
Univerzita Komenského v Bratislave 
LEKÁRSKA FAKULTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O 
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI NA 

LEKÁRSKEJ FAKULTE UK V BRATISLAVE 
ZA ROK 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, november 2020 



 2 

1.  Organizácia štúdia 
 
Základným poslaním LF UK je pedagogicko-výchovná, vedecko-výskumná,  liečebno-

preventívna a iná odborná činnosť. Podstatnou úlohou LF UK je pregraduálna výchova štu-
dentov, 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 ak-

reditovaný špecializačný študijný program v zdravotníckom povolaní lekár pre vybrané špe-
cializačné odbory.  

Hlavným poslaním Lekárskej fakulty UK je vychovávať študentov, ktorí chápu svoju pro-
fesiu 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 naďalej pokračuje 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  tzv. štandardný študijný plán, ktorý je podmienený  nadväz-
nosťou klinických predmetov na predklinické, ako aj na prerekvizity. Vzhľadom nato nie je 
možné 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 pred-
metov do vyšších ročníkov, čo podmieňuje, že títo študenti niekedy nemajú absolvované v 
danom ročníku podstatné predmety a tým sa narúša logické kontinuum získavania vedomostí, 
ktoré by mali na seba nadväzovať. 
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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). 

Veľká pozornosť sa naďalej venovala problematike záverečných prác. Vzhľadom na veľ-
ký počet študentov nie sú vytvorené vhodné podmienky pre riešenie tých tém diplomových 
prác, ktoré vyžadujú experimentálnu prácu diplomantov. Nemožno zanedbať aspekt materiál-
no-technického zabezpečenia prípravy záverečných prác, ktorý je ovplyvnený možnosťami 
školiacich pracovísk, daných napríklad aj výškou pridelených grantových prostriedkov.  

 

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 2019 Rok 2020 

5141800 Všeobecné lekárstvo súvislý 1. a 2. 255 282 

5141800 Všeobecné lekárstvo - anglická výučba súvislý 1. a 2. 96 116 

5166800 Zubné lekárstvo súvislý 1. a 2. 39 42 

5166800 Zubné  lekárstvo - anglická výučba súvislý 1. a 2. 19 20 

 

 

Tab. 2 Počet prijatých a zapísaných študentov 

Kód Študijný program Stupeň    
štúdia 

Akademický rok 
2018/2019 

Akademický rok 
2019/2020 

5141800 Všeobecné lekárstvo súvislý 1. a 2. 360 322 

5141800 Všeobecné lekárstvo  - anglická výučba súvislý 1. a 2. 166 222 

5166800 Zubné lekárstvo súvislý 1. a 2. 41 40 

5166800 Zubné lekárstvo - anglická výučba súvislý 1. a 2. 28 31 
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Tab. 3  Počet študentov v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020 - lekárske študijné pro-
gramy 

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

2018/2019 5141800                    
Všeobecné lekárstvo 

360 310 308 298 287 260 1823 

2019/2020 322 359 266 297 294 289 1827 
         

2018/2019 5166800                       
Zubné lekárstvo 

41 39 40 42 42 39 243 

2019/2020 40 40 37 40 42 42 241 

        

Všeobecné lekárstvo    

 
 

Zubné lekárstvo 

 
 

Tab. 4  Počet zahraničných študentov na slovenskej výučbe v akademickom roku 2018/2019 
a 2019/2020 

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

2018/2019 7.1.1 

Všeobecné lekárstvo 

12 8* 25 21* 11 9* 2 0* 8 7* 4 4* 62 49* 

2019/2020 8 4* 12 8* 19 16* 8 7* 1 0* 8 7* 56 42* 

2018/2019 7.2.1 

Zubné lekárstvo 

2 0* 0 0* 1 0* 0 0* 1 0* 1 1* 5 1* 

2019/2020 0 0* 1 0* 0 0* 1 0* 0 0* 1 0* 3 0* 

* z celkového štipendisti vlády SR 
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Tab. 5 Porovnanie celkového počtu študentov v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020  

 

  VL slov. ZL slov. VL angl. ZL angl. 

