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Na základe paragrafu 87a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl.10, ods.3 Organizačného poriadku UK 

a v zmysle Smernice rektora UK č. 15/2014 o pravidlách zabezpečenia kvality 

vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, dekan Lekárskej 
fakulty UK vydáva túto smernicu o pravidlách zabezpečenia systému kvality na LF UK: 

 

 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Táto smernica upravuje pravidlá systému kvality na LFUK, ktoré komplexne zahŕňajú 

politiku a postupy fakulty v oblasti zabezpečenia kvality jej činnosti.  

 

2. Hlavným cieľom vnútorného systému kvality na fakulte je uplatňovanie a rozvíjanie 

významu kvality a spôsobov jej zabezpečenia v činnosti fakulty, so zameraním 

predovšetkým na zabezpečenie kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania 

(vrátane doktorandského štúdia) ako hlavného poslania LFUK a súčasného prepojenia na 

vedecko-výskumnú a liečebno–preventívnu činnosť.  

 

3. Politika vnútorného systému kvality na LFUK obsahuje a vyjadruje hlavné princípy, ciele a 

nástroje na dosahovanie cieľov vnútorného systému kvality, vrátane rozdelenia 

kompetencií pri organizácii vnútorného systému kvality, zapojenia študentov 

a doktorandov do vnútorného systému kvality a prepojenia vzťahu medzi vysokoškolským 

vzdelávaním, liečebno-preventívnou a vedecko-výskumnou činnosťou. 

 

4. Postupy vnútorného systému kvality vyjadrujú procesy, pravidlá a procedúry, 

prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje uplatňovanie, monitorovanie, vyhodnocovanie a 

skvalitňovanie vnútorného systému kvality na LFUK.  
 

 

 

Čl. 2 

Politika vnútorného systému kvality na LFUK 

 

1. Politika vnútorného systému kvality na LFUK sa opiera o základné princípy, ktoré 

vychádzajú z poslania a úloh fakulty ako špičkovej vzdelávacej a vedecko-výskumnej 

inštitúcie.  

 

2. LF UK sa riadi predovšetkým týmito hlavnými všeobecnými princípmi vnútorného 

systému kvality:  

a) prepájanie vzdelávacej, vedecko-výskumnej činnosti  a liečebno-preventívnej činnosti a 

uplatňovanie najnovších vedeckých poznatkov do obsahu vzdelávania medikov aj 

doktorandov, zapájanie študentov do vedeckovýskumných aktivít učiteľov,  

b) prepájanie obsahu vzdelávania v poskytovaných študijných programoch na potreby 

spoločenskej praxe,  

c) dôraz na kvalitu vysokoškolských učiteľov ako hlavných nositeľov napĺňania poslania 

fakulty,  

d) zapojenie všetkých osôb, tvoriacich vysokú školu, teda vysokoškolských učiteľov 

a ostatných zamestnancov ako aj študentov v pregraduálnom stupni doktorského štúdia 



(všeobecného aj zubného lekárstva) a študentov v postgraduálnom stupni (doktorandov 

a študentov v špecializačných študijných programoch v zdravotníckom povolaní lekár) 

pri zabezpečovaní a hodnotení kvality poskytovaného vzdelávania,  

e) otvorenosť a transparentnosť fungovania fakulty a najmä poskytovania VŠ štúdia, 

vrátane doktorandských študijných programov.  

 

3. Na zabezpečenie politiky vnútorného systému kvality sú stanovené nástroje, medzi ktoré 

patria predovšetkým:  

a) definovanie štandardov a postupov pri realizácii základných činností fakulty (vo 

vnútorných dokumentoch a smerniciach fakulty)  

b) priebežné a výročné hodnotenie hlavných činností a výsledkov fakulty (v rámci správ 

o pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti)za spolupôsobenia akademických 

orgánov a participácie študentov, 

   

 

 

Čl. 3 

Postupy Lekárskej fakulty UK v oblasti zabezpečovania vnútorného systému kvality 

 

Postupy vnútorného systému kvality sa uplatňujú najmä v nasledovných oblastiach:  

