientific Research, TNO, ZEIST 

Mgr. Pálková Lenka 

 
10 

 

Nadviazali sme kontakty s viacerými európskymi univerzitami a vedecko-výskumnými 

centrami a spolupodieľali sme sa na organizovaní viacerých medzinárodných konferencií 

a workshopov.  

Pozornosť sa venuje aj nadväzovaniu kontaktov s našimi absolventmi, ktorí pôsobia na 

univerzitách a klinikách v zahraničí. Budovanie vzájomnej spolupráce umožňuje spoločné 

riešenie vedecko-výskumných projektov s pridanou hodnotou účasti našich doktorandov na 

pracovných pobytoch na renomovaných zahraničných pracoviskách. 
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5. Zahraniční študenti 

 V akademickom roku 2014/2015 sa prijímacích pohovorov pre štúdium v anglickom 

jazyku zúčastnilo 393 študentov, ktorí sa uchádzali o štúdium všeobecného lekárstva a 100 

študentov uchádzajúcich sa o štúdium zubného lekárstva. V akademickom roku 2015/2016 

bolo do prvého ročníka zapísaných 170 študentov na všeobecné lekárstvo a 42 študentov na 

zubné lekárstvo. Štúdium všeobecného lekárstva ukončilo v júni 2015 64 zahraničných 

študentov, štúdium zubného lekárstva ukončilo 24 zahraničných študentov. LF UK 

poskytovala informácie o spôsobe štúdia na fakulte, o študijnom poriadku, plánoch štúdia 

a umiestnenia súčastí LF UK a v súčinnosti so zmluvnými zahraničnými agentúrami pomáha 

zabezpečiť potrebné dokumenty pre legalizáciu pobytu zahraničných študentov v SR. 

 Spolupráca so sprostredkovateľskými agentúrami napomáha zvýšeniu počtu zahraničných 

záujemcov o štúdium medicíny na LF UK, z ktorých na základe prijímacích pohovorov 

vyberáme študentov v študijných programoch všeobecné a zubné lekárstvo. Od roku 2015 sa 

na základe nových a predlžovaných zmlúv so sprostredkovateľskými agentúrami už týmto 

agentúram nevypláca žiadna provízia. 

Na LFUK môžu zahraniční študenti študovať jednak v slovenskom jazyku bezplatne alebo 

ako štipendisti na základe medzivládnych dohôd a jednak v anglickom jazyku ako 

samoplatcovia.  

V akademickom roku 2014/2015 to bolo 33 študentov štipendistov vlády z 16 krajín, a to 

z Afganskej islamskej republiky, Arménskej republiky, Brazílskej federatívnej republiky, 

Burundskej republiky, Izraelského štátu, Jemenskej republiky, Juhosudánskej republiky, 

Kenskej republiky, Moldavskej republiky, Namíbijskej republiky, Palestínskeho štátu, 

Peruánskej republiky, Sýrskej arabskej republiky, Thajského kráľovstva, Veľkej líbyjskej 

arabskej ľudovej socialistickej džamahírije a Vietnamskej socialistickej republiky. Ďalších 6 

študentov – občanov EÚ, z krajín s ktorými bola podpísaná bilaterálne dohoda, bolo z Českej 

republiky, Srbskej republiky a Ukrajiny.  

V akademickom roku 2015/2016 ostalo 28 štipendistov vlády. Najviac štipendistov vlády 

je z Palestínskeho štátu (8 študentov) a Kenskej republiky (7 študentov). 

Zahraniční študenti, ktorí študujú na anglickej výučbe sú výlučne samoplatcovia. 

V akademickom roku 2014/2015 študovalo 857 zahraničných študentov z 36 krajín. 

V tabuľke sú študenti zoradení podľa ich počtu z jednotlivých štátov. Ako je z údajov zrejmé, 

najviac študentov pochádza z Grécka, až 436. Výrazne vzrástol počet študentov z Nemeckej 

spolkovej republiky. Ďalšie dve početné skupiny študentov sú zo Španielskeho kráľovstva a 

z Cyperskej republiky. 

