
Správa o úrovni vzdelávacej činnosti na Lekárskej fakulte 

UK za rok 2009 
 

 

1. Organizácia štúdia 
 

a. Implementácia bolonského procesu (trojstupňového štúdia)  
      Lekárska fakulta UK v Bratislave aj v roku 2009 pokračovala vo vytváraní 

kompatibilného systému vzdelávania lekárov na základe odporúčaní WFME a ECTS a v 

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

Štúdium na LFUK má určité špecifiká, ktoré neumožňujú voľný výber predmetov 

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

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

vlastných študijných programov možné len v rozsahu výberu povinne a nepovinne 

voliteľných predmetov. 

V roku 2009 sa venovala  zvýšená pozornosť problematike  záverečných  prác, ktoré sú 

pre študentov lekárskych a nelekárskych študijných programov so začiatkom štúdia 

2004/2005 povinné. Vzhľadom na veľký počet študentov nie sú  vytvorené vhodné 

podmienky najmä pre experimentálnu prácu. Zaznamenali sme aj problémy s umožňovaním 

vstupov študentov do dokumentácie pacientov v súvislosti s ochranou osobných údajov. Bude 

ich treba riešiť osobitnou úpravou zmlúv s príslušnými nemocnicami. Nemožno zanedbať aj 

aspekt materiálno-technického zabezpečenia prípravy záverečných prác, ktorý je ovplyvnený 

možnosťami školiacich pracovísk. Zvýšené ekonomické nároky na realizáciu záverečných 

prác by sa mali prejaviť v navŕšení finančných prostriedkov v rozpočte fakulty.  

 

b. Štruktúra študentov 
Na LFUK sa realizujú všetky druhy vysokoškolského štúdia a okrem toho aj  celoživotné 

vzdelávanie. 

Počet absolventov všetkych druhov štúdia na LFUK bol v roku 2009  708 absolventov, 

v roku 2008 to bolo 512 absolventov (tab. 1).  

 V r. 2009 vykonalo dizertačnú skúšku spolu 82 doktorandov, vedecko-akademickú hodnosť 

PhD. získalo spolu 64 doktorandov ( z toho 17 v dennej forme, 35 v externej forme a 12 

z externej vzdelávacej inštitúcii). Štúdium zanechal 1 doktorand v dennej forme a 9 v externej 

forme.  

Tab. 1 Počet absolventov 

Kód 

 

Študijný program/odbor 

 

Stupeň štúdia Rok 2008 Rok 2009 

5141800 Všeobecné lekárstvo súvislý 1. a 2. 238 208 

5141800 Všeobecné lekárstvo - anglická výučba súvislý 1. a 2. 11 23 

5166800 Zubné lekárstvo súvislý 1. a 2. 28 23 

5166800 Zubné lekárstvo - anglická výučba súvislý 1. a 2. - 3 

5607700 Verejné zdravotníctvo  1. stupeň 4 4 

5607800 Verejné zdravotníctvo 2. stupeň 5 5 

5602700 Ošetrovateľstvo - denná forma 1. stupeň 25 15 

5602700 Ošetrovateľstvo - externá forma 1. stupeň 28 21 



5602800 Ošetrovateľstvo - denná forma 2. stupeň 72 25 

5602800 Ošetrovateľstvo - externá forma 2. stupeň 16 239 

5602800 Ošetrovateľstvo - externá forma súvislý 1. a 2. - 10 

5611700 Fyzioterapia - denná forma 1. stupeň 36 26 

5611700 Fyzioterapia - externá forma 1. stupeň 14 10 

5611800 Fyzioterapia - denná forma 2. stupeň 13 47 

5611800 Fyzioterapia - externá forma 2. stupeň - 24 

5616700 
Laboratórne vyšetrovacie metódy  

v zdravotníctve - denná forma 
1. stupeň 3 10 

5616700 
Laboratórne vyšetrovacie metódy 

 v zdravotníctve - externá forma 
1. stupeň 5 - 

5616800 
Laboratórne vyšetrovacie metódy 

 v zdravotníctve - externá forma 
2. stupeň - 7 

5609700 Pôrodná asistencia - denná forma 1. stupeň 14 8 

 

Celkový počet študentov prijatých na všetky druhy štúdia bol v roku 2009 518 študentov, 

v roku 2008 to bolo 498 študentov (tab. 2).  

