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Poslanie fakulty

Hlavným poslaním Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je vychovávať lekárov, 
ktorí chápu svoju profesiu 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. Okrem 
toho je LF UK základňou vedeckovýskumnej práce, čím umožňuje sprostredkovať svojim študentom 
aj poznatky, ktorých pôvod je na pôde ich alma mater, prispievajúc tak k formovaniu vzťahu medzi 
študentom a fakultou. Poslaním lekárskej fakulty v oblasti liečebno-preventívnej je zabezpečovať 
aplikáciu získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi, ktorá by 
mala výrazne presahovať obvyklý národný a v niektorých oblastiach tiež európsky priemer.

LF UK je vedúcou inštitúciou medicínskeho vzdelávania na Slovensku. Výučba všeobecného 
lekárstva a zubného lekárstva prebieha v slovenskom i anglickom jazyku. Okrem pregraduálnej výchovy 
zabezpečuje LF UK aj postgraduálnu výchovu vo forme študijných programov v špecializačnom 
štúdiu v zdravotníckom povolaní lekár, školiacich kurzov a doktorandského štúdia. Výchova nových 
vedeckých pracovníkov sa uskutočňuje formou doktorandského štúdia, ktoré má dve formy: dennú 
a externú. Lekárska fakulta UK v Bratislave je teda inštitúciou celoživotného medicínskeho vzdelávania.

LF UK sa pri svojej modernizácii orientuje na hľadanie vlastnej cesty v procese transformácie 
s vysokou mierou zodpovednosti za poskytovanú kvalitu výchovy mladých lekárov. Ku kľúčovým 
aktivitám LF UK preto patria zvyšovanie kvality vedeckých výstupov a doktorandského štúdia, rast 
počtu zahraničných študentov, zvýšenie podielu grantových finančných prostriedkov na rozpočte 
a zlepšenie jej priestorového zázemia. Hlavné priority LF UK a z toho vymedzené aktivity sú zamerané 
na prioritu vlády - formovanie vedomostnej spoločnosti, najmä v oblasti investície do ľudí.

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
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Prijímacie konanie

Študijný program Forma výučby Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet prijatých v roku 2023
(výučba v slovenskom jazyku)

všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 330

zubné lekárstvo denná MDDr. 6 rokov 40

Informácie týkajúce sa prijímacieho konania na štúdium v slovenskom jazyku

Termín zaslania prihlášky

 do 28. 2. 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Termín konania prijímacích skúšok

 12. - 20. jún 2023 - všeobecné lekárstvo
 21. - 22. jún 2023 - zubné lekárstvo
 náhradný termín pre obidva študijné programy: 23. jún 2023
 konkrétny termín prijímacej skúšky určí fakulta uchádzačovi podľa abecedy

Poplatok za prijímacie konanie

80,- € za každý študijný program
Názov banky: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK65 8180 0000 0070 0013 5249
Variabilný symbol: 20232
Špecifický symbol: uviesť SS zo SEPA príkazu na úhradu
Konštantný symbol: 0308
BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia: SPSRSKBA
Spôsob úhrady: bankový prevod, poštová poukážka, internetbanking

Podmienky zaradenia do prijímacieho konania

 zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na každý študijný program na adresu 
fakulty

 prílohy: doklad o zaplatení poplatku a potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium 
(lekár môže dať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy 
k prihláške)

Podmienky absolvovania prijímacej skúšky

 zaslanie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia najneskôr do 12. 6. 2023 (vyžaduje sa 
overenie prednej a zadnej strany u notára alebo na matrike, nie overenie strednou školou)

 uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia „Rozhodnutie o 

uznaní dokladu o vzdelaní“ vydaný okresným úradom v sídle kraja v SR

Forma a obsah prijímacej skúšky

 písomný test je z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského 
učiva,
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 uchádzač môže získať maximálne 800 bodov,
 za správnu odpoveď získava uchádzač 1 bod, za nesprávnu odpoveď sa 1 bod odpočítava,
 test trvá 3 hodiny,
 prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok jednej prijímacej skúšky 

nemožno akceptovať pre druhý študijný program

Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku

 úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
 podľa úspešnosti na prijímacej skúške

Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky 

 vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje anonymne skenovaním vyplnených odpoveďových hárkov 
na základe čiarových kódov,

 výsledky sú zverejňované podľa študijných programov a kódov na webovom sídle fakulty   
www.fmed.uniba.sk v deň konania prijímacej skúšky,