 V akademickom roku 2015/2016 študovalo 891 zahraničných študentov z 34 krajín. Aj 

naďalej väčšinu tvoria študenti z Grécka, ale ich podiel sa znížil z 51% na 41% z celkového 

počtu zahraničných študentov. Ako dokumentuje tabuľka, o štúdium na LF UK má záujem 

stále viac študentov z Nemecka, ktorí tvoria už takmer štvrtinu zahraničných študentov 

a ďalej z Poľskej republiky a Rakúskej republiky. Naopak podiel študentov z Cyperskej 

republiky a zo Španielskej republiky sa znížil.  
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Štát 
Počet študentov v ak. 

roku 2014/2015 

Počet študentov v ak. 

roku 2015/2016 

Grécka republika 436 369 

Nemecká spolková republika 170 213 

Španielske kráľovstvo 49 34 

Cyperská republika 47 34 

Rakúska republika 31 43 

Poľská republika 25 85 

Talianska republika 24 18 

Iránska islamská republika 13 32 

Spojené kráľ. Veľkej Británie  13 11 

Japonsko 6 11 

Saudskoarabské kráľovstvo 4 3 

Portugalská republika 3  

USA 3 4 

Švédske kráľovstvo 3 4 

Turecká republika 3 2 

Brazílska federatívna republika 2 3 

Čínska ľudová republika 2 3 

Jordánske hášimovské 

kráľovstvo 

2 2 

Líbya 2 2 

Nórske kráľovstvo 2 2 

Ukrajina 2 2 

Afganská islamská republika 1 1 

Bangladéšska ľudová republika 1 1 

Fínska republika 1 1 

Francúzska republika 

1 

1 1 

Ghanská republika 1 1 

Hongkong 1 1 

Chorvátska republika 1 1 

Islandská republika 1 1 

Izraelský štát 1 1 

Kanada  1 

Libanonská republika 1 1 

Mjanmarský zväz 1  

Nepálske kráľovstvo 1 1 

Palestínsky štát 1  

Ruská federácia 1 1 

Švajčiarska konfederácia 1 1 

spolu 857 891 
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6. Ľudské zdroje 

 

Štruktúra 

V roku 2015 bolo vypísaných 16 výberových konaní na obsadenie funkčných miest 

prednostov, profesorov, docentov a pracovných miest vysokoškolských učiteľov a odborných 

zamestnancov vo výskume, v ktorých kandidáti uspeli nasledovne:  

- na funkčné miesto profesora vo vypísanom študijnom odbore 8 uchádzačov (z toho 5 

uchádzačov prvýkrát po získaní titulu profesor, 1 uchádzač na funkčné miesto 

mimoriadny profesor, 2 uchádzači opakovane po skončení funkčného obdobia), 

- na funkčné miesto docent vo vypísanom študijnom odbore 15 uchádzačov (z toho 7 

uchádzačov prvýkrát po získaní titulu docent, 8 uchádzačov opakovane po skončení 

funkčného obdobia),  

- na pracovné miesto odborný asistent 54 uchádzačov, asistent 43 uchádzačov a odborný 

zamestnanec vo výskume 15 uchádzačov 

 V roku 2015 bolo na LF UK vypísaných 19 výberových konaní na funkčné miesta 

prednostov. Úspešne obsadených bolo 17 funkčných miest, na 2 miesta prednostov neboli 

prihlásení žiadni uchádzači. Z celkového počtu bolo 8 prednostov ustanovených do funkcie 

prvýkrát a 9 prednostov obhájilo svoju pozíciu opakovane po ukončení funkčného obdobia. 

Uchádzačov posudzovali členovia odborných výberových komisií, ktorí komplexne 

hodnotili splnenie stanovených predpokladov, kritérií a požiadaviek na uchádzačov. V tajnom 

hlasovaní vybrali najvhodnejších kandidátov. Všetky odporúčania odborných výberových 

komisií dekan fakulty akceptoval. S vybranými kandidátmi bol uzatvorený pracovný pomer 

na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov. 

V roku 2015 v zmysle § 77 Zákona o vysokých školách pôsobilo na LF UK so súhlasom 

dekana bez výberového konania 27 VŠ učiteľov po 70 roku veku a 34 ostatných VŠ učiteľov 

na kratší pracovný čas. 

 

Počet miest obsadených bez výberového konania 

Zamestnanec 
Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

VŠ učiteľ nad 70 rokov 27 22,05 

ostatní 34 15,94 

spolu 61 37,99 
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Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2015  

 

Vysokoškolskí učitelia celkom 

Lekárska fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Učitelia s 

DrSc. 

Ostatní s 

vedeckou 

hodnosťou 

Ostatní 

bez 

vedeckej 

hodnosti 

v roku 2015 499,695 52,582 99,7 1,0 211,493 134,92 

Podiel v % r.2015 100,0% 10,523% 19,952% 0,2% 42,324% 27,0% 

v roku 2014 491,755 48,902 98,780 0,5 209,343 134,230 

Podiel v 2014 v % 100,0% 9,944% 20,087% 0,102% 42,571% 27,296% 

rozdiel 2015-2014  7,94 3,68 0,92 0,5 2,15 0,69 

rozdiel v % k r.2014 1,615% 7,52% 0,931% 100% 1,027% 0,514% 

 

 Na Lekárskej fakulte bol k 31. 10. 2015 evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských 

učiteľov celkom 499,695 (oproti roku 2014 nárast o 1,615 %); z toho 52,582 profesorov 

a docentov s DrSc. (nárast o 7,52 %); 99,7 docentov bez DrSc. (nárast o 0,931 %); 1,0 

učiteľov s DrSc. (nárast o 100%); 211,493 ostatných učiteľov s vedeckou hodnosťou (nárast o 

1,027 %) a 134,92 učiteľov bez vedeckej hodnosti (nárast o 0,514 % oproti roku 2014). 