V r. 2009 sme prijali 48 doktorandov na dennú formu štúdia  a 43  doktorandov na externú 

formu štúdia.  

Tab. 2 Počet prijatých a zapísaných študentov 

 

Kód Študijný program Stupeň štúdia 

Akademický 

rok 

2008/2009 

Akademick

ý rok 

2009/2010 
5141800 Všeobecné lekárstvo súvislý 1. a 2. 309 341 
5141800 Všeobecné lekárstvo  - anglická 

výučba 

súvislý 1. a 2. 
95 105 

5166800 Zubné lekárstvo súvislý 1. a 2. 41 36 
5166800 Zubné lekárstvo - anglická výučba súvislý 1. a 2. 36 36 
5177700 Fyzioterapia - denná forma 1. stupeň 17 - 

 

V roku 2008 študovalo na LFUK spolu 2473 študentov (tab. 3, 7, 11, 13, 14), v tom istom 

roku študovalo spolu 467 zahraničných študentov (tab.4, 8, 12).  

V roku 2009 študovalo na LFUK spolu  2091 študentov (tab. 5, 9, 15, 16)  v tom istom roku 

študovalo spolu 561 zahraničných študenetov (tab. 6, 10). 

Celkový počet študentov 3. stupňa (denná forma) k 31. 10. 2008 bol 139, k  31.10.2009 bol  

počet študentov 160.  

 

V doktorskom štúdiu všeobecného lekárstva na LFUK (Tab.5) študuje spolu 1773 študentov 

slovenského štátneho občianstva. Celkový počet zahraničných študentov (Tab.6) je 466,  

z toho je 433 študentov študujúcich v anglickom jazyku. Štúdium trvá 6 rokov a uskutočňuje 

sa dennou formou. Počet prijímaných uchádzačov na slovenskej výučbe je približne stabilný. 

Počet zahraničných študentov študujúcich v anglickom jazyku sa  výrazne zvýšil od 

akademického roku 2007/2008 a tento trend sa udržal aj v roku 2009. 

V doktorskom štúdiu zubného lekárstva na LF UK (Tab. 5) študuje vo všetkých šiestich 

ročníkoch  201 študentov slovenského štátneho občianstva. Celkový počet zahraničných 

študentov (Tab.6) je 128, z toho je  124 študentov študujúciôch v anglickom jazyku.  



 

Tab. 3  Počet študentov v akademickom roku 2008/2009 - lekárske študijné programy 

Kód 

 

Študijný  

program/odbor 

 

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

5141800 Všeobecné lekárstvo 303 327 257 248 301 211 1647 

5166800 Zubné lekárstvo 39 27 35 29 36 23 189 

 

 

Tab.4  Počet študentov v akad. roku 2008/2009 - lekárske študijné programy - 

zahraniční študenti 

Kód 

 

Študijný 

program/odbor 

 

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

5141800 Všeobecné lekárstvo 96 94* 101 98* 67 67* 57 49* 28 24* 24 15* 373 347* 

5166800 Zubné lekárstvo 35 34* 27 26* 13 13* 13 11* 3 3* 3 3* 94 90* 

* z celkového počtu zahraničných študentov, študenti študujúci v anglickom jazyku 

 

Tab. 5  Počet študentov v akademickom roku 2009/2010 - lekárske študijné programy 

Kód 

 

Študijný  

program/odbor 

 

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

5141800 Všeobecné lekárstvo 341 309 311 254 254 304 1773 

5166800 Zubné lekárstvo 35 41 27 31 31 36 201 

 

 

Tab. 6  Počet študentov v akad. roku 2009/2010 - lekárske študijné programy - 

zahraniční študenti 

Kód 

 

Študijný 

program/odbor 

 

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

5141800 Všeobecné lekárstvo 111 
105
* 

108 
105
* 

97 93* 68 61* 54 45* 28 24* 466 433* 

5166800 Zubné lekárstvo 37 36* 36 35* 27 27* 12 12* 13 11* 3 3* 128 124* 

* z celkového počtu zahraničných študentov, študenti študujúci v anglickom jazyku 

 

Tab. 7 Počet študentov v akademickom roku 2008/2009 - bakalárske študijné programy  

Kód 

 

