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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 v roku 2016 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  nadväznos-

ťou klinických predmetov na predklinické, ako aj na prerekvizity. Vzhľadom nato je proble-

matické 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 2015 Rok 2016 

5141800 Všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2. 306 304 

5141800 Všeobecné lekárstvo - anglická výučba spojený 1. a 2. 64 79 

5166800 Zubné lekárstvo spojený 1. a 2. 33 39 

5166800 Zubné  lekárstvo - anglická výučba spojený 1. a 2. 26 38 

Tab. 2 Počet prijatých a zapísaných študentov 

Kód Študijný program 
Stupeň    štú-

dia 

Akademický 

rok 2015/2016 

Akademický rok 

2016/2017 

5141800 Všeobecné lekárstvo spojený 1. a 2. 338 358 

5141800 Všeobecné lekárstvo  - anglická výučba spojený 1. a 2. 170 172 

5166800 Zubné lekárstvo spojený 1. a 2. 42 42 

5166800 Zubné lekárstvo - anglická výučba spojený 1. a 2. 42 33 

 

Tab. 3  Počet študentov v akademickom roku 2015/2016 a 2016/17 - doktorské študijné programy 

ak.rok 
Študijný  program / 

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

 

2015/2016 5141800                    

Všeobecné lekárstvo 

338 351 274 280 296 306 1845  

2016/2017 358 344 309 259 281 299 1850  

2015/2016 5166800                       

Zubné lekárstvo 

42 42 39 38 38 39 238  

2016/2017 42 42 41 39 37 38 239  
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Tab. 4  Počet študentov v akademickom roku 2015/2016 a 2016/2017 - doktorské študijné pro-

gramy - zahraniční študenti 

 

Kód 
Študijný             

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

2015/2016 5141800              

Všeobecné lekárstvo 

172 165* 203 193* 135 126* 92 88* 112 108* 87 86* 801 766* 

2016/2017 178 167* 158 151* 153 141* 92 89* 80 73* 93 92* 754 713* 

2015/2016 5166800              

Zubné lekárstvo 

40 40* 32 28* 22 17* 18 15* 34 31* 38 37* 186 168* 

2016/2017 32 31* 34 34* 23 22* 17 16* 14 14* 31 31* 151 148* 

* z celkového počtu zahraničných študentov, študenti študujúci v anglickom jazyku 
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Tab. 5 Porovnanie celkového počtu študentov v akademickom roku 2015/2016 a 2016/2017  

  

VL 

slovenská 

výučba 

ZL 

slovenská 

výučba 

VL  

anglická 

výučba 

ZL 

anglická 

výučba 

2015/2016 1844 238 801 186 

2016/2017 1850 239 749 166 

 

 

 

II. Bakalársky a magisterský študijný program 

 

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

fyziky, celkovo 65 študentov, z toho na bakalárskom študijnom programe 50 študentov a na 

magisterskom študijnom programe 15 študentov. (Tab. 6 a Tab. 7  pre akademický rok 

2015/2016 Tab. 8  a Tab. 9 pre akademický rok 2016/2017). 
 

Tab. 6  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 
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Tab. 7 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 

 

Tab. 8 Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2016/2017 

               - bakalársky študijný program 

 

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

- Biomedicínska fyzika 19 18 13 50 

 

 

Tab. 9  Počet študentov medziodborového štúdia (FMFI) v akad. roku 2016/2017 

               - magisterský študijný program 

 

Kód Študijný program 1. rok 2. rok Spolu 

- Biomedicínska fyzika 15 0 15 

 

 

III. Doktorandské štúdium  

 

V roku  2016 sme prijali 17 denných doktorandov LF UK a 3 denných doktorandov na 

externé vzdelávacie inštitúcie, 33 externých doktorandov LF UK. 

 

Prehľad o počte študentov doktorandského štúdia dennej formy v študijných odboroch 

k 31.12.2016 (sú zahrnutí aj študenti z externých vzdelávacích inštitúcií) 

 

názov študijného programu 
ročník nadštandardná 

dĺžka štúdia 

počet      

doktorandov 
1. 2. 3. 4. 