   

 A. Tvorba, schvaľovanie, monitorovanie a pravidelné hodnotenie poskytovaných 

študijných programov:  

 

1) fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie iba v akreditovaných študijných 

programoch,  

2) návrhy všetkých študijných programov poskytovaných Lekárskou fakultou UK 

zodpovedajú požiadavkám zákona o vysokých školách a kritériám akreditačnej komisie 

MŠVV a Š SR,  

3)  poskytované študijné programy, ich návrhy a modifikácie sú rozvíjané v súlade s 

dlhodobým zámerom rozvoja fakulty, 

4)  návrhy na akreditáciu študijného programu prechádzajú viacstupňovým schvaľovaním v 

príslušných riadiacich a akademických orgánoch fakulty, po schválení Kolégiom dekana, 

návrh študijného programu prerokúva Akademický senát fakulty a konečné znenie 

schvaľuje Vedecká rada LF UK 

5) dekan fakulty koordinuje pravidelné monitorovanie a hodnotenie akreditovaných 

študijných programov, do ktorého sú zapojení všetci členovia akademickej obce,  

6)  kvalitu v poskytovaní vzdelávania v jednotlivých študijných programoch pravidelne 

hodnotí vedecká rada fakulty, ktorá prijíma opatrenia na modifikáciu študijných 

programov alebo návrhy opatrení pre akademické orgány fakulty, dotýkajúce sa 

koncepčných, obsahových a personálnych zmien študijných programov, pričom podklady 

k hodnoteniu vypracúvajú príslušní prodekani, 

7)  aktuálne a objektívne informácie o kvalite vzdelávacieho procesu v študijných 

programoch v pregraduálnom stupni vysokoškolského doktorského štúdia (všeobecného 

aj zubného lekárstva) a  v postgraduálnom stupni (doktorandské študijné programy a  

špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní lekár) a o úrovni absolventov 

sa zverejňujú na internetovej stránke fakulty    

 

 

 



B. Tvorba kritérií a pravidlá hodnotenia študentov:  

 

1)  hodnotenie študijných výsledkov študenta sa uskutočňuje v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a so Študijným poriadkom univerzity a Lekárskej fakulty 

a najmä priebežnou kontrolou a hodnotením výsledkov počas výučbovej a skúškovej časti 

semestra,  

2)  spôsob hodnotenia a podiel jednotlivých foriem určujú informačné listy, ktoré stanovujú, 

akým spôsobom bude predmet hodnotený,  

3)  absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou (v súlade so študijným poriadkom fakulty), 

ktorá je základným ukazovateľom kvality počas výučby predmetu a nadobudnutých 

vedomostí a zručností, v pregraduálnom stupni (ak nie je v informačných listoch určené 

inak) sa hodnotí šesťstupňovou klasifikačnou schémou A - FX 

4)  úroveň vedomostí a zručností študentov sa vyhodnocuje v súlade so študijným poriadkom 

fakulty, a to jednak v priebehu a jednak po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích 

činností predmetov jednotlivých študijných programov,  

5)  úroveň vedomostí študentov v konkrétnom predmete sa vyhodnocuje minimálne 

jedenkrát za semester,   

6)  hodnotenie študentov za jednotlivé predmety sa po ukončení každého skúškového 

obdobia archivuje v zmysle univerzitných pravidiel.  

 

C. Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov:  

 

1)  kvalita výberu VŠ učiteľov sa zabezpečuje formou výberového konania na konkrétne 

pracovné miesto, ktorým sa overujú odborné aj morálne predpoklady uchádzačov a 

plnenie kvalifikačných požiadaviek na pracovné miesto,  

2) základom pre hodnotenie kvality VŠ učiteľov  je pravidelné hodnotenie pedagogického 

procesu zo strany nadriadených (prednostov ústavov a kliník, prodekanov a dekana), ako 

aj zo strany študentov (formou dotazníkov, a to tak v pregraduálnom ako aj 

postgraduálnom stupni štúdia), 

3)  hodnotenie predmetu študentmi je sprístupnené pomocou informačného systému alebo 