Študijný program 

 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Spolu 

5138700 Ošetrovateľstvo - denná forma - 12 15 - 27 

5138700 Ošetrovateľstvo - externá forma - - 20 - 20 

5163700 Pôrodná asistencia - denná forma - 5 9 - 14 

5177700 Fyzioterapia - denná forma 16 25 31 - 72 



5177700 Fyzioterapia - externá forma - - 4 8 12 

5158700 
Laboratórne vyšetrovacie metódy 

v zdravotníctve - denná forma 
- - 11 - 11 

5143700 Verejné zdravotníctvo  - - 4 - 4 

 

 

 

Tab. 8 Počet študentov v akad. roku 2008/2009 -bakalárske študijné programy – 

zahraniční  študenti 

Kód 

 

Študijný program 

 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Spolu 

5138700 Ošetrovateľstvo - externá forma - - 1 - 1 

5163700 Pôrodná asistencia - denná forma - 1 1 - 2 

5177700 Fyzioterapia - externá forma - - 3 2 5 

 

Tab. 9 Počet študentov v akademickom roku 2009/2010 - bakalárske študijné programy  

Kód 

 

Študijný program 

 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Spolu 

5611700 Fyzioterapia - denná forma - 17 25 1 43 

5611700 Fyzioterapia - externá forma - - - 7 7 

 

 

Tab. 10 Počet študentov v akad. roku 2009/2010 -bakalárske študijné programy -

zahraniční študenti 

Kód 

 

Študijný program 

 

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Spolu 

5611700 Fyzioterapia - externá forma - - - 4 4 

 

 

Tab. 11 Počet študentov v akademickom roku 2008/2009 - magisterské študijné 

programy  

Kód Študijný program 1. rok 2. rok Spolu 

5138800 Ošetrovateľstvo - denná forma - 25 25 

5138800 Ošetrovateľstvo - externá forma - 225 225 

5138800 Ošetrovateľstvo - súvislé mag. štúdium - ext. forma - 10* 10 

5177800 Fyzioterapia - denná forma - 51 51 

5177800 Fyzioterapia - externá forma - 20 20 

5158800 
Laboratórne vyšetrovacie metódy  

v zdravotníctve - externá forma 
- 7 7 

5143800 Verejné zdravotníctvo  - 5 5 

 

 



Tab. 12 Počet študentov v akad. roku 2008/2009 - magisterské študijné programy -

zahraniční študenti 

Kód Študijný program 1. rok 2. rok Spolu 

5138800 Ošetrovateľstvo - denná forma - 1 1 

5138800 Ošetrovateľstvo - externá forma - 16 16 

5177800 Fyzioterapia - denná forma - 1 1 

5177800 Fyzioterapia - externá forma - 4 4 
 

 

V akademickom roku 2009/2010 nemáme žiaden magisterský študijný program. 

Okrem toho na LFUK študujú študenti FMIaF v rámci medziodborového štúdia 

biomedicínskej fyziky celkovo 68 študentov a študenti FTVŠ UK v rámci špecializačného 

štúdia „Regenerácia“ 65 študentov (Tab.13 a Tab.14 a pre akademický rok 2009/2010 Tab. 15 

a Tab. 16). 

 

 

Tab. 13 Počet študentov medziodborového štúdia (FMIaF, FTVŠ) v akad. roku 

2008/2009 - bakalárske študijné programy 

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

- Biomedicínska fyzika 25 20 7 52 

- Regenerácia - 18 21 39 

 

 

Tab. 14 Počet študentov medziodborového štúdia (FMIaF, FTVŠ) v akad. roku 

2008/2009 - magisterské študijné programy 

Kód Študijný program 1. rok 5. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 6 10 16 

- Regenerácia 20 - 20 

- Regenerácia - súvislé magisterské štúdium - 7 7 

 

Tab. 15 Počet študentov medziodborového štúdia (FMIaF, FTVŠ) v akad. roku 

2009/2010 - bakalárske študijné programy 

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

- Biomedicínska fyzika 20 18 17 55 

 

 

Tab. 16 Počet študentov medziodborového štúdia (FMIaF, FTVŠ) v akad. roku 

2009/2010 - magisterské študijné programy 

Kód Študijný program 1. rok 5. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 7 5 12 

 

 



2. Akreditácia 
 
I. Akreditované študijné programy na LFUK v pregraduálnej výučbe v akademickom roku 

2008/2009. 