dermatovenerológia 0 0 0 0 1 1 

gynekológia a pôrodníctvo 1 0 0 2 1 4 

chirurgia 2 0 0 0 0 2 

klinická farmakológia 0 0 0 1 0 1 

neurológia 3 2 0 0 0 5 

hygiena 0 0 0 1 0 1 

onkológia 1 1 1 3 0 6 

pediatria 1 3 0 0 0 4 

normálna a patologická fyziológia 6 9 16 12 1 44 

patologická anatómia a súdne lekárstvo 1 0 1 1 0 3 

urológia 0 0 0 0 2 2 

vnútorné choroby 0 1 0 0 0 1 

zubné lekárstvo 0 0 0 1 0 1 

 SPOLU: 15 16 18 21 5 75 
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Prehľad  o počte študentov doktorandského štúdia externej formy v študijných odboroch  

k 31.12.2016 (sú zahrnutí aj študenti z externých vzdelávacích inštitúcií) 

 

názov študijného programu 
ročník nadštandardná 

dĺžka štúdia 

počet      

doktorandov 
1. 2. 3. 4. 5. 

dermatovenerológia 2 0 0 4 0 2 8 

gynekológia a pôrodníctvo 0 0 1 0 2 1 4 

chirurgia 4 5 6 6 5 6 29 

hygiena 0 1 0 3 2 0 6 

klinická farmakológia 1 0 0 1 0 0 2 

neurológia 4 0 0 0 0 2 6 

oftalmológia 0 2 2 1 0 2 7 

onkológia 1 1 3 1 3 3 12 

ortopédia 3 1 4 2 0 0 10 

otorinolaryngológia 0 2 0 0 1 0 3 

pediatria 2 3 0 0 3 0 8 

normálna a patologická fyziológia 1 2 2 0 6 3 14 

patologická anatómia a súdne lekárstvo 11 4 2 3 8 6 34 

psychiatria 0 1 1 0 1 2 5 

röntgenológia a rádiológia 0 2 1 1 3 1 8 

urológia 0 2 0 0 2 1 5 

vnútorné choroby 2 3 7 6 3 11 32 

zubné lekárstvo 2 6 0 0 4 3 15 

 SPOLU: 33 35 26 28 43 43 208 

 

 

Prehľad o počte absolventov doktorandského štúdia za rok 2016  
 

 

názov študijného odboru 

počet absolventov 
externé vzdelá-

vacie inštitúcie denná 

forma 

externá 

forma 

dermatovenerológia 0 2 0 

normálna a patologická fyziológia 6 0 4 
vnútorné choroby 7 9 0 

chirurgia 1 4 0 
hygiena 2 0 0 

gynekológia a pôrodníctvo 0 3 0 

pediatria 1 4 0 
neurológia 1 0 0 

oftalmológia 0 4 0 
onkológia 1 3 6 

otorinolaryngológia 0 3 0 
patologická anatómia a súdne lekárstvo 3 2 0 

ortopédia 0 1 0 

 SPOLU :  22 35 10 

 



 8 

 

Prehľad o pohybe doktorandov oboch foriem štúdia v r. 2016 
 

 

 

  denná forma externá forma 

novoprijatí 14 33 
zanechali štúdium 6 29 

prestup na externú formu 4 xxx 

počet doktorandov k 31.12.2016 75 208 

z toho externé vzdelávacie inštitúcie 12 4 

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. 

 

 

 

2.  Akreditácia 

 

a) Akreditované študijné programy na LF UK v pregraduálnej výučbe 
v akademickom roku 2015/2016 v zmysle komplexnej akreditácie z roku 
2009 

 

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 

 

 

Akreditované študijné programy na LF UK v pregraduálnej výučbe 
v akademickom roku 2016/2017 po ukončení akreditácie dňom 5. 11. 2015 

 

Tab.11 

Študijný program Forma štúdia Dĺžka štúdia Titul Priznané právo 

7.1.1 Všeobecné lekárstvo denná 6 MUDr. 
s časovým obmedze-

ním do 31.8 2019 

7.2.1 Zubné lekárstvo denná 6 MDDr. bez obmedzenia 
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b) Akreditované študijné odbory doktorandského štúdia po ukončení Kom-
plexnej 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 

 

 

 

 

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 1850 študentov, z nich 1809 má slovenské štátne občianstvo a 41 zahraničných 

študentov študuje na základe vládneho štipendia. Celkový počet zahraničných študentov 

(Tab.4) je 749, z toho je 713 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 roku 2008 a tento trend sa udržal aj v roku 2016. 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 
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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 56 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. 

  

Zubné lekárstvo  

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

rópskej komisie TAIEX. Prví absolventi končili v akademickom roku 2008/2009.  