Ďalšie informácie

 uchádzač o štúdium si môže prihlášku zaregistrovať elektronicky cez systém AIS2, ktorú vytlačí 
a podpísanú zašle do 28. 2. 2023 na adresu fakulty, fakulta akceptuje aj prihlášku zaslanú na 
predpísanom tlačive - Prihláška na vysokoškolské štúdium – spojený I. a II. stupeň štúdia,

 uchádzač si môže podať prihlášku na každý študijný program a to ako na štúdium v slovenskom 
jazyku, tak aj na štúdium v anglickom jazyku, zmeny študijných programov v zaevidovaných 
prihláškach na štúdium v slovenskom jazyku sú po 28. 2. 2023 neprípustné,

 potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta 
nevyžaduje uvedenie prospechu zo štúdia na strednej škole,

 prílohy: pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky. V prípade platby internetbankingom priloží 
potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. Uchádzač s prihláškou neposiela vysvedčenia, 
diplomy, osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

 náhradný termín prijímacej skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada 
a zdokladuje dôvod neprítomnosti na riadnom termíne. Dôvodom môže byť náhle ochorenie, 
štúdium v zahraničí, ak je prípravou na štúdium na LF UK alebo účasť uchádzača na prijímacej 
skúške na inej fakulte UK Bratislava alebo na inej vysokej škole.

 pomernú časť poplatku vo výške 70,00 € vráti fakulta uchádzačovi iba v prípade písomného 
zrušenia prihlášky najneskôr do 28. februára 2023. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej 
skúšky fakulta poplatok nevráti.
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 Lekárska fakulta ponúka uchádzačom o štúdium Podklady k prijímacím skúškam z biológie 
a chémie. Podklady je možné zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej 
fakulty UK v Bratislave, Sasinkova 4, 811 08 Bratislava, kontakt +421 2 90119445, e-mail: 
predajna@fmed.uniba.sk.

 uchádzač so špecifickými potrebami posiela spolu s prihláškou na štúdium žiadosť 
o prispôsobenie prijímacej skúšky s príslušnou odbornou zdravotnou dokumentáciou ako 
aj  súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov. Po vyhodnotení špecifických 
potrieb sa určí prijímacia skúška v zmysle  Vnútorného predpisu č. 23/2014 – Smernica 
rektora UK v Bratislave. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami je 
prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc., tel. 02/57290737.

Kontaktné údaje - Študijné oddelenie

Lekárska fakulta UK
Študijné oddelenie
Špitálska 24
813 72 Bratislava 1

Vedúca:
PhDr. Jana Palenčárová 

tel. +421 2 90119471
č. dverí 34
e-mail: studijne.veduci@fmed.uniba.sk
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Študijný program

Študijný program: všeobecné lekárstvo

Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.

Dĺžka štúdia: 6 - ročné

Forma štúdia: denná

Charakteristika študijného programu

Všeobecné lekárstvo je pregraduálny výučbový program poskytujúci všeobecné prírodovedné 
vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a etický základ. Obsahom výučby sú teoretické základy 
anatomickej stavby organizmu a jeho fyziologických funkcií. Na tejto báze je postavená ďalšia výučba 
základných princípov etiológie a patogenézy chorobných stavov a spôsobov liečby. Štúdium je zavŕšené 
komplexnou výučbou zameranou na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb. 
V rámci pregraduálnej výchovy študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského nadobúda solídne 
teoretické aj praktické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú vedecky medicínsky 
myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore.

Profil absolventa

V rámci pregraduálnej výchovy má študent Lekárskej fakulty UK nadobudnúť solídne teoretické 
poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú vedecky myslieť a ďalej prehlbovať svoje 
vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore. Musí zvládnuť:

 Základné princípy, ciele a organizáciu zdravotníctva.
 Morfológiu a funkciu jednotlivých orgánov ľudského organizmu v rozsahu potrebnom pre 

pochopenie fyziologických a patologických procesov.
 Poznatky o vzniku a priebehu morfologických a funkčných zmien v chorom organizme v rozsahu 

potrebnom pre racionálnu liečbu.
 Fyzikálne vyšetrovacie metódy v jednotlivých medicínskych odboroch a správnu interpretáciu 

výsledkov základných laboratórnych metód.
 Diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku chorobných jednotiek, ktoré sa často vyskytujú v našej 

populácii. Princípy liečenia a praktické vykonanie základných liečebných výkonov.
 Diagnostiku život ohrozujúcich stavov a poskytovanie kvalifikovanej pomoci pri nich.
 Vplyv sociálnych faktorov a podmienok životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva, 

zásady prevencie infekčných a neinfekčných chorôb a ich uplatňovanie v praxi.
 Základy posudzovania pracovnej schopnosti pri rôznych ochoreniach a úrazoch.
 Základné právne normy nevyhnutné pre výkon náročnej a zodpovednej práce lekára.
 Základy metodológie vedeckej práce.
 Princípy lekárskej etiky, ktorými sa musí riadiť vo svojej odbornej činnosti vo vzťahu k chorému 

človeku počas celého svojho života. 
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Študijný program: zubné lekárstvo

Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.