dotazníka všetkým študentom fakulty pre všetky absolvované predmety, pričom sa 

študent môže vyjadriť aj k celkovej úrovni uskutočňovaného študijného programu, ale 

najmä k dodržiavaniu programu v rámci pedagogického procesu daného študijného 

programu, miere didaktickej logiky prednášok, odporúčanej literatúry a ostatných 

pomôcok pre podmienky na skúšku z daného predmetu, hodnotenie miery informácií na 

webovej stránke, dodržiavanie dĺžky tém podľa syláb príslušného predmetu, objektívne 

hodnotenie vedomostí počas skúšobného obdobia, 

4)  hodnotenie pedagogického procesu študentmi sa pravidelne vyhodnocuje na úrovni 

jednotlivých pracovísk (ústavy a kliniky) ako aj vedenia fakulty, ktoré prijímajú opatrenia 

na odstránenie nedostatkov, príp. inováciu študijných programov a predmetov, 

5)  vyhodnocovanie publikačnej aktivity  VŠ učiteľov pracujúcich na ustanovený pracovný 

čas, spravidla najmä vo vzťahu k výkonovému jadru pedagogického zboru (docenti a 

profesori ako garanti študijných programov),  

6)  pravidelné hodnotenie vedecko-výskumnej a publikačnej aktivity jednotlivých pracovísk 

a pracovníkov sa predkladá jedenkrát za akademický rok  členom Vedeckej rady LF UK, 

7)  pravidelné hodnotenie pedagogického a vedecko-výskumného výkonu učiteľa zo strany 

nadriadených a jeho aplikácia na určovanie motivačných zložiek mzdového ocenenia 

učiteľa.  

 



D. Zabezpečenie materiálnych, technických a informačných zdrojov na podporu 

vzdelávania:  

 

1)  Lekárska fakulta trvalo zabezpečuje prístup študentov k materiálnym, technickým a 

informačným zdrojom na podporu ich vzdelávania,  

2)  dbá najmä o prístup k informačným zdrojom, najmä prostredníctvom služieb 

Akademickej knižnice LF UK, ktorá poskytuje aj elektronický prístup k informačným 

systémom a do databáz, 

3)  podporuje možnosti elektronického prístupu k informáciám prostredníctvom 

počítačových učební a univerzitného informačného systému,  

4) garanti študijných programov a jednotlivých predmetov zabezpečujú aktualizáciu 

a modernizáciu povinnej a odporúčanej študijnej literatúry, pričom táto literatúra je 

k dispozícii študentom v knižničnom fonde akademickej knižnice fakulty, 

5)  Lekárska fakulta dbá o kvalitu učebného prostredia, najmä zabezpečením prednáškových 

sál kvalitnou audiovizuálnou technikou, interaktívnymi tabuľami, ozvučením, možnosťou 

pripojenia na internet, ako aj zabezpečením vhodným priestorov v laboratóriách a na 

klinikách 

 

E. Zber, analýza, a využívanie informácií potrebných na efektívne riadenie pedagogickej a 

vedecko-výskumnej činnosti:  

 

1)  pre potreby riadenia kľúčových procesov na fakulte sa využívajú informačné systémy a 

evidencie pracovísk dekanátu, interné a externé informačné databázy a akademický 

informačný systém,  

2)  v študijnej oblasti využíva fakulta najmä Akademický informačný systém (AIS), ktorý a 

umožňuje zhromažďovanie a analýzu informácií pre efektívne riadenie študijných 

programov a je aj nástrojom na komunikáciu so študentmi,  

3)  v oblasti sledovania kvality práce učiteľov a ich výkonových parametrov využíva jednak 

AIS (oblasť pedagogického výkonu) ako aj iné informačné zdroje a databázy, najmä na 

sledovanie a vyhodnocovanie publikačnej činnosti (v spolupráci s akademickou 

knižnicou) a vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov (interné databázy vedecko-

výskumných grantov),  

4)  knižničný systém a online-katalóg sa využíva aj na prehľad o publikovaných a 

dostupných učebných zdrojoch pre učiteľov a študentov,  

5)  pre evidenciu a vyhodnocovanie prevádzkových procesov a finančných operácií využíva 

systém Sofia,  

6)  z externých elektronických systémov využíva najmä licencované databázy a on-line 

databázy periodík ako zdroje skvalitňovanie prístupu k odborným, najmä zahraničným 

zdrojom pre potreby vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti.  