Zubné lekárstvo je koncipované viac dentálne. Jeho absolventi majú podstatne rozsiahlej-

šiu praktickú výučbu, ktorá umožňuje, rovnako ako iným absolventom v EÚ,  pracovať samo-

statne v zubnej ambulancii bezprostredne po promócii bez nutnosti vykonania  špecializačnej 

prípravy.  

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

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

venskej 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 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 v slovenskom jazyku 

spolu 239 študentov, z nich má 136 slovenské štátne občianstvo a 3 sú zahraniční študenti 

študujúci na vládne štipendium. Celkový počet zahraničných študentov (Tab.4) je 166, z toho 

je  148 študentov študujúcich v anglickom jazyku.  

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

bor 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 chi-

rurgie 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 
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evidenciu práce študenta študijného programu zubné lekárstvo, ktorú vykonal pod dohľadom po-

čas klinickej praxe a tvorí povinnú súčasť štúdia. Do záznamníka klinickej praxe sa zapisujú všet-

ky výkony, ktoré študent vykonal počas klinických stáží. 

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

študentov. 

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 doktoran-

dského štúdia na LF UK v Bratislave“ a od akademického roku 2007/2008 platí predpis „Or-

ganizácia doktorandského štúdia na LF UK v Bratislave  z roku 2007“.  

V priebehu roka 2016 bolo doktorandské štúdium organizované podľa pravidiel obsiahnu-

tých v „Organizácii doktorandského štúdia na LF UK v Bratislave“, ktoré sú platné pre dokto-

randov so začiatkom štúdia od akademického roku 2011/2012 a podľa Študijného poriadku 

LF UK platného od 17.12.2013.  

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

majú záujem o vypísanie témy doktorandského štúdia. Potenciálny školiteľ musel preukázať, 

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 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 Akade-

mická knižnica LF UK.  

 

Kurzy: (zimný semester akad. r. 2016/2017) 

- 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. 2015/2016) 

- Molekulárna biológia a klinická genetika – nové trendy. 

- Nové  trendy v klinickej biochémii. 

- Nové lieky  a stratégie  vo farmakoterapii. 

- Nové trendy v patológii a patologickej fyziológii. 

- 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 2016 sme prijali 17 doktorandov na dennú formu štúdia (z toho 3 doktorandov na 

externé vzdelávacie inštitúcie)  a 33  doktorandov na externú formu štúdia. 

Celkový počet študentov 3. stupňa  k 31. 12. 2016 v dennej forme bol 75 študentov 

a v externej forme 208 študentov.  

 



 12 

V roku 2016 vykonalo dizertačnú skúšku spolu 52 doktorandov. Akademický titul PhD. 

v študijných odboroch získalo spolu 57 doktorandov (z toho 22 v dennej forme, 34 v externej 

forme a 1 zahraničný doktorand v externej forme). 

Štúdium zanechalo 35 doktorandov (z toho v dennej forme 6 a v externej forme 29). 

Z dennej formy doktorandského štúdia na externú formu prestúpili 4 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  Eu-

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

z akreditovaných špecializačných programov.    

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. 
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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 gynekológia – (gynekológia a pôrodníctvo) 

- pediatrická hematológia a onkológia – (pediatria), 

- pediatrická kardiológia – (pediatria), 

- pediatrická neurológia – (pediatria alebo neurológia), 

- reprodukčná medicína – (gynekológia a pôrodníctvo). 

 

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 2016 

Akreditovaný špecializačný odbor Počet zarade-

ných 

Počet absolven-

tov 

v zdravotníckom povolaní lekár     

anestéziológia a intenzívna medicína 17 0 

dermatovenerológia 10 2 

detská chirurgia 8 4 

detská psychiatria 20 0 

endokrinológia 16 1 

foniatria 12 1 

gastroenterológia 13 2 

geriatria 15 2 

gynekológia a pôrodníctvo 36 7 

chirurgia 17 4 

klinická onkológia 48 5 

materno-fetálna medicína 6 1 

maxilofaciálna chirurgia - lekár 2 0 

neurochirurgia 21 5 

neurológia 17 3 

oftalmológia 24 4 

onkológia v gynekológii 9 1 

ortopédia 138 7 
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otorinolaryngológia 26 1 

patologická anatómia 12 1 

pediatria 78 8 

pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výživy 
4 0 

pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 6 0 

Pediatrická gynekológia 5 0 

pediatrická hematológia a onkológia 8 0 

pediatrická kardiológia 11 0 

pediatrická neurológia 14 0 

plastická chirurgia 23 7 

psychiatria 11 1 

rádiológia 58 7 

reprodukčná medicína 9 0 

vnútorné lekárstvo 58 4 

zdravotnícky manažment a financovanie 31 37 

v zdravotníckom povolaní zubný lekár   

maxilofaciálna chirurgia 16 0 

zdravotnícky manažment a financovanie 0 0 

spolu 851 115 

 