 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
Forma 

štúdia 

Dĺžka 

štúdia 
Titul 

Dátum  

akreditácie 

7.1.1 Všeobecné lekárstvo denná 6  MUDr. 31.5.2004 

7.2.1 Zubné lekárstvo denná 6  MUDr. 29.10.2003* 

7.4.2 Verejné zdravotníctvo denná 3  Bc. 31.5.2004 

7.4.2 Verejné zdravotníctvo denná 2  Mgr. 31.5.2004 

7.4.1 Ošetrovateľstvo denná 3  Bc. 31.5.2004 

7.4.1 Ošetrovateľstvo externá 3  Bc. 31.5.2004 

7.4.1 Ošetrovateľstvo denná 2  Mgr. 31.5.2004 

7.4.1 Ošetrovateľstvo externá 2  Mgr. 31.5.2004 

7.4.4  Pôrodná asistencia denná 3  Bc. 29.10.2003 

7.4.4  Pôrodná asistencia externá 4  Bc. 29.10.2003 

7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve denná 3  Bc. 29.10.2003 

7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve externá 4  Bc. 29.10.2003 

7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve denná 2  Mgr. 29.10.2003 

7.4.3 Laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve externá 2  Mgr. 29.10.2003 

7.4.7 Fyzioterapia denná 3  Bc. 29.10.2003** 

7.4.7 Fyzioterapia externá 4  Bc. 29.10.2003** 

7.4.7 Fyzioterapia denná 2  Mgr. 29.10.2003** 

7.4.7 Fyzioterapia externá 2  Mgr 29.10.2003** 
*16. 1. 2006  Akreditačná komisia priznala právo udeľovať akademický titul doktor zubného lekárstva „MDDr.“ 

** 5. 9. 2005  Akreditačná komisia povolila zmenu názvu na základe zmien v sústave študijných odborov 

vysokoškolského vzdelávania v SR. 

 

 

 

Akreditované študijné programy na LFUK v pregraduálnej výučbe v akademickom roku 

2009/2010. 

 

 

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 

7.4.7 Fyzioterapia denná 3  Bc. 9.9.2009 

7.4.7 Fyzioterapia externá 4  Bc. 9.9.2009 



 

II.  Akreditované študijné programy doktorandského štúdia  

 

 

 

Študijný odbor 

 

Dĺžka štúdia     Priznané právo  

Denná  

forma 

 

Externá 

forma 

 

Denná forma 

 

Externá forma 

 

7.1.2   Anatómia, histológia a embryológia 3 5 do 31.8.2008 do 31.8.2010 

7.1.3   Normálna a patologická fyziológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.4   Vnútorné choroby 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.7   Chirurgia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.8   Röntgenológia a rádiológia 4 5 do 31.8.2010 do 31.8.2011 

7.1.9   Gynekológia a pôrodníctvo 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.10  Pediatria 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.11  Neurológia 4 5 do 31.8.2009 do 31.8.2010 

7.1.12  Psychiatria 3 5 bez časového obmedzenia 

7.1.13  Dermatovenerológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.14  Oftalmológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.15  Onkológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.16  Otorinolaryngológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.18  Toxikológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.20  Anestéziológia a resuscitácia 4 5 do 31.8.2009 do 31.8.2010 

7.1.21  Patologická anat. a súdne lekárstvo 4 5 do 31.8.2009 do 31.8.2010 

7.1.22  Ortopédia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.23  Urológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.24  Fyziatria, balneol. a lieč. rehabilitácia 4 5 do 31.8.2009 do 31.8.2010 

7.1.26  Klinická farmakológia 3 5 do 31.8.2008 do 31.8.2010 

7.2.1   Zubné lekárstvo 4 5 do 31.8.2009 do 31.8.2010 

7.4.1   Ošetrovateľstvo 4 5 do 31.8.2009 do 31.8.2010 

7.4.2   Verejné zdravotníctvo 4 5 do 31.8.2009 do 31.8.2010 

4.1.22  Biochémia 4 5 bez časového obmedzenia 

4.2.3   Molekulárna biológia 3 5 bez časového obmedzenia 

4.2.15  Imunológia 3 5 bez časového obmedzenia 

 

 

s účinnosťou od 9.9.2009 

 

 

Študijný odbor 

Dĺžka štúdia     Priznané právo  

Denná 

forma 

 

Externá 

forma 

 

Denná forma 

 