 

F Pravidelné zverejňovanie aktuálnych, objektívnych, kvantitatívnych a kvalitatívnych 

informácií o študijných programoch:  

 

 1)  na webovej stránke fakulty sú pravidelne zverejňované aktuálne informácie o 

možnostiach a organizácii štúdia a ponukách vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny,  

2)  pravidelne a včas (podľa zákonom stanovených termínov) sú zverejňované informácie o 

otváraných študijných programoch a pravidlách prijímacieho konania, ako aj o výsledky 

prijímacieho konania,  

3)  na webovej stránke sa zverejňujú výročné správy fakulty, správy o vzdelávacej a 

vedecko-výskumnej činnosti, strategické a plánovacie dokumenty fakulty,  



4)  na webovej stránke fakulty a jednotlivých odborných pracovísk sú zverejňované 

informácie o vedecko-výskumných grantoch, publikačných výstupoch a odborných 

podujatiach organizovaných na fakulte a jej odborných pracoviskách,  

5)  fakulta informuje širokú verejnosť o možnostiach a podmienkach štúdia ďalšími 

formami, najmä účasťou na vzdelávacích veľtrhoch, informačnými materiálmi a 

inzerciou v masmédiách.  

 

 

 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Súčasťou tejto smernice je Metodická príručka kvality LFUK 

 

2) Táto smernica nadobúda platnosť i účinnosť dňom podpisu.  

 

 

 

V Bratislave, 26.8. 2014                                    

      

                                                                                         
  
 

 

 

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 

dekan Lekárskej fakulty UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 

 

 

Metodická príručka kvality LFUK 
 

  Vnútorný systém zabezpečovania kvality na Lekárskej fakulte UK vychádza z plnenia 

požiadaviek, ktoré vyplývajú z Bolonskej deklarácie. Uplatňovanie záverov bolonskej 

deklarácie v systéme vysokoškolského vzdelávania na Lekárskej fakulte UK je dlhodobým 

náročným procesom, ktorého snahou je začlenenie Lekárskej fakulty UK do siete európskych 

univerzít. Vďaka World Federation for Medical Education WFME a dokumentu Basic 

Medical Education, je možné uplatňovať na našej fakulte špecifiká lekárskeho štúdia a  tak 

vytvárať podmienky výučby s dôrazom na praktickú výučbu lekárov a študentov na všetkých 

úrovniach vzdelávania. Lekárska fakulta UK v snahe začleniť sa medzi uznávané európske 

lekárske fakulty si kladie za jeden z hlavných cieľov zabezpečenia vnútorného systému 

kvality vzdelávania aj implementáciu ako aj trvalé udržiavanie systému manažérstva kvality 

podľa požiadaviek Európskych noriem a smerníc. 

 

Dôvody iniciatív v oblasti kvality vyplývajú zo subjektívnej potreby, ktorou je 

rastúca konkurencia vysokých škôl a súboj o získanie záujmu najlepších uchádzačov 

o štúdium, ako aj o preukázanie kvality vzdelávania navonok. Ďalej sú to objektívne 

požiadavky, ktoré vyplývajú z požiadaviek vysokoškolského zákona na priebežné hodnotenie 

kvality vzdelávania (Zákon č. 496/2009 Z.z.), ako aj z príležitosti využívania zdrojov zo 

štrukturálnych zdrojov v rámci operačného programu „Vzdelávanie“. 

 

Lekárska fakulta UK má jasne formulované ciele, ktoré sa týkajú:  

a) pedagogicko-výchovných cieľov, 

b) vedecko-výskumných cieľov, 

c) liečebno-preventívnej a inej odbornej činnosti. 