Celkový počet účastníkov certifikačnej prípravy vzdelávaných v roku 2016 

Akreditovaný certifikačný program Počet zarade-

ných 

Počet absolven-

tov 

v zdravotníckom povolaní lekár   

mamodiagnostika v rádiológii 3 3 

v zdravotníckom povolaní zubný lekár 
  

dentoalveolárna chirurgia 23 21 

spolu 26 24 

 

 V roku 2016 naďalej prebiehalo vzdelávanie účastníkov špecializačného štúdia 

v špecializačných odboroch, ktoré sú v rámci Slovenskej republiky akreditované iba na LF 

UK, a to detská psychiatria, foniatria, klinická onkológia, ortopédia, pediatrická gynekológia, 

pediatrická kardiológia, pediatrická neurológia, plastická chirurgia a reprodukčná medicína. 

 V roku 2016 ukončilo špecializačné štúdium absolvovaním špecializačnej skúšky 115 

lekárov a zubných lekárov, čo je o 52 absolventov mene ako v roku 2015. Z uvedeného počtu 

absolventov, ukončilo špecializačné štúdium v špecializačnom študijnom programe 

v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie 37 absolventov, čo je o 18 

absolventov menej ako v roku 2015. Zároveň bolo do špecializačného štúdia v uvedenom 

jednoročnom špecializačnom odbore zaradených 33 nových účastníkov vzdelávania. 

 V roku 2016 naďalej prebiehalo vzdelávanie účastníkov certifikačnej prípravy 

v certifikovanej pracovnej činnosti mamodiagnostika v rádiológii, ktorá je v rámci Slovenskej 

republiky akreditovaná iba na LF UK. 

 V roku 2016 ukončilo certifikačnú prípravu získaním certifikátu v certifikovanej pracov-

nej činnosti dentoalveolárna chirurgia 21 zubných lekárov, v roku 2015 to bolo 17 zubných 

lekárov. V roku 2016 absolvovali traja 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 2016 boli v súlade s plánom rozvoja UK a LF UK za-

merané na podporu študentských a učiteľských mobilít v rámci Integrovaného programu celo-

životného vzdelávania LLP Erasmus a  rozvoj bilaterálnej spolupráce v oblasti vzdelávania 

najmä s krajinami EÚ.  

Študentská mobilita v rámci programu LLP/ Erasmus+ 

Študijný pobyt  

Prehľad študentov LF UK odchádzajúcich na Erasmus študijný pobyt v roku 2016: 

- v letnom semestri 2015/2016 vycestovalo 30 študentov, 

- v zimnom semestri 2016/2017 vycestovalo 12 študentov. 

 

Počet zahraničných študentov prichádzajúcich v roku 2016 na Erasmus študijný pobyt na LF 

UK bol 35: 

- v letnom semestri 2015/2016 študovalo na LF UK 31 zahraničných študentov, 

- v zimnom semestri 2016/2017 študovali na LF UK 4  zahraniční študenti. 

 

Prehľad o vývoji Erasmus študentskej mobility vyjadruje nasledujúci graf: 

 

 

Stáž 

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

sačné stáže s finančnou podporou. Na LF UK využilo túto možnosť v roku 2016 dvanásť štu-

dentov: 

- letný semester 2015/2016 – jedenásti študenti, 

- zimný semester 2016/2017 – dvaja študenti. 
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Všetci účastníci zahraničnej stáže vyjadrili spokojnosť s úrovňou stáže a tiež 

s možnosťou absolvovať odbornú  stáž v rámci programu Erasmus+. 

Zo zahraničných univerzít absolvovali Erasmus stáž na klinikách LF UK a UNB  študenti 

z Turecka, Poľska a Českej republiky.  