Externá forma 

 

7.1.3.   normálna a patologická fyziológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.4.   vnútorné choroby 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.7.   chirurgia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.8.   röntgenológia a rádiológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.9.   gynekológia a pôrodníctvo 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.10. pediatria 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.11. neurológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.12. psychiatria 4 5 
s časovým obmedzením do 

31.8.2011 

7.1.13. dermatovenerológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.14. oftalmológia 4 5 
s časovým obmedzením do 

31.8.2010 



7.1.15. onkológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.16. otorinolaryngológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 4 5 
s časovým obmedzením do 

31.8.2013 

7.1.22. ortopédia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.23. urológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.24. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.1.26. klinická farmakológia 4 5 bez časového obmedzenia 

7.2.1.   zubné lekárstvo 4 5 bez časového obmedzenia 

 

 

III. Postgraduálne špecializačné štúdium 

 
 

Cieľovou skupinou pre tieto vzdelávacie aktivity sú  absolventi  lekárskych fakúlt 

s dosiahnutým titulom MUDr. v povolaní lekár a absolventi bakalárskeho alebo 

magisterského štúdia v odbore Ošetrovateľstvo v povolaní  zdravotná  sestra. 

      Každý akreditovaný študijný program má vlastný kalendár vzdelávacích aktivít, ktoré sú 

povinne určené pre lekárov resp. zdravotné sestry zaradených do špecializačnej prípravy.        

Ministerstvo zdravotníctva SR v r. 2009 priznalo právo LF UK v Bratislave, uskutočňovať 

akreditované špecializačné programy pre kategóriu lekár v odboroch: 

- ortopédia (30.1.2009) 

 
Lekárska fakulta UK v Bratislave má priznané právo uskutočňovať nasledujúce  

špecializačné študijné programy:  

 

1. v zdravotníckom povolaní  lekár v odboroch: 

- Vnútorné lekárstvo 

- Hematológia a transfuziológia 

- Neurológia                                                    

- Gynekológia a pôrodníctvo                          

- Klinická onkológia                                       

- Dermatovenerológia                                     

- Oftalmológia                            

- Pediatria 

- Neurochirurgia 

- Otorinolaryngológia 

- Rádiológia 

- Endokrinológia 

- Plastická chirurgia 

- Psychiatria  

- Geriatria   

- Pediatrická neurológia 

- Patologická anatómia 

- Chirurgia 

- Ortopédia 

 

2. v zdravotníckom povolaní  zdravotná sestra:  

- Ošetrovateľstvá starostlivosť  v odboroch chirurgia – MZ SR na základe žiadosti 

LF UK zrušilo osvedčenie o akreditácii dňom 27. 7. 2009 

                  

 



 

Celkový počet účastníkov špecializačného štúdia vzdelávaných v roku 2009 

   

Akreditované špecializované odbory 

Počet 

zaradených 

Počet 

absolventov 

      

v zdravotníckom povolaní lekár     

neurológia 4   

gynekológia a pôrodníctvo 8   

oftalmológia 8   

neurochirurgia 0   

dermatovenerológia 10   

pediatria 24               2 

vnútorné lekárstvo 19   

klinická onkológia 9   

hematológia a transfuziológia 0   

ORL 8   

plastická chirurgia 7   

rádiológia 23               4 

endokrinológia 4   

psychiatria 2   

geriatria 3   

chirurgia  4    

pediatrická neurológia 3   

patologická anatómia   3    

ortopédia  5    

v zdravotníckom povolaní zdravotná sestra     

      

ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgia 12 11 

Celkove spolu 156 17 

 
 

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. 

 

 

3.  Obsah, metódy a podmienky štúdia 

 

Lekárske študijné programy/odbory 

A: Všeobecné lekárstvo  

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

maximálny počet študentov na  jedného učiteľa 10, pri výučbe klinických predmetov 

maximálne 5, pri 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 klinických predmetov a stáže prebiehajú na 

viacerých klinických pracoviskách. 

 Od akademického roku 2002/2003 je súčasťou doktorského štúdia obhajoba 

diplomovej práce. V akademickom roku 2009/2010 je diplomová práca povinná pre všetkých 

študentov. 

 

B: Zubné lekárstvo  

 

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

Európskej komisie TAIEX a nahradil pôvodný študijný odbor Stomatológia. Prví absolventi 

končili v akademickom roku 2008/2009.  