 

Hlavným poslaním Lekárskej fakulty UK je vychovávať kvalitných študentov, ktorí 

chápu svoju profesiu predovšetkým ako poslanie. Takýto prístup trvale preto zaväzuje 

Lekársku fakultu 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. Takisto Lekárska fakulta UK pokračuje vo vytváraní 

kompatibilného systému vzdelávania aj v súlade so závermi Rady Európskej asociácie 

univerzít.  

Vnútorný systém zabezpečovania kvality 

Kvalita vzdelávania na LF UK predstavuje poskytovanie takého vzdelania, pri ktorom 

sa absolvent zaručene uplatní na trhu práce. Preto vzdelávanie na LF UK chápeme ako proces, 

ktorého kvalita je podmienkou na zabezpečenie permanentných inovácií na vplyv kvality 

vzdelania v danej konkurencieschopnosti nášho trhu vo svete, čo je ďalším dôvodom 

zabezpečovania kvality a jej vyhodnocovania. 

 

Cieľom LF UK je zabezpečiť takú kvalitu vzdelávania, aby absolventi našej fakulty 

získali potrebné vedomosti a zručnosti, vďaka ktorým sa zamestnajú kdekoľvek vo svete. 

Kvalita vzdelávania na LF UK sa pokladá za hlavné ciele a ich dosiahnutie tak, aby vo svojej 

stratégii boli v rámci internacionalizácie, čo znamená pozdvihnúť celkovú kvalitu 

vzdelávania, prostredníctvom partnerského učenia, spolupráce a porovnávania z inými 



poskytovateľmi vzdelávania po celom svete, posilniť inovácie a vytváranie pracovných miest 

prilákaním medzinárodne mobilných študentov a zručných migrantov, rozšíriť obzory 

študentov, zvýšiť ich zamestnanosť a pripraviť ich na to aby sa vedeli implementovať a byť 

úspešní na trhu práce. 

 

Na Lekárskej fakulte UK prebieha výučba v slovenskom a v anglickom jazyku 

v študijných odboroch všeobecné a zubné lekárstvo. Okrem toho s FMFI UK garantuje 

bakalársky a magisterský študijný program fyzika – špecializácia Biomedicínska fyzika. 

Doktorandské štúdium v študijných odboroch v dennej a externej forme. Lekárska fakulta UK 

na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR má právo uskutočňovať špecializačný 

študijný program v zdravotníckom povolaní lekár pre špecializačné odbory. Štúdium na LF 

UK však 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 nato je potrebné vytváranie 

vlastných študijných plánov, ktoré o to viac si vyžadujú vnútorný systém zabezpečovania 

kvality vzdelávania, potrebné pre dosiahnutie ich úspešnej realizácie 

Indikátory kvality 

 

Objektívne indikátory 

Vzbudzovať záujem uchádzačov o štúdium prezentáciou fakulty na workschopoch 

v rámci maturitných ročníkov na Akadémii vzdelávania, kde študijný prodekan krátkou 

prezentáciou oboznámi záujmovú verejnosť o histórii fakulty, jej úspechoch, informuje 

o študijných programoch, podmienkach, ktoré sú potrebné na prijatie na štúdium, kontaktoch, 

termínmi prijímacích pohovorov. 

Deň otvorených dverí, na ktorom by sa prezentovali ústavy na LF UK tak, aby 

uchádzači mali pocit, že daná fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie tak, aby 

absolventi reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale aj 

ľudskosti a humanizmu. 

 

1. Hodnotenie kvality pri vstupe 
- Predpoklad úspešnosti kvality vzdelávania je na základe výsledkov prijímacích pohovorov. 

Vhodné je upozorniť tie stredné školy, u ktorých dosiahnuté výsledky na prijímacích 

pohovoroch nekorešpondovali s výsledkami na vysvedčení.  

 

2. Hodnotenie kvality pri výstupe  

- počet študentov – ocenenie za výborný prospech, cena dekana, cena rektora, cena  

- ministra školstva, 

- spriemerovanie výsledkov štátnicových predmetov v jednotlivých študijných programoch, 

- spriemerovanie výsledkov jednotlivých teoretických, predklinických a klinických 

predmetov, 

- prieskum ponúk na prácu v zahraničí alebo domácich kliník, pre absolventov LF UK, 

- úspešnosť diplomových prác, 

- prieskum uplatnenia sa na trhu práce formou dotazníka po roku od absolvovania LF UK 

ako spätná väzba. 