 

Fyzické počty pedagogických zamestnancov na funkčných miestach LF UK k 31. 12. 2015 

v porovnaní s rokom 2014 

 

Zamestnanci 

 

rok 2014 

 

rok 2015 

Priemerný 

vek v roku 

2015 

Profesori spolu 45 47 62,81 

Z toho: DrSc. 6 6 67,11 

       CSc., PhD. 37 40 62,27 

       bez vedeckej hodnosti 0 0 0 

Mimoriadni profesori 2 1 59,43 

Z toho: DrSc. 0 0 0 

       CSc., PhD. 2 1 59,43 

Docenti spolu 91 93 57,38 

Z toho: DrSc. 0 1 36,36 

       CSc., PhD. 91 92 57,61 

       bez vedeckej hodnosti 0 0 0 

Odborní asistenti spolu 362 355 46,27 

Z toho: DrSc. 7 8 68,2 
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       CSc., PhD. 277 278 46,87 

       bez vedeckej hodnosti 78 69 41,3 

Asistenti 89 94 33,51 

Lektori 0 0 0 

Zamestnanci v pedagogickom procese spolu 587 589 47,33 

VŠ zamestnanci vo vede a výskume 49 48 45,95 

 Z toho: DrSc., CSc., PhD. 35 37 45,49 

       bez vedeckej hodnosti 14 11   47,50 

 

 

 

 

Na fakulte pôsobilo k 31.12.2015 vo fyzických počtoch celkom 589 vysokoškolských 

učiteľov (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 2), z toho 47 profesorov (nárast o 2), 93 

docentov (nárast o 2), 355 odborných asistentov (pokles o 7), 94 asistentov (nárast o 5) a 48 

VŠ zamestnancov vo vede a výskume (pokles o 1). 

Naďalej pretrváva vysoký podiel kategórie odborných asistentov a VŠ zamestnancov vo 

vede a výskume bez vedeckej hodnosti, ktorých počet sa síce postupne znižuje, avšak stále je 

príliš veľký. Fakulta prednostne prijíma absolventov doktorandského štúdia. 

V roku 2015 prebehla podrobná analýza vedecko-výskumnej aktivity odborných 

zamestnancov vo výskume. Zhodnotila sa ich publikačná a grantová aktivita za posledných 5 

rokov. So zamestnancami, ktorých publikačná aktivita bola dlhodobo podpriemerná sa 

uskutočnil (v roku 2016) pohovor a stanovili sa minimálne kritéria na publikačnú aktivitu. 
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Veková štruktúra VŠ učiteľov podľa obsadených funkčných miest k 31.12.2015 

Vek Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistenti Spolu 

do 25 - - - 3 3 

25-29 - - 13 47 60 

30-34 - 2 66 20 88 

35-39 - 3 60 5 68 

40-44 2 9 58 7 76 

45-49 1 7 30 7 45 

50-54 2 8 36 - 46 

55-59 7 22 25 1 55 

60-64 14 22 32 2 70 

65 a viac 21 20 35 2 78 

Spolu 47 93 355 94 589 

 

Pretrvávajúcim problémom ľudských zdrojov je veková štruktúra pedagogických 

pracovníkov, najmä ide o kategóriu „profesor“. Súčasní profesori sa postupne dostávajú do 

veku nad 65 rokov, kedy pri súčasne platnej legislatíve vo veku nad 70. rokov musia ukončiť 

pracovné zmluvy na neurčito a môžu v práci pokračovať len zmluvou na určito (1 rok), resp. 

na čiastočný úväzok. Dôsledkom toho je nárast počtu pedagógov s minimálnym podielom na 

komplexnej činnosti ústavov a kliník pre nedostatok kmeňových kvalifikovaných 

pracovníkov. Pedagógovia pociťujú nízku príležitosť profesného a vedeckého rastu najmä u 

dôvodu absencie príležitostí vedecko-výskumnej práce a preťaženosti v pedagogike. Riešenie 

uvedeného problému sa venuje zvýšená pozornosť aj v rámci vedenia LF UK, ktoré pripravuje 

koncepciu diferencovaného odmeňovania prednostov pracovísk LF UK, v ktorej sa počíta aj s 

odmeňovaním tých prednostov, ktorí budú primerane motivovať pracovníkov ich ústavov 

k splneniu požiadaviek na habilitačné a inauguračné konania. 