Zubné lekárstvo je koncipované viac dentálne ako bola Stomatológia. 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 popromočnej špecializačnej prípravy.  

V roku 2009 sa do 1. ročníka sa prijalo 36 slovenských študentov a 36 študentov 

študujúcich v anglickom jazyku. Počet prijatých študentov je limitovaný počtom pracovných 

miest vo fantómovej učebni v rámci predklinickej výučby a počtom zubnolekárskych súprav 

pre klinickú výučbu poslucháčov.  

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.  

Väčšina výučby (85 %) sa vykonáva na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

LF UK a OÚSA Bratislava, zbytok (15 %) na Klinike ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie 

LF UK a FNsP Bratislava. V OÚSA prebieha rekonštrukcia budovy, ambulancií, montáž 

nových zubnolekárskych súprav, čo je základným predpokladom pre kvalitnú praktickú 

výučbu študentov. Rekonštrukcia je naplánovaná pri dostatočnom zabezpečení finančných 

prostriedkov asi na 4 roky a to za plnej prevádzky kliniky.  

 

Nelekárske študijné programy/odbory 

A: Ošetrovateľstvo 

 V akademickom roku 2008/2009 študovalo 27 študentov v dennej forme a 20 

študentov v externej forme bakalárskeho študijného programu a 25 študentov v dennej forme 

a 225 študentov v externej forme magisterského  študijného programu. V 6. roku štúdia bolo 

10 študentov, ktorí boli prijatí na súvislé 6 ročné magisterské  štúdium v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo - externá forma. Podiel zahraničných študentov bol v bakalárskom študijnom 

programe zanedbateľný (1 zahraničná študentka), v magisterskom študijnom programe 

študovalo v roku 2008/2009 spolu 17 zahraničných študentov, z toho 16 v externej forme 

štúdia.  

 Od akademického roku 2008/2009 sa z dôvodu nízkeho záujmu uchádzačov o dennú 

alebo externú formu štúdia neotváral 1. rok štúdia bakalárskeho študijného programu. 

Rovnako sa v akademickom roku 2008/2009 z dôvodu zmeny v legislatíve neotváral 1. rok 

magisterského študijného programu. V uvedenom akademickom roku ukončilo bakalárske 

štúdium 35 študentov (denná, externá forma),  magisterské štúdium 250 študentov 

slovenského štátneho občianstva a 17 zahraničných študentov (denná, externá forma). 

V uvedenom bakalárskom študijnom programe ostalo 12 študentov v 3. roku štúdia. 



V roku 2009LF UK už nežiadala o akreditáciu študijného programu ošetrovateľstvo. 

Z toho dôvodu musela od akademického roku 2009/2010 riešiť prestup zostávajúcich 12 

študentov bakalárskeho študijného programu. Menovaným študentom bol umožnený prestup 

na JLF UK v Martine, čo využili 3 študenti, resp. na Slovenskú zdravotnícku univerzitu 

v Bratislave, kam prestúpilo 9 študentov.  

 B: Pôrodná asistencia 

V akademickom roku 2008/2009 študovalo 16 študentiek v bakalárskom študijnom 

programe, z toho v dennej forme štúdia je 14 študentiek slovenského štátneho občianstva a 2 

zahraničné študentky.   

 Pre nízky záujem uchádzačov sme v jednotlivých akademických rokoch študijný 

program v externej forme a v minulom akademickom roku ani v dennej forme neotvárali. V  

akademickom roku 2008/2009  ukončilo bakalárske štúdium 10 študentiek v dennej  forme. 

Pre nasledujúci akademický rok ostalo na LF UK  6 študentiek bakalárskeho študijného 

programu. 

V roku 2009 LF UK už nežiadala o akreditáciu študijného programu pôrodná 

asistencia. Z toho dôvodu musela od akademického roku 2009/2010 riešiť prestup 

zostávajúcich 6 študentov bakalárskeho študijného programu. Menovaným študentom bol 

umožnený prestup na inú vysokú školu, pričom všetkých 6 študentiek prestúpilo na Slovenskú 

zdravotnícku univerzitu v Bratislave.  

 

C: Fyzioterapia  

 V akademickom roku 2009/2010 študuje 43 študentov v dennej forme a 7 študentov 

v externej forme štúdia v bakalárskom študijnom programe, ide o študentov so slovenským 

štátnym občianstvom a 4 zahraničných študentov, ktorí študujú v externej forme.  