 

3. Kritériá a pravidlá hodnotenia študentov 

Hodnotenie študentov na Lekárskej fakulte sa uskutočňuje v súlade so všeobecnými právnymi 

predpismi a so študijným poriadkom UK. 

 



Na Lekárskej fakulte UK: 

- priebežná kontrola štúdia počas semestra formou testov, 

- preverovanie úrovne štúdia a pochopenia danej problematiky ústnym pohovorom aj 

počas semestra, 

- štatistické spracovanie výsledkov testov i výsledkov z ústnych pohovorov (dáva obraz 

dosiahnutej vedomostnej úrovne študentov v priebehu semestra, ale zároveň podáva aj 

obraz o kvalite daného pedagóga), 

- o výsledkoch informuje asistent svojho prednostu – garanta predmetu , ktorý má právo 

sprísniť kritériá za účelom dosiahnutia vyššej kvality a vzdelanostnej úrovne študentov, 

za účelom ich väčšej úspešnosti na záverečnej skúške, 

- vyhodnotenie úrovne vedomosti študentov za všetky predmety študijných programov 1x 

za každý semester (rozhodne o tom dekan fakulty), 

- hodnotenie študentov za jednotlivé predmety po ukončení každého skúškového obdobia 

v každom ročníku, t.j. 1 .- 6. ročník (tak dostáva fakulta celkový obraz o vzdelanostnej 

kvalite študentov i o celkovej kvalite fakulty), 

- dvakrát v priebehu štúdia realizácia retenčných testov v 3. a 5. ročníku (prehľad 

o úrovni teoretických a klinických vedomostí študentov). 

    

4. Zabezpečovanie kvality vysokoškolských učiteľov 

Kvalita vysokoškolských učiteľov sa hodnotí už pri výberovom konaní na pracovné miesto 

vysokoškolského učiteľa, ktorým sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača.  

 

V rámci výberových konaní:  

- za výberové konanie je zodpovedný dekan, 

- uprednostňovať uchádzačov s medicínskym vzdelaním, 

- hodnotenie verbálnej a neverbálnej komunikácie, 

- výberové konanie má mať didaktický begrand, 

- u novoprijatých a mladých pedagógov zabezpečiť, tzv. pedagogické minimum (návod 

na verbálnu komunikáciu, ako zaujať, ako štrukturalizovať prednášku), 

- u prijatých technicky zdatných uchádzačov zaradenie v rámci MEFANETU 

a  E-learningu. 

 

Systém podpory odborného rastu pedagógov: 

- vytváranie zázemia pre úspešné vypracovávanie projektov a získavanie finančných 

zdrojov, 

- podpora pri rozhodovaní odbornej profilácie a kariérneho rastu, 

- podpora pri implementovaní nových poznatkov do procesu výučby, 

- spolupráca so zahraničnými inštitúciami - výmenné pobyty pedagógov - možnosť 

zapojenia sa do medzinárodných projektov, z čoho vyplýva aj možnosť publikovať 

v zahraničných renomovaných časopisoch, ako aj prínos nových informácií a skúseností 

v daných odboroch, 

- zvyšovanie počtu mobilít učiteľov oproti predchádzajúcim rokom, 

- rozvoj a zvyšovanie jazykových znalostí pedagógov v spolupráci s katedrou jazykov 

(usporiadanie kurzov, testovanie kvality cudzieho jazyka každoročne), 

- efektívny systém kontroly, hodnotenia a odmeňovania pedagogických pracovníkov 

a iných zamestnancov v súlade s dosahovaním strategických cieľov univerzity. 