Forma štúdia: denná

Charakteristika študijného programu

Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky program, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia 
a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch najčastejšie 
sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného kazu a parodontopatií 
a ich komplikácií, ako aj ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno - tvárovú oblasť. Rozsah 
vedomostí všeobecno-medicínskych disciplín je v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu zdravia 
všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého 
organizmu.

Profil absolventa

Absolvent študijného programu zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, praktické 
poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol po skončení štúdia samostatne vykonávať základné úkony 
v preventívnej a liečebnej zubolekárskej starostlivosti.

V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov a klinických 
odborov medicíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte s integritou celého organizmu.

Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, terapeutické ako 
aj preventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne vykonávať všetky bežné praktické výkony 
a úkony v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní a v samostatnej praxi.

Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky prístup, 
pričom sa riadi vedeckými základmi medicíny a odboru. Pozná súvislosti medzi prejavmi celkových 
ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú zo štúdia 
všeobecne-medicínskych klinických predmetov.

Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebne-preventívny plán ošetrenia pacienta a realizovať 
ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov zubného lekárstva 
a organizácie práce zubného lekára.
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Učebné osnovy všeobecného a zubného lekárstva

Učebné osnovy sa skladajú z povinných a povinne voliteľných predmetov, každý s prideleným 
počtom kreditov. Študent si môže rozšíriť odporúčaný študijný plán o povinne volitelné predmety tak, 
aby dosiahol minimálne 60 kreditov ročne. Akademický rok pre oba programy - všeobecné lekárstvo 
a zubné lekárstvo - sa začína v septembri. Prvé dva roky výučby sú zamerané hlavne na teoretické 
disciplíny, akými sú napr. anatómia, biochémia a fyziológia. Klinické predmety začínajú od 5. semestra 
(začiatok 3. ročníka). Každý študent musí v šiestom ročníku úspešne absolvovať záverečné štátne skúšky 
a napísať a obhájiť diplomovú prácu. Absolventovi je udelený titul a diplom doktora všeobecného 
lekárstva (MUDr.) alebo doktora zubného lekárstva (MDDr.). Diplom Univerzity Komenského je 
uznávaný vo väčšine krajín sveta. Pre absolventov, ktorí sa rozhodli pokračovať v ďalšom vzdelávaní 
v Bratislave a stať sa špecialistom v ktorejkoľvek oblasti medicíny, môžu nastúpiť na postgraduálne 
štúdium.

Všeobecné lekárstvo

1. ročník: anatómia, biológia a humánna genetika, histológia a embryológia, latinská lekárska terminológia, 
lekárska biofyzika, lekárska chémia, medicínska etika, ošetrovateľstvo, prvá pomoc, telesná výchova
2. ročník: anatómia, anglický jazyk, fyziológia, histológia a embryológia, lekárska biochémia, lekárska 
psychológia a základy komunikácie, mikrobiológia, úvod do vedeckej práce, telesná výchova
3. ročník: farmakológia, chirurgická propedeutika, imunológia, interná propedeutika, interná medicína, 
mikrobiológia, patologická anatómia, patologická fyziológia, zubné lekárstvo, telesná výchova
4. ročník: anesteziológia a intenzívna medicína, farmakológia, hygiena, chirurgia, interná medicína, 
klinická biochémia, neurológia, onkologická propedeutika, psychiatria, rádiológia a nukleárna medicína, 
sociálne lekárstvo, diplomová práca
5. ročník: dermatovenerológia, epidemiológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, infektológia, 
interná medicína, oftalmológia, ortorinolaryngológia, pediatria, psychiatria, všeobecné lekárstvo, súdne 
lekárstvo, urgentná medicína, diplomová práca
6. ročník: interná medicína, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, obhajoba diplomovej práce
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Zubné lekárstvo