Ďalším dlhodobým problémom je nedostatočné ohodnotenie pedagogických 

pracovníkov, s čím veľmi úzko súvisí aj nízky počet mladých pedagogických pracovníkov – 

lekárov na teoretických predmetoch a ich veľká fluktuácia. Jednou z aktivít vedenia na 

zvýšenie atraktívnosti práce na LF UK je zavedenie diferencovaného odmeňovania za 

publikačnú aktivitu. Diferencované odmeňovanie sa realizuje od júna 2015. 
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7. Kvalita pedagogického procesu 

 Kvalita vzdelávania je podmienená kvalitou pedagogického zboru, ktorá je 

determinovaná kritériami na udelenie vedecko-pedagogickej titulu docent a profesor a súvisí 

tiež s kritériami na obsadzovanie funkčných miest. Kvalita vzdelávania priamo ovplyvňuje 

konkurencieschopnosť absolventov vo svete.  

 Kvalita pedagogického procesu sa na LF UK hodnotí viacerými spôsobmi: 

1) priebežným hodnotením na výučbových pracoviskách, ktoré vykonáva prednosta 

kliniky/ústavu po ukončení semestra 

2) študentskými anketami, zameranými na prieskum názorov na podmienky štúdia, ich 

spokojnosť s priebehom praktickej výučby, prednášok a skúšania. 

Okrem toho kvalitu vzdelávania v doktorskom štúdiu overujú aj retenčné testy, ktoré 

hodnotia retenčné vedomosti z teoretických a klinických predmetov štúdia osobitne. Výsledky 

testov sa porovnávajú v rámci všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku. 

Pre zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu bude potrebná priebežná kontrola 

dodržiavania času trvania výučby. 

Kvalitu pedagogického procesu by mohla zvýšiť aj možnosť vzdelávania sa pedagógov 

LF UK v oblasti pedagogických zručností. 
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8. Absolventi a ich uplatnenie na trhu práce 

Absolventi doktorského štúdia všeobecného lekárstva sa môžu uplatniť vo všetkých 

zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych aj neštátnych zdravotníckych 

zariadeniach, v ďalších funkciách napríklad ako odborný poradca v rámci zdravotných 

poisťovní, revízny lekár, v riadiacich a organizačných funkciách v zdravotníckych 

a farmaceutických inštitúciách a tiež v pedagogických zdravotníckych profesiách. 

Kvalifikačná úroveň absolventov LFUK je porovnateľná s úrovňou absolventov iných 

lekárskych fakúlt v EU. Vyplýva to z poznatkov našich študentov z výmenných pobytov 

v zahraničí, ako aj z úrovne vedomostí študentov zo zahraničia, ktorí absolvovali študijné 

pobyty na našej fakulte. 

Naši absolventi nemajú problémy s uplatnením na domácom trhu práce. Máme poznatky, 

že vysoké percento našich absolventov sa (najmä pre ekonomické a pracovné podmienky) 

uplatňuje mimo územia SR, najčastejšie v ČR, Nemecku, Veľkej Británii, ale aj iných 

krajinách EU a v zámorí.  

Pre dobrú kvalifikačnú úroveň nemajú naši absolventi problémy s uplatnením na 

zahraničnom trhu práce. 
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9. Plány na ďalšie zvýšenie kvality pedagogického procesu na LF UK 

Vedenie LF UK začalo s prípravou reformy študijného plánu LF UK. Kreujú sa komisie, 

ktoré budú zodpovedať za prípravu materiálov týkajúcich sa reformy výučby: 

 všeobecného lekárstva 

 zubného lekárstva 

 doktorandského štúdia 

 špecializačného štúdia. 

 

Cieľom je vypracovanie koncepcie reformy študijného plánu, ktorý by reflektoval 

aktuálne trendy vo výučbe medicíny, ako aj v doktorandskom a špecializačnom štúdiu.  

Pri štúdiu medicíny bude potrebné napríklad zabezpečiť aby: 

 mal študent dostatočne osvojené kľúčové poznatky, 

 pri kvante poznatkov, ktoré študent získa, tieto mal aj primerane hierarchizované, 

 získal čo možno najkomplexnejší pohľad na fyziologické a patofyziologické deje 

prebiehajúce v organizme, 

 chápal význam teoretických znalostí pre klinickú prax (napr. klinická anatómia), 

 bol oboznámený s najnovšími vyšetrovacími/diagnostickými metódami (napr. 

traktografia), 

 vedel zaujať racionálny/kritický postoj k alternatívnym liečebným metódam. 