2018/2019 1 823 243 786 128 

2019/2020 1 827 241 858 126 

 

 
 

 
 
 

Tab. 6 Počet mužov a žien z celkového počtu študentov na slovenskej výučbe v akademickom 
roku 2018/2019 a 2019/2020  

 

Študijný 
program  

VL VL SPOLU 
VL ZL ZL 

SPOLU 

ZL 

 muži ženy  muži  ženy  

2018/2019 577 1246 1823 84 159 243 

2019/2020 573 1254 1827 79 162 241 
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Tab. 7 Úspešnosť študentov všeobecného lekárstva na slovenskej výučbe v akademickom roku 
2019/2020  

 

 ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

 počet zapísaných  322 359 266 297 294 

 počet ukončených  7 14 3 0 0 

D
ôv

od
 

uk
on

če
ni

a zanechanie 4 5 0   0 
prestup 2     

vylúčenie pre nesplnenie požiadaviek 1 9 3 0 0 

 prerušenie štúdia 4  3 2 0 1 
 
 

Najviac prenášané predmety 
v št.programe všeobecné lekárstvo  
   

ročník predmet 
počet prenášajúcich 

študentov 

1.  lekárska chémia 16 
2. fyziológía 2 18 
 lekárska biochémia 1 23 
  lekárska biochémia 2 62 
  úvod do vedeckej práce 13 
3. mikrobiológia 2 14 
  patologická fyziológia 2 25 

 

 

Tab. 8 Počet  študentov na slovenskej výučbe prekračujúcich štandardnú dĺžku štúdia 
v akademickom roku 2018/2019 a 2019/2020  

 

Akademický rok Počet študentov v nadštandarde 

2018/2019 158 

2019/2020 143 

 

 

 

II. Bakalársky a magisterský študijný program 
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Na LF UK študujú študenti FMFI UK v rámci medziodborového štúdia biomedicínskej 
fyziky, celkovo 36 študentov v akademickom roku 2019/2020, z toho 29 študentov 
v bakalárskom stupni štúdia a 7 študenti v magisterskom stupni štúdiu. (Tab.6 a Tab.7  
akademický rok 2018/2019 a Tab. 8  a Tab. 9 akademický rok 2019/2020). V tomto 
akademickom roku sme oproti predchádzajúcemu  zaznamenali výrazný pokles počtu 
študentov v tomto medziodborovom štúdiu.   
 
 
Tab. 6  Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2018/2019 

              - bakalárske študijné programy 

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

- Biomedicínska fyzika 21 9 11 41 

 

Tab. 7 Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2018/2019 

              - magisterské študijné programy 

Kód Študijný program 1. rok 2. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 13 0 13 

 

Tab. 8 Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2019/2020 

               - bakalárske študijné programy 

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

- Biomedicínska fyzika 12 12 5 29 

 

Tab. 9  Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2019/2020 

               - magisterské študijné programy 

Kód Študijný program 1. rok 2. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 7 0 7 

 
 
 

2.  Akreditácia 
 
 
Akreditované študijné programy na LF UK v pregraduálnej výučbe v zmysle komplex-
nej akreditácie z roku 2015 
 
Tab.10 

Študijný program Forma štúdia Dĺžka štúdia Titul Priznané právo 

7.1.1 Všeobecné lekárstvo denná 6 MUDr. bez obmedzenia 

7.2.1 Zubné lekárstvo denná 6 MDDr. bez 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 študuje na slovenskej výučbe 
spolu 1 827 študentov, z toho 1 771 študentov so slovenským štátnym občianstvom a 56 
zahraničných študentov (Tab.3). Z tohto počtu zahraničných študentov na slovenskej výučbe 
je 42 štipendistov vlády a 14 študentov študuje bezplatne. Na anglickej výučbe študuje 
celkovo 812 študentov, z toho je 787 zahraničných študentov a 25 študentov má slovenské 
občianstvo. Štúdium trvá 6 rokov a uskutočňuje sa dennou formou.  