 

5. Hodnotenie kvality pedagógov: 

- počet publikácií, aktívna účasť na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí 

- na grantových úlohách, 



- spolupráca so zahraničnými univerzitami, pobyty na nich, aplikácia dosiahnutých 

skúseností na domácej pôde – pracovisko, fakulta, 

- schopnosť aplikovať svoje vedecko-výskumné výsledky aj do pedagogického procesu, 

- počet publikácií v časopisoch s impactfaktorom, monografie, vysokoškolské učebnice, 

skriptá, 

- počet diplomantov a ich dosiahnuté výsledky, 

- vedenie ŠVOČ a dosiahnuté výsledky na konferencii, 

- vedenie doktorandov,  

- hodnotenie vyučujúceho v rámci zapojenia sa do MEFANETU, E-learningového 

systému štúdia, 

- hodnotenie schopnosti vytvoriť virtualitu v rámci výučby,  

- hodnotenie schopnosti aplikovať nové informácie do tematických okruhov v rámci 

výučby, 

- prístup k študentom, 

- pripravenosť na prednášku a praktické cvičenia,  

- objektivita pri hodnotení, 

- zapojenie sa pedagóga do sústavného vzdelávania na odbornom pedagogickom 

a vedecko-výskumnom poli, 

- poriadok v pedagogickom procese ako predpoklad kvality, známe podmienky ku 

skúške, jasné pravidlá na predmetoch a štátniciach. 

- Pravidelné uskutočňovanie evaluácie predmetu za všetky realizované predmety 

študijného programu v danom akademickom roku zo strany nadriadených (vedúcich 

katedier, prodekanov), ako aj zo strany študentov. 

- Študijný prodekani zvolávajú 2x do roku prednostov katedier za účelom hodnotenia ako 

aj riešenia vyskytujúcich sa problémov v snahe nedostatky odstrániť. 

 

Pozn.: Úzka väzba medzi pedagogickou činnosťou a výskumom. Motivácia a ústretovosť 

vedúcich pracovníkov na dosiahnutie čo najväčšieho počtu habilitovaných a inaugurovaných 

pracovníkov pre potreby garantovania predmetov a akreditovania študijných programov 

v rámci fakulty. 

 

Subjektívne indikátory kvality 

 

1. Anketové hodnotenie (študentské ankety povinne 2x do roka formou dotazníka poz.: 

konzultované so zahraničnými univerzitami): 

- otázky v ankete (dodržiavanie programu v rámci pedagogického procesu daného 

študijného programu, do akej miery vzbudzuje ústav z hľadiska kvality pedagogiky 

záujem o daný predmet, miera didaktickej logiky prednášok, miera použiteľnosti 

teoretických a praktických základov na osvojenie danej témy, vhodnosť odporúčanej 

literatúry a pomôcok pre podmienky na skúšku z daného predmetu, hodnotenie miery 

informácií na webovej stránke, zhodnotenie schopnosti ústavu priviesť študentov 

k najlepším výsledkom, hodnotenie celkovej pedagogickej kvality ústavu, organizácia 

prednášok a praktických cvičení (začiatok, dodržiavanie dĺžky, dodržiavanie tém podľa 

syláb, schopnosť zaujať, hodnotenie ochoty opakovanej interpretácie látky ako aj 

serióznosti prístupu k študentom), v rámci prednášok hodnotenie didaktiky, rétoriky, 

používania  modernej audiovizuálnej techniky, počas skúšobného obdobia seriózne 

a objektívne hodnotenie, pozn.: objektivita dotazníka je možná len v rámci čo 

najväčšieho počtu účastníkov zo strany hodnotiacich študentov). 

- anketa ERASMUS. Anketa študentov, ktorí sú na Erasme u nás a opačne našich 

študentov v zahraničí. 



 

Pozn.: Z výsledkov ankiet získa prednosta celkový obraz o úrovni pedagógov – neúspešných 

resp. zle hodnotených pracovníkov si predvolá a prehodnotí ich pôsobenie na ústave prípadne 

ich preradí na inú pracovnú činnosť. 

 

2. Retenčné testy: 

-  robiť povinne 2x v priebehu štúdia (nie len v rámci zapojenia troch lekárskych fakúlt), 

ale aj pre náš vnútorný obraz v rámci kvality vzdelávania. 