 

Jednomesačná letná stáž v AKH Viedeň pre študentov LF UK –  

"Študenti medicíny bez hraníc"  

V rámci programu Lions Club Wien "Študenti medicíny bez hraníc" mali naši študenti 

4. a 5. ročníka už  13. rok možnosť zúčastniť sa počas letných prázdnin jednomesačnej stáže v 

rakúskych nemocniciach AKH. Tento raz to boli nemocnice vo Viedni, Wilhelminenspital a 

AllgemeinesKrankenhaus der Stadt Wien. V roku 2016 sme vyslali celkom 4 študentov. Naši 

študenti hodnotia túto stáž veľmi pozitívne. Oceňujú technické vybavenie nemocníc, nado-

budnuté vedomosti a skúsenosti, priateľský prístup a ochotu lekárov. Vyzdvihujú dobrú orga-

nizáciu stáže a možnosť nadviazať priateľské kontakty. Z rakúskej strany sú študenti LF UK 

hodnotení ako disciplinovaní a excelentní. Žial v tomtoroku bola spolupráca aj ukončená. 

 

Účasť študentov LF UK na stáži v Rakúsku „Študenti medicíny bez hraníc“ 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet študentov 4 4 4 10 14 12 9 12 11 10 10 5 4 

 

Projekt  „MediClin“, Nemecko - klinická stáž pre študentov 

Na základe zmluvy „MediClin-Exchange-Program“ uzatvorenej medzi prevádzkovate-

ľom siete 44 nemeckých  kliník MediClin a LF UK sa v roku 2009  uskutočnila prvý raz stáž  

20 študentov 4. a 5. ročníka LF UK na nemeckých klinikách v regiónoch Mecklenburg-

Vorpommern, Východ, Baden-Württemberg a Západ v dĺžke 1 – 6 mesiacov.  

V  roku 2016 nemocnice MediClin akceptovali 6 študentov LF UK na letnú jednome-

sačnú stáž. Účastníci stáže zhodnotili kladne prínos teoretických a praktických vedomostí 

a schopností, nové metódy v praxi, organizáciu stáže, atmosféru, priateľský prístup a ochotu 

zo strany lekárov. 

Účasť študentov LF UK na stáži v Nemecku v nemocniciach  MediClin 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet študentov 20 15 12 12 9 9 9 6 

 

 

IFMSA - letná prax zahraničných študentov medicíny na pracoviskách  LF UK / letná 

prax pre študentov LF UK na pracoviskách v zahraničí  

 

V rámci tohto výmenného programu sa uskutočňuje každoročne 1 mesačná  letná stáž 

pre študentov 4. ročníka štúdia. V priebehu mesiacov február, jún, júl, august a september 

2016 zabezpečila LF UK v spolupráci s BSM prijatie 69 zahraničných študentov na klinickú 

stáž na klinikách Univerzitnej nemocnice Bratislava, Detskej fakultnej nemocnice 

s poliklinikou Bratislava a Onkologického ústavu  sv. Alžbety Bratislava. 
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Na zahraničnú klinickú letnú stáž vycestovalo 70 študentov LF UK. Koordinátormi ce-

lého projektu boli študenti Bratislavského spolku medikov (BSM).   

Bilaterálne zmluvy v rámci programu  Erasmus+  

V roku 2016 LF UK uzatvorila na obdobie 5 rokov 1 Erasmus+ inter-inštitucionálnu 

zmluvu s University of Maribor, Slovinsko. 

Iná študentská mobilita  

Jednomesačná letná prax pre študentov študijného programu všeobecného lekárstva/ 

zubného lekárstva 

Štyria študenti študijného programu všeobecné lekárstvo (4. a 5. ročník) absolvovali 

jednomesačnú letnú prax vo fakultnej nemocnici v meste Recife v Brazílii, ako aj jedna dok-

torandka MUDr.Iveta Gašparová, ktorú umožnil honorárny konzul SR prof. MUDr.Joāo Ali-

xandre Neto, absolvent LF UK v Bratislave. 

„Free Mover“ aktivity 

V roku 2016 prišli dvaja študenti medicíny stážovať na klinické pracoviská LF UK a  

UN Bratislava. 

 

Spolupráca s univerzitami v USA 

Nova Southeastern University of Florida, USA 

V júli 2016 sa na základe našej spolupráce s Lekárskou fakultou NSU Florida a za 

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

dvaja naší študentí 3. ročníka všeobecného lekárstva, Marlene Brinsky a Athena Daponte. 

V roku 2016 prišli na základe tejto spolupráce traja študenti medicíny z USA stážovať 

na klinické pracoviská LF UK aUN Bratislava. 

Slovak-American Foundation (SAF) 

Cieľom nadácie je posilniť väzby medzi USA a SR prostredníctvom výmenných štu-

dijných programov. SAF poskytuje štipendiá pre študentov a súčasných absolventov ako aj 

pre pedagógov a vedeckých pracovníkov. Tento rok mobilitu v rámci SAF neabsolvoval ni-

kto. 

