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Výučba v študijnom programe všeobecného lekárstva a zubného lekárstva prebieha na 
Lekárskej fakulte UK v Bratislave aj v anglickom jazyku. Pedagogickí zamestnanci, ktorí 
vyučujú svoj predmet v anglickom jazyku sú odmeňovaní nad rámec svojho funkčného platu 
podľa „Pravidiel pre vyplácanie odmien za výučbu v slovenskom a anglickom jazyku pre 
zamestnancov LF UK a externých učiteľov na základe uzatvorených dohôd 
v mimopracovnom pomere“ (Príkaz dekana číslo 4/2008 v znení jeho Dodatku číslo 1/2009). 

 
Za účelom skvalitnenia výučby  v doktorských študijných programov realizovanej 

v anglickom jazyku, vedenie Lekárskej fakulty schválilo v septembri minulého roku povinné 
preskúšanie všetkých pedagogických zamestnancov vo funkčnom zaradení asistent a odborný 
asistent z medicínskej angličtiny formou testu s následnou ponukou bezplatného vzdelávania 
formou intenzívneho kurzu v medicínskej angličtine. Kurz sa uskutočnil počas skúšobného 
obdobia akademického roku 2009/2010. Kurz na úrovni upper intermediate bol povinný pre 
všetkých, ktorí nedosiahli v jazykových testoch túto úroveň. 

 
Dekan LF UK schválil ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v medicínskej 

angličtine, ktoré sa uskutoční  v mesiacoch máj – jún 2010  na Ústave cudzích jazykov LF 
UK formou bezplatného intenzívneho kurzu podľa nasledovných kritérií: 

 
a) pedagogickí zamestnanci, ktorí dosiahli vyššiu úspešnosť vo vstupnom teste ako 35 % 

a v kurze medicínskej angličtiny mali vyššiu účasť ako 35 %, majú možnosť ďalšieho 
bezplatného vzdelávania v medicínskej angličtine na Ústave cudzích jazykov LF UK.  
Kurz sa uskutoční v termíne od 17. mája  do 23. júna 2010. Ukončenie kurzu bude 
formou preskúšania a na základe úspešnosti absolvovanej skúšky bude účastníkom 
kurzu vydané osvedčenie o spôsobilosti vyučovať v anglickom jazyku. 

 
b) pedagogickí zamestnanci, ktorí dosiahli nižšiu úspešnosť vo vstupnom teste ako 35 % 

a mali nižšiu ako 35 % účasť v kurze medicínskej angličtiny,  sa budú dovzdelávať 
individuálne a podmienkou vyučovania v anglickom jazyku v akademickom roku 
2010/2011 bude úspešné absolvovanie skúšky na Ústave cudzích jazykov, ktorá sa 
uskutoční 21. júna 2010.  

 
Z uvedeného dôvodu u k l a d á m prednostom ústavov a kliník LF UK, aby na základe 
výsledkov vo vstupnom teste z medicínskej angličtiny nahlásili všetkých pedagogických 
zamestnancov  na svojom pracovisku vo funkčnom zaradení asistent a odborný asistent: 

 
- podľa  bodu „a)“ -  formou menného zoznamu Ústavu cudzích jazykov LF UK  

v termíne do 30. 4. 2010. 
Zodpovední: prednostovia ústavov a kliník LF UK; 

 
- podľa bodu „b)“  - formou menného zoznamu Ústavu cudzích jazykov v termíne 

do 15. 5. 2010. 
Zodpovední: prednostovia ústavov a kliník LF UK; 

 
- zabezpečiť realizáciu kurzu a preskúšanie pedagogických zamestnancov podľa 

bodu „a)“ a „b)“ v stanovených termínoch. 
Zodpovedná: prednostka Ústavu cudzích jazykov LF UK. 

 
 

 



Všetky informácie ohľadne  realizácie kurzu a vykonania skúšky z medicínskej angličtiny 
poskytne Ústav cudzích jazykov  LF UK  a budú zverejnené na webstránke LF UK. 
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