 V magisterskom študijnom programe  v akademickom roku 2008/2009 ukončilo 

štúdium  71 študentov slovenského štátneho občianstva (denná, externá forma)  a 5 

zahraničných študentov (denná, externá forma).  

Od septembra 2009 má LF UK  akreditovaný bakalársky študijný program 

fyzioterapia v dennej i externej forme. O akreditáciu magisterského štúdia sme v roku 2009 

v uvedenom študijnom programe nepožiadali. 

V akademickom roku 2009/2010 sme umožnili prestup na LF UK štyrom študentom 

z JLF UK v Martine, kde tento študijný program akreditovaný nemajú. 

Výučbu odborných fyzioterapeutických predmetov zabezpečuje 24 externých  

učiteľov, ich podiel na celkovej  výučbe je viac ako 60 % výučbových hodín. 

 

D: Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

 V akademickom roku 2008/2009 študovalo v poslednom roku štúdia 11 študentov 

v dennej forme v bakalárskom študijnom programe. Študentov v externej forme štúdia sme už 

nemali. 

 V magisterskom  študijnom programe študovalo 7 študentov v externej forme štúdia. 

Všetci uvedení študenti v roku 2009 absolvovali štúdium. 

V roku 2009 LF UK už nežiadala o akreditáciu tohto študijného programu  

 

E: Verejné zdravotníctvo 

 V akademickom roku 2008/2009 študovali 4 študenti v bakalárskom študijnom 

programe  a 5 študentov v magisterskom  študijnom programe.   

 V roku 2009 všetci študenti v bakalárskom i v magisterskom štúdiu štúdium ukončili. 

V roku 2009 LF UK už nežiadala o akreditáciu študijného programu verejné 

zdravotníctvo.  



 

Doktorandské štúdium 

V priebehu roka 2009 bolo doktorandské štúdium organizované podľa pravidiel obsiahnutých 

v Organizácii doktorandského štúdia na LFUK v Bratislave, ktoré sú platné pre doktorandov 

so začiatkom štúdia  od ak. r. 2007/2008. (Pre doktorandov prijatých do študijných odborov v 

akad. r. 2005/2006 a 2006/2007 sú platné pôvodné pravidlá obsiahnuté v materiáli Študijné 

programy doktorandského štúdia na LFUK v Bratislave).  

Do pedagogického procesu doktorandov – do kurzov a povinne voliteĺných predmetov (podľa 

zoznamu na webovej stránke LFUK) sa zapojili  okrem pedagógov a zamestnancov LFUK aj 

pedagógovia z iných fakúlt UK (z Prírodovedeckej fakulty, Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky), z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity)  a tiež z SAV ( 

z Neuroimunologického ústavu, z Virologického ústavu, z Ústavu experimentálnej onkológie, 

z Ústavu experimentálnej endokrinológie), z Medzinárodného laserového centra. Kurzy pre 

doktorandov opakovane  realizovalo aj Výpočtové stredisko LFUK a Akademická knižnica 

LFUK. Obohatením prednášok boli hostia z USA (prof. L. Levy a Assoc. Prof. Pandya z 

Nova Southeastern University, Florida, USA).  

V r. 2009 doktorandi a zamestnanci LFUK do 30 rokov získali 25 grantov UK (v sume od 

800-1800 Eur/rok) s celkovým objemom financií 32 600 EUR.  

V rámci Komplexnej akreditácie činností UK v Bratislave (hodnotiaca  správa Akreditačnej 

komisie 17.6. 2009) boli výsledky doktorandského štúdia na LFUK hodnotené kategóriou       

A- špičková kvalita v rámci Slovenska.  

 

4. Ľudské zdroje 

 
   Po absolovaní výberových konaní na obsadenie funkčných miest profesorov, docentov, 

prednostov ústavov a kliník, vysokoškolských učiteľov a odborných zamestnancov vo 

výskume, bolo v roku 2009 obsadených 119 funkčných miest. 