Retenčné testy: 

a. monitorovanie študijného rastu, výsledkov študentov ako aj ich schopnosť umiestniť sa 

na trhu práce s okamžitým prijímaním nápravných opatrení,  

b. transparentnosť a prehľadnosť hodnotenia študijných výsledkov a napredovania 

študentov, ako efektivity vzdelávacieho procesu. 

 

3. Zadefinovanie číselných parametrov v rámci hodnotenia kvality vzdelávania: 

- pomer počtu študentov na vyučujúceho, 

- zvlášť pomeru študentov k docentom a profesorom, 

- počet docentov a profesorov ku všetkým študentom, 

- pomer počtu zapísaných a prijatých študentov, 

- podiel zahraničných študentov, 

- počet publikácií na vyučujúceho, 

- počet citácií na pracovníka, 

- pomer počtu absolventov doktorandského štúdia na počet všetkých študentov 

doktorandského štúdia, 

- suma grantov na jedného pracovníka, 

- suma zahraničných grantov na jedného pracovníka  

 

4. Zadefinovanie kvality prostredia a priestorov: 

-  prednáškové sály – klimatizované, vhodné tienenie na oknách, interaktívne tabule, 

ozvučenie, kvalitná audiovizuálna technika, možnosť pripojenia sa na wifi a internet, 

-  praktikárne zase – priestor aspoň pre 2 poslucháčov, protišmyková podlaha, priestory 

dobre vetrateľné, kvalitná audiovizuálna technika. 

 

Pozn.: Kvalitne vybavená fakulta, študovne – prístup k internetu, wifi, kopírovacie stroje, 

farebná tlač, možnosť robenia posterov na prezentácie, kníhkupectvo vybavené dostupnou 

a dostatočnou literatúrou. 

 

5. Kvalita knižnice, dostupná literatúra: 

- využívanie knižničných služieb, dostupnosť k prácam, ktoré sú v centrálnom registri 

elektronickou formou, 

- zabezpečenie knihovnícko-informačných služieb, ako aj elektronicko-informačných 

zdrojov, 

- hodnotenie služieb zo strany užívateľa formou ankety 1x do roka. 

 

6. Kvalita jazykového vzdelávania a prípravných kurzov: 

- dovzdelávanie pedagógov v rámci anglického jazyka, testovanie pedagógov a následné 

zaraďovanie do výučby podľa dosiahnutých výsledkov, 

- prípravné kurzy u zahraničných študentov viesť v takom rozsahu, aby mali najmenej 

jazykových problémov, 

 



 

7.  Externá maturita ako jedna s foriem pri vstupe: 

- neakceptovateľná. 

 

8. Prípravné kurzy pre prijímacie konanie:  

- vhodné zaradenie hodiny psychológie a etiky. 

 

9. Poskytovanie kvality pre doktorandské štúdium: 

- analýzy vzťahov v systéme (vnímanie úlohy garanta, význam očakávaných študijných 

výsledkov, prístup k určeniu požiadaviek na procesy a zdroje, previazanie vzdelávania 

s výskumom, previazanie kapacít a požiadaviek). 

 

Vytvorenie RADY KVALITY 

- 5 členov, 

- úloha, zasadá 2x do roka, 

- robí priebežné kontroly, 

- pri nedostatkoch vyvodzuje dôsledky, 

Rada kvality zodpovedá prodekanovi pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorý je zodpovedný 

za vnútorný systém zabezpečenia kvality na LF UK. 

 

INÉ 

 

Na internetovej stránke LF : 

Zverejňovanie aktuálnych informácií o možnostiach a organizácii štúdia na Lekárskej fakulte  

 

Zverejňovanie aktuálnych, nestranných a objektívnych informácií ( kvalitatívnych 

i kvantitatívnych) o ďalších vzdelávacích príležitostiach a udeľovaných akademických titulov 

v kontexte jednotlivých akreditovaných študijných programov 

- pravidelné zverejňovanie podmienok a výsledkov prijímacích konaní; 

- počty a úspešnosť absolventov; 

- zdroje a podmienky pre vzdelávanie. 

 