Počet prijímaných uchádzačov na slovenskej výučbe je približne stabilný už niekoľko 
rokov. Počet zahraničných študentov študujúcich v anglickom jazyku sa  výrazne zvýšil od 
akademického roku 2007/2008 a tento trend sa udržal aj v roku 2019.  

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 nadol. 

Výučba teoretických predmetov je zameraná na premostenie klinických a teoretických 
znalostí používaním modernej technológie (napr. zavedením výučby v simulačnom centre, 
využitie ultrazvuku pri výučbe  topografie anatomických štruktúr). Takmer všetky vedné 
teoretické disciplíny zaviedli klinicky zamerané semináre a predmety. V rámci novej 
akreditácie bude zavedený predmet klinicko-topografická anatómia pre 4. ročník smer 
všeobecné lekárstvo, na základe ktorého  predpokladáme, že bude prínosom pri príprave na 
štátne záverečné skúšky, ako aj v ich budúcej lekárskej praxi.  

Výučba klinických predmetov a stáže prebiehajú na viacerých klinických 
pracoviskách. 
  

  
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. Zubné 
lekárstvo je koncipované viac dentálne. Jeho absolventi majú podstatne rozsiahlejšiu praktic-
kú výučbu, ktorá umožňuje, rovnako ako iným absolventom v EÚ,  pracovať samostatne 
v zubnej ambulancii bezprostredne po promócii bez nutnosti vykonania  špecializačnej prí-
pravy.  
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Do 1. ročníka sa v posledných dvoch rokoch prijalo cca 40 slovenských študentov a  
20 študentov študujúcich v anglickom jazyku, pretože výučbové kapacity sú limitované poč-
tom pracovných miest vo fantómovej učebni v rámci predklinickej výučby a počtom zubnole-
kárskych súprav pre klinickú výučbu študentov. V doktorskom štúdiu zubného lekárstva na 
LF UK (Tab. 3) študuje spolu 241 študentov, z toho 238 študentov má slovenské štátne ob-
čianstvo a 3 študenti sú zahraniční, všetci sú bezplatní študenti. Na anglickej výučbe študuje 
celkovo 123 študentov, z ktorých 116 sú zahraniční študenti a 7 študentov má slovenské ob-
čianstvo.  

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. Ná-
klady na študenta zubného lekárstva sú až trojnásobne vyššie než náklady na študenta všeo-
becného 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.  
 
 
 
 
 
 

4. Kvalita pedagogického procesu 
 

 
Pravidlá a postupy zabezpečovania a zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania na LF 
UK sa v plnom rozsahu riadia Smernicou rektora UK  (VP UK č. 15/2014) a Smernicou de-
kana LF UK (VP LF UK č. 12/2014).  
 
Postupy zabezpečenia kvality sa uplatňujú v oblasti: 

 tvorby a pravidelného hodnotenia študijných programov, 
 tvorby pravidiel hodnotenia študentov, 
 zabezpečenia kvality pedagogickej činnosti vysokoškolských učiteľov,  
 zabezpečenia materiálnych technických a informačných zdrojov na podporu vzdeláva-

nia študentov, 
 organizovania a realizovania spätnej väzby formou ankiet za účelom zefektívnenia 

riadenia uskutočňovaných študijných programov, 
 pravidelné zverejňovanie aktuálnych informácií o študijných programoch a ich absol-

ventoch. 
 
Kvalita pedagogického procesu sa na LF UK hodnotí viacerými spôsobmi: 
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 priebežným hodnotením na výučbových pracoviskách, ktoré vykonáva prednosta ústa-
vu/kliniky po ukončení semestra, 

 študentskými anketami (vrátane ankety absolventov) zameranými na prieskum názo-
rov na podmienky štúdia, ich spokojnosť s priebehom praktickej výučby, prednášok 
a skúšania. 

 

V rámci implementácie vnútorného systému kvality a napĺňania dlhodobých zámerov LF UK 
v oblasti vzdelávania sme aj v roku 2017 zrealizovali študentskú anketu, v ktorej sa študenti 
jednotlivých ročníkov (2.-6. ročník všeobecného aj zubného lekárstva) anonymne vyjadrovali 
ku kvalite prednášok, seminárov, praktických cvičení ako aj klinických stáží. 
 