1. ročník: anatómia, biológia a humánna genetika, dentálne materiály a technológie, fyziológia, histológia 
a embryológia, latinská lekárska terminológia, lekárska biofyzika, lekárska chémia, predklinické zubné 
lekárstvo, prvá pomoc, telesná výchova
2. ročník: dentálne materiály a technológie, fyziológia, histológia a embryológia, imunológia, lekárska 
biochémia pre zubné lekárstvo, lekárska mikrobiológia, medicínska etika, patologická anatómia, 
patologická fyziológia, predklinické zubné lekárstvo, topografická anatómia hlavy, telesná výchova
3. ročník: dentálne materiály a technológie, dentálne prístroje a vybavenie, dentoalveolárna chirurgia, 
farmakológia, chirurgická propedeutika, interná propedeutika, konzervačné zubné lekárstvo, latinská 
klinická terminológia pre zubné lekárstvo, lekárska psychológia a základy komunikácie, patologická 
anatómia, patologická fyziológia, preventívne zubné lekárstvo, všeobecná rádiológia, zubná protetika, 
zubná rádiológia, telesná výchova
4. ročník: čeľustná ortopédia, dentoalveolárna chirurgia, endodoncia, chirurgia, interná medicína, 
neurológia, oftalmológia, otorinolaryngológia, psychiatria, zubná protetika, diplomová práca
5. ročník: čeľustná ortopédia, dermatovenerológia, gerontostomatológia, gynekológia a pôrodníctvo, 
chirurgia, interná medicína, maxilofaciálna chirurgia, parodontológia, pediatria, zubná protetika, 
diplomová práca
6. ročník: čeľustná ortopédia, detské zubné lekárstvo, epidemiológia, hygiena, maxilofaciálna chirurgia, 
orálna a maxilofaciálna chirurgia, ortopedické zubné lekárstvo, parodontológia, preventívne zubné 
lekárstvo, sociálne lekárstvo, súdne lekárstvo, terapeutické zubné lekárstvo, obhajoba diplomovej práce
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Veda na Lekárskej fakulte

Študentská vedecká odborná činnosť

Na LF UK sa každoročne koná konferencia ŠVOČ, spojená s konferenciou PhD. študentov. 
Konferencie majú súťažný charakter. Úspešná prezentácia vedeckej práce na konferencii umožňuje jej 
autorom prezentáciu práce na ďalších, medzinárodných študentských konferenciách. V roku 2019 sa 
konala už 58. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a XIV. vedecká konferencia 
doktorandov LF UK.

Bratislavské lekárske listy

Časopis Bratislavské lekárske listy (Bratislava Medical Journal) založil profesor Hynek, zakladateľ 
a rektor Univerzity Komenského. Časopis vychádza bez prerušenia od roku 1921 a je súčasťou 
svetových databáz - Medline, BioMedNet, PubMed, Thompson Scientific Publications Processing. 
Vychádza v printovej a elektronickej forme súčasne. Elektronická forma (Full text – PDF) je dostupná 
na adrese www.elis.sk.
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História Lekárskej fakulty UK

v Bratislave

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je od svojho vzniku v roku 1919 významnou 
súčasťou histórie univerzitného vzdelávania na Slovensku.

V Bratislave začala pôsobiť už v 15. storočí (1467) Academia Istropolitana (Universitas Histropolitana) 
– prvá univerzita v Uhorsku, zriadená podľa bolonskej univerzity, ktorá napriek krátkemu trvaniu 
prispela k šíreniu myšlienok humanizmu. Na území Slovenskej republiky vznikla prvá Lekárska fakulta 
v roku 1769 na Trnavskej univerzite. I keď pedagogickú a vedeckú činnosť vyvíjala iba sedem rokov, 
prispela k rozvoju vzdelanosti vo vtedajšom Uhorsku.

Výsledkom snáh o obnovenie bratislavskej univerzity koncom 19. storočia bolo vytvorenie 
bratislavskej kráľovskej Alžbetínskej univerzity v roku 1912. Jej lekárska fakulta bola založená v apríli 
1918. Výučba pre študentov 3. – 5. ročníka sa začala v zimnom semestri akademického roka 1918/19 
v maďarskom jazyku, ktorý bol v tom čase úradným jazykom. Prvé posluchárne boli v priestoroch 
Krajinskej štátnej nemocnice na Mickiewiczovej ulici č. 13 (dnešná Univerzitná nemocnica). Dekanát 
sídlil v Aspremontovom paláci pri Schiffbeckovej záhrade (dnešná Medická záhrada). V novovzniknutej 
Česko-Slovenskej republike (1918) bola Alžbetínska univerzita vládnym nariadením postupne zrušená 
a po jej presťahovaní do Pätikostolia (dnešný Pécs, Maďarská republika) sa začali – z iniciatívy najmä 
vysokoškolských učiteľov Karlovej univerzity v Prahe a viacerých slovenských politikov – prípravy na 
založenie slovenskej vysokej školy v Bratislave.