Medzinárodný vyšehradský fond 

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia o ktorej vzniku sa roz-

hodlo  v máji 1999 a v júni 2000.  Založená bola vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4) – 

Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce 

medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty 

mládeže a cezhraničnú spoluprácu. 

V rámci Medzinárodného vyšehradského fondu bol prijatý na Fyziologický ústav LF UK 

študent zo Semmelweis University v Budapešti a profesor Petro Zamiatin navštívil pracovisko 

I. chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave.  
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5. Zahraniční študenti 

 

V akademickom roku 2015/2016 sa prijímacích pohovorov pre štúdium v anglickom jazy-

ku zúčastnilo 372 študentov, ktorí sa uchádzali o štúdium všeobecného lekárstva a 103 štu-

dentov uchádzajúcich sa o štúdium zubného lekárstva. Do prvého ročníka bolo zapísaných 

172 študentov v rámci programu všeobecného lekárstva a 42 študentov zubného lekárstva. 

V akademickom roku 2016/2017 sa na prijímacom pohovore v anglickom jazyku zúčas-

tnilo 369 študentov, ktorí sa uchádzali o štúdium všeobecného lekárstva a 97 študentov uchá-

dzajúcich sa o štúdium zubného lekárstva. Do prvého ročníka bolo zapísaných 161 študentov 

na všeobecné lekárstvo a 33 študentov na zubné lekárstvo.   

Štúdium všeobecného lekárstva ukončilo v júni 2016 79 zahraničných študentov, štúdium 

zubného lekárstva ukončilo 39 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 do-

kumenty pre legalizáciu pobytu zahraničných študentov v SR. 

Prijímacie skúšky pre výučbu v anglickom jazyku  sa uskutočňujú len v Bratislave na 

pôde fakulty.  Postupne sme zvýšili minimálny počet bodov potrebných pre prijatie na 

štúdium. V akademickom roku 2014/2015 boli prijatí aj uchádzači, ktorí dosiahli len 300 

z 800 možných bodov.  Pre rok 2015/2016  už bolo potrebných minimálne 500 bodov v štu-

dijnom programe všeobecné lekárstvo a 662 bodov v študijnom programe zubné lekárstvo, 

pre akademický rok 2016/2017 to bolo 600 bodov v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

a 680 bodov v študijnom programe zubné lekárstvo. 

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

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

školné.  

V akademickom roku 2015/2016 to bolo 28 študentov štipendistov vlády z 11 krajín, a to 

z Afganskej islamskej republiky, Arménskej republiky, Burundskej republiky, Jemenskej re-

publiky, Juhosudánskej republiky, Kenskej republiky, Moldavskej republiky, Palestínskeho 

štátu, Sýrskej arabskej republiky, Thajského kráľovstva a  Vietnamskej socialistickej republi-

ky. Ďalších 8 študentov – občanov EÚ, z krajín s ktorými bola podpísaná bilaterálne dohoda, 

bolo z Českej republiky, Srbskej republiky a Ukrajiny.  

V akademickom roku 2016/2017 bolo 31 štipendistov vlády. Najviac štipendistov vlády je 

z Kenskej republiky (12 študentov) a Palestínskeho štátu (11 študentov).  

Zahraniční študenti, ktorí študujú na anglickej výučbe sú výlučne platiaci školné. V akade-

mickom roku 2015/2016 študovalo 891 zahraničných študentov z 34 krajín. V tabuľke sú  

študenti zoradení podľa ich počtu z jednotlivých štátov. Aj naďalej väčšinu tvorili študenti 

z Grécka, ale ich podiel sa znížil z 51% na 41% z celkového počtu zahraničných študentov. 

Ako dokumentuje tabuľka, o štúdium na LFUK má záujem stále viac študentov z Nemecka, 

ktorí tvorili už takmer štvrtinu zahraničných študentov a ďalej z Poľskej republiky a Rakúskej 

republiky. Naopak podiel študentov z Cyperskej republiky a zo Španielskej republiky sa zní-

žil.  