 Najväčšie nedostatky sú v neuspokojivej prepojenosti štúdia na klinickú prax. Ako 
neuspokojivé hodnotili študenti aj technické zabezpečenie, predovšetkým vybavenosť kliník z 
hľadiska priestorových možnosti, ako aj možnosti použitia a najmä samostatného precvičenia 
jednotlivých vyšetrovacích techník. 
 
Hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu nie je jednoduché, systematické sledovanie 
a vyhodnocovanie problematické, výpovedná hodnota v mnohých prípadoch je minimálne 
otázna. Avšak z pohľadu kvality všetky stanovené ciele prispievajú k skvalitneniu výučby, 
resp. procesu vzdelávania. Pri hodnotení kvality pedagogického procesu sa LF UK riadi 
“Príručkou kvality” ako aj ostatnými materiálmi prijatými na Rade kvality UK v Bratislave. 
 
  
 

5.  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 zariade-
niach, 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 po-
znatky, že vysoké percento našich absolventov sa (najmä pre ekonomické a pracovné pod-
mienky) 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 za-
hraničnom trhu práce.  
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6. 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 aktuál-
ne trendy vo výučbe medicíny, ako aj v doktorandskom a špecializačnom štúdiu. V teoretickej 
výučbe bude potrebné zamerať pozornosť viac na informácie, ktoré sú pre študentov klinický 
významné. Študenti tiež musia byť oboznámení s najnovšími zobrazovacími metódami (napr. 
traktografia), musia mať komplexný pohľad na etiopatogenézu chorôb, absolvent LF UK mu-
sí vedieť zaujať racionálny/kritický postoj k alternatívnym liečebným metódam. Bude potreb-
né vo väčšej miere uplatňovať výučbu aj prostredníctvom riešenia klinických prípadov na 
simulátoroch, aby študenti ovládali symptomatológiu najčastejších ale aj raritných patologic-
kých stavov. Postupne sa preto zvyšuje počet hodín výučby na Ústave simulačného a virtuál-
neho medicínskeho vzdelávania. V budúcnosti bude potrebné zaradiť aj výučbu na pacien-
toch-hercoch.  
 
 
 
 
 
 
 

7. Prijímacie konanie na doktorské štúdium 
 

Prijímacie konanie na doktorské štúdium pre akademický rok 2018/2019 
 

 

názov študijného programu 
plánovaný 
počet štu-

dentov 

počet 
prihláse-

ných 

počet 
zúčastne-

ných 

počet 
prijatých 

počet 
zapísaných 

všeobecné lekárstvo – slovenská výučba 320 1675 1453 511 360 

zubné lekárstvo – slovenská výučba 40 453 365 60 41 

SPOLU : slovenská výučba 360 2128 1818 571 401 
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V akademickom roku 2018/2019 boli na študijný program všeobecné lekárstvo na slovenskú 
výučbu prijatí na základe rozhodnutia Vlády SR nad rámec počtu schváleného AS LFUK prijatí 
ďalší 40 študenti, t.j. plánovaný počet 320 prijatých bol zvýšený na 360. Celkovo bolo prija-
tých 511 študentov, z ktorých sa podľa upraveného plánu následne zapísalo 360 študentov, 
t.j. 70,5 %. Na študijný program zubné lekárstvo bolo na slovenskú výučbu prijatých 60 štu-
dentov, z nich sa na štúdium zapísalo 41 študentov, t.j. 68,3 %.  

 

Prijímacie konanie na doktorské štúdium pre akademický rok 2019/2020 
 

 

názov študijného programu 
plánovaný 
počet štu-

dentov 

počet 
prihláse-

ných 

počet 
zúčastne-

ných 

počet 
prijatých 

počet 
zapísaných 

všeobecné lekárstvo – slovenská výučba 330 1649 1424 426 331 

zubné lekárstvo – slovenská výučba 40 470 349 52 40 

SPOLU : slovenská výučba 370 2119 1774 478 371 

 