Z toho: 

- odborných asistentov, asistentov a odborných zamestnancov vo výskume        92 

  (33 nástupov - z toho 3 na zastupovanie počas MD; 1 x  odborný zamestnanec vo 

   výskume  6 x  boli doklady vrátené –uchádzač nesplnil  vypísané požiadavky 

   na obsadenie miest a 2 x sa účastník nedostavil;  59 opakovaní po 5 rokoch –  

   z toho 4 x odborný zamestnanec vo výskume,)  

  

- docentov vo vypísaných študijných odboroch                16 

  (11  úspešných kandidátov - z toho 1 x nový nástup, 5 opakovaní po 5 rokoch) 

 

- profesorov vo vypísaných študijných odboroch                                             2 

  (2 úspešní kandidáti - z toho 1x nový nástup, 1 x opakovanie po 5 rokoch) 

 

- porednostov ústavov a kliník                                      9       

  (9  úspešní kandidáti - z toho 4 x nový nástup, 5 x opakovanie po 5 rokoch)   

 

 

http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/veda_vyskum/organizacia.doc
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/veda_vyskum/Studijne_programy_doktorandskeho_studia.doc
http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/veda_vyskum/Studijne_programy_doktorandskeho_studia.doc


Štruktúra pedagogických zamestnancov LF UK v roku 2009 v porovnaní 

s rokom 2007  a 2008 je v nasledujúcej tabuľke: 

 

  Zamestnanci   rok Rok rok 

        2007 2008 2009 

Profesori spolu     54 40 41 

z toho: DrSc.     22 8 8 

           CSc., PhD.     32 32 33 

           bez vedeckej hodnosti   0 0 0 

Mimoriadni 

profesori     2 7 

 

6 

z toho: DrSc.     0 0 0 

           CSc., PhD.     2 7 6 

Docenti spolu     84 79 84 

z toho: DrSc.     1 0 0 

           CSc., PhD.     83 79 84 

           bez vedeckej hodnosti   0 0 0 

Odborní asistenti  spolu   276 317 

 

319 

z toho: DrSc.     1 13 8 

           CSc., PhD.     171 188 203 

           bez vedeckej hodnosti   104 116 108 

Asistenti       43 56 74 

Lektori       0 0 0 

Zamestnanci v pedagogickom procese spolu 459 499 524 

VŠ zamestnanci na vede a výskume 37 36 45 

 

 

Pretrvávajúcim problémom ľudských zdrojov je veková štruktúra    pedagogických 

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

veku nad 65 rokov, kedy pri súčasne platnej legislatíve musia ukončiť pracovné zmluvy na 

neurčito a môžu v práci pokračovať len zmluvou na určito (1 rok), nemôžu však byť 

garantami štúdia (z tohto dôvodu došlo pri poslednej akreditácii aj k strate niektorých 

predmetov).V mnohých prípadoch ide o kvalitných pracovníkov (školiteľov doktorandského 

štúdia, autorov karrentovaných publikácií a riešiteľov grantov), preto sa aj v roku 2009 

vyhovelo ich žiadosti o predlžovanie, väčšinou však preradením do kategórie odborný 

asistent. Jestvujúci docenti (potrební na náhradu odchádzajúcich profesorov) zatiaľ neplnia 

súčasné požiadavky na inaugurácie, takže ani v najbližšom období nemožno očakávať 

výrazne zlepšenie situácie. 

Pre pretvávajúce dlhodobé podhodnotenie ceny práce vysokoškolských učiteľov-lekárov, sme 

zaviedli do odmeňovania aj jednorazové odmeny za publikácie v karentovaných časopisoch. 

 

Tiež nedošlo k zlepšeniu takmer katastrofálnej situácie v jestvujúcich pracovných 

podmienkach. Očakávame však že v dohľadnom čase dôjde ku konečnému rozhodnutiu 

o dostavbe fakultnej nemocnice a kampusu na Rasochách. 

Záujem mladých lekárov o prácu na fakulte naďalej stagnuje, opakovane (aj v minulosti 

v atraktívnych odborch, napr. chirurgia) prebiehajú neúspešné výberové konania pre 

nedostatok uchádzačov.   

 



V uplynulom roku, došlo k nárastu celkového počtu pracovníkov v pedagogickom procese o  

5 % a po viacerých rokoch poklesu došlo v kategóriach profesor k nárastu počtu o 1% 

a docent o 6,3 % pracovníkov. 

 

 

5. Absolventi a ich uplatnenie na trhu práce 
 
Kvalifikačná úroveň absolventov LFUK je porovnateľná s úrovňou absolventov iných 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 .  

 

 

 

 

 