 

 

Štát 
Počet študentov v ak.roku 

2015/2016 

Počet študentov v ak.roku 

2016/2017 

Grécka republika 369 269 

Nemecká spolková republika 213 249 

Poľská republika 85 99 
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Iránska islamská republika 32 65 

Rakúska republika 43 55 

Španielske kráľovstvo 34 27 

Cyperská republika 34 24 

Japonsko 11 14 

Talianská republika 18 13 

Spojené kráľ.Veľkej Británie  11 10 

Brazílska federatívna republika 3 4 

USA 4 3 

Ukrajina 2 3 

Švédske kráľovstvo 4 2 

Čínska ľudová republika 3 2 

Jordánske hášimovské kráľov-

stvo 

2 2 

Lýbia 2 2 

Nórske kráľovstvo 2 2 

Izraelský štát 1 2 

Saudskoarabské kráľovstvo 3 1 

Portugalská republika  1 

Turecká republika 2  

Afganská islamská republika 1  

Albánska republika  1 

Bangladéšska ľudová republika 1 1 

Čierna Hora  1 

Fínska republika 1  

Francúzska republika 

1 

1  

Ghanská republika 1  

Hongkong 1 1 

Chanská republika  1 

Chorvátska republika 1 1 

Islandská republika 1 1 

Kanada 1 1 

Libanonská republika 1 1 

Nepálske kráľovstvo 1  

Ruská federácia 1 1 

Švajčiarska konfederácia 1 1 

Turecká republika  1 

spolu 891 861 

 

       V akademickom roku 2015/2016 študovalo 861 zahraničných študentov z 33 krajín. Aj 

naďalej väčšinu tvoria študenti z Grécka, ale ich podiel sa znížil z 41% na 31% z celkového 

počtu zahraničných študentov. Podiel študentov z Nemecka sa zvýšil na takmer 29%; naďalej 

sa zvyšuje aj počet  študentov z Poľskej republiky a Rakúskej republiky. Výrazne sa zvýšil 

počet študentov z Iránskej islamskej republiky  (7,5%).  
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6. Ľudské zdroje 

 

Štruktúra 

V roku 2016 bolo vypísaných 7 výberových konaní na funkčné miesta profesorov v 

príslušných študijných odboroch. Z tohto počtu 4 výberové konania úspešne absolvovali  VŠ 

učitelia – profesori opakovane po 5 rokoch.  

11 výberových konaní bolo vypísaných na obsadenie funkčných  miest docentov v prísluš-

ných študijných odboroch. Z toho v 7 prípadoch boli prihlásení VŠ učitelia, ktorí opakovane 

obsadili to isté miesto.  

91 výberových konaní bolo vypísaných na miesta vysokoškolských  učiteľov – odborných 

asistentov a asistentov.  Z toho 68 výberových konaní absolvovali  vysokoškolskí učitelia 

opakovane po piatich rokoch. Pracovné pomery vysokoškolských učiteľov boli uzatvorené 

podľa platných právnych predpisov na určitú dobu, najdlhšie na 5 rokov.  

V roku 2016 bolo  na LF UK vypísaných 14 výberových konaní na obsadenie  funkčného  

miesta prednostu. Po splnení všetkých stanovených kritérií a podmienok bolo z celkového 

počtu úspešne  obsadených  12 funkčných miest prednostov kliník a ústavov. Z toho 7 pred-

nostov  opakovane úspešne obhájilo svoju pozíciu. 

V roku 2016 v zmysle § 77 Zákona o vysokých školách pôsobilo na LF UK so súhlasom 

dekana bez výberového konania 31  VŠ učiteľov  po 70 r. veku  a  22  ostatných VŠ učiteľov 

na kratší pracovný čas. 

 

Počet  miest  obsadených  bez  výberového  konania 

 

Zamestnanec 
Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

VŠ učiteľ nad 70 rokov 31 25,6 

Ostatní 22 12,75 

Spolu 53 38,35 

 

 

Kvalifikačná  štruktúra  vysokoškolských  učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k  31. 10. 2016  

 

Vysokoškolskí učitelia celkom:   

Lekárska fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Učitelia s 

DrSc. 

Ostatní s 

vedeckou 

hodnosťou 

Ostatní 

bez vedec-

kej hod-

nosti 

v roku 2016 511,793 54,93 98,0 1,0 224,273 133,59 
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Podiel v % r.2016 100,0% 10,733% 19,148% 0,195% 43,821% 26,102% 

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

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

rozdiel 2016-2015  12,098 2,348 -1,7 0 12,78 -1,33 

rozdiel v % k r.2015 2,421% 4,465% -1,705% 0% 6,043% -0,986% 

 

 

Na Lekárskej fakulte  bol k 31. 10. 2016 evidenčný prepočítaný počet vysokoškol-

ských učiteľov celkom 511,793 (oproti roku 2015 nárast o 2,421 %); z toho 54,93 profesorov 

a docentov s DrSc. (nárast o 4,465 %);  98 docentov bez DrSc. (pokles o 1,705 %);  1,0 učite-

ľov s DrSc. (rovnako ako v roku 2015); 224,273 ostatných učiteľov s vedeckou hodnosťou 

(nárast  o  6,043 %) a 133,59 učiteľov bez vedeckej hodnosti (pokles o 0,986 % oproti roku 

2015). 

 

Fyzické počty pedagogických zamestnancov na funkčných miestach  LF UK  k 31. 12. 2016 

v porovnaní  s  rokom  2015  je  v  nasledujúcej tabuľke: 

 

  

Zamestnanci 

 

rok 2015 

 

rok 2016 

Priemerný  

vek  v roku 

2016 

Profesori spolu 47 47 62,68 

Z toho: DrSc. 6 4 66,5 

             CSc., PhD. 40 43 62,34 

Mimoriadni profesori 1 0 0 

Z toho: DrSc. 0 0 0 

             CSc., PhD. 1 0 0 

Docenti spolu 93 91 57,71 

Z toho: DrSc. 1 1 37,36 

             CSc., PhD. 92 90 58,01 

             akad.titul profesor 3 2 54,74 

Odborní asistenti spolu 355 361 46,52 

Z toho: DrSc. 8 9 68,79 

             CSc., PhD. 278 292 46,64 

             bez vedeckej hodnosti 69 60 42,59 

Asistenti 94 95 33,34 

Lektori 0 0 0 

Zamestnanci v pedagogickom procese spolu 589 594 47,43 

VŠ zamestnanci  vo  vede a výskume 48 43 47,58 

 Z toho: DrSc., CSc., PhD. 37 35 46,45 
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              bez vedeckej hodnosti 11 8     52,53 

 

 

 

 

 

 

Vývoj stavu VŠ učiteľov fakulty podľa veku za roky 2012 až 2016 
 

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. Možno konšta-

tovať, že priemerný vek učiteľov fakulty celkovo, aj v jednotlivých kategóriách je relatívne 

vysoký hlavne u profesorov a docentov. 

 

Veková štruktúra VŠ učiteľov podľa obsadených funkčných miest 

 k  31.12.2016 

Vek Profesori Docenti 
Odborní 

asistenti 
Asistenti Spolu 

 

 

do 25 - - - 1 1 

25-29 - - 9 50 59 

30-34 - - 66 18 84 

35-39 - 4 67 6 77 

40-44 

 

3 10 54 9 76 

45-49 1 7 35 6 49 

50-54 1 10 37 2 50 

55-59 6 18 27 1 52 

60-64 15 18 25 1 59 

65 a viac 21 24 41 1 87 
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Spolu 47 91 361 95 594 

 

 

 

 

Na fakulte pôsobilo k 31.12.2016 vo fyzických počtoch celkom 967 zamestnancov, z toho  

594 vysokoškolských učiteľov , 43  VŠ zamestnancov  vo  vede a výskume, 23 ostatných za-

mestnancov vo vede a výskume, 31 zamestnancov v účelových zariadeniach, 107 odborných 

zamestnancov SŠ v ústavoch a klinikách, 42 administratívnych zamestnancov v Dekanáte, 76 

administratívnych zamestnancov  v  ústavoch a klinikách a 51 prevádzkových zamestnancov. 

 

 

7.  Kvalita pedagogického procesu 

 
 Kvalita vzdelávania je podmienená kvalitou pedagogického zboru, ktorá je determino-

vaná  kritériami na udelenie vedecko-pedagogickej titulu docent a profesor a súvisí tiež s kri-

tériami na obsadzovanie funkčných miest.  Kvalita vzdelávania priamo ovplyvňuje 

konkurencieschopnosť absolventov vo svete.  

 Kvalita pedagogického procesu sa na LFUK hodnotí viacerými spôsobmi: 

1) priebežným hodnotením na výučbových pracoviskách, ktoré vykonáva prednosta kli-

niky/ústavu po ukončení semestra 

2) študentskými anketami (vrátane ankety absolventov), zameranými na prieskum názo-

rov na podmienky štúdia, ich spokojnosť s priebehom praktickej výučby, prednášok 

a skúšania. 

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

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

testov sa porovnávajú v rámci všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku.  

Kvalitu pedagogického procesu by mohla zvýšiť aj možnosť vzdelávania sa pedagógov 

LF UK v oblasti pedagogických zručností. 

 

 

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 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 
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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.  

 

 

 

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 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.  

 

 

 