Poslanci Národného zhromaždenia Česko-Slovenskej republiky (ČSR) schválili dňa 27. 6. 1919 
zákon č. 375/1919 Zb. z. a n., ktorým sa zriadila Česko-slovenská štátna univerzita v Bratislave. 
Vyučovacím jazykom bola slovenčina a čeština. V novembri 1919 bola univerzita pomenovaná po 
významnom pedagógovi svetového mena ako Univerzita Komenského.
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Prvý profesorský zbor Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK), ktorý súčasne 
predstavoval aj vedenie Univerzity Komenského, tvorili profesori, pôvodne pôsobiaci na pražskej 
Karlovej univerzite. Za prvého rektora UK zvolili profesora internej medicíny MUDr. Kristiána Hynka 
a za prvého dekana LF UK profesora gynekológie MUDr. Gustáva Müllera.

LF UK bola od 21. 9. 1919 prvou a niekoľko rokov jedinou fakultou novej bratislavskej univerzity. 
Pozostávala zo siedmich kliník. Podľa pôvodných názvov boli to: chirurgická klinika (prednosta 
prof. MUDr. Stanislav Kostlivý), interní klinika (prednosta prof. MUDr. Kristián Hynek), klinika 
porodnictví a nemocí ženských (prednosta prof. MUDr. Gustáv Müller), klinika oční (prednosta prof. 
MUDr. Roman Kadlický), klinika dětského lékařství (prednosta prof. MUDr. Jiří Brdlík), klinika pre 
choroby nervové a duševné (prednosta prof. MUDr. Zdeněk Mysliveček) a klinika zubná (prednosta 
doc. MUDr. Adolf Mach). Ako prvé teoretické pracoviská vznikli ústavy: ústav pre hygienu (prednosta 
prof. MUDr. Stanislav Růžička), ústav pre súdne lekárstvo (prednosta prof. MUDr. František Prokop), 
ústav pre farmakológiu a farmakognóziu (prednosta prof. MUDr. Bohuslav Polák), patologicko-
anatomický ústav (prednosta prof. MUDr. Antonín Spilka), ústav pre sociálne lekárstvo (od roku 1919 
existoval iba de iure), ústav pre všeobecnú a experimentálnu patológiu (prednosta prof. MUDr. Miloš 
Netoušek). K prvým klinikám a ústavom postupne pribudli ďalšie.

Teoretické ústavy sa konštituovali až od akademického roka 1922/23, čím sa vytvorili podmienky 
na výučbu vo všetkých ročníkoch štúdia medicíny na LF UK. Provizórne, nevyhovujúce priestorové 
vybavenie fakulty sa čiastočne zlepšilo v roku 1927, a to odovzdaním do užívania prvej novostavby 
budovy teoretických ústavov na Sasinkovej ulici č. 2. Napriek všetkým vtedajším snahám sa podarilo 
postaviť druhú z plánovaných budov až začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia (Sasinkova 
ulica č. 4).

Výučba klinických predmetov pre 144 študentov sa začala v prvom školskom roku 1919/20 a už 
v decembri 1919 a vo februári 1920 sa uskutočnila prvá slávnostná promócia prvého absolventa Pavla 
Halašu. Popri pregraduálnej príprave sa lekárska fakulta stala aj bázou postgraduálnej výchovy, vtedy 
formou doškoľovacích kurzov pre praktických lekárov. O štúdium na bratislavskej lekárskej fakulte 
prejavovali záujem nielen študenti zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Na začiatku tridsiatych rokov 
tvorili takmer polovicu študentov.

Pracovníci kliník a ústavov udržiavali od prvých rokov existencie fakulty intenzívne pracovné 
kontakty nielen s pražskými a brnianskymi kolegami, ale aj s viacerými renomovanými zahraničnými 
lekárskymi fakultami, resp. vedeckými medicínskymi inštitúciami v Paríži, Londýne, Berlíne, Budapešti 
a vo Viedni. Koncom tridsiatych rokov, predovšetkým v dôsledku zmeny politických pomerov a po 
nútenom odchode českých profesorov, sa do pedagogického procesu a rozvoja medicínskych odborov 
zapojili príslušníci prvej generácie slovenských lekárov – absolventov LF UK. Mnohí z nich sa úspešne 
podieľali na rozvoji medicínskych, biologických a pedagogických vied na Slovensku. Výsledky ich 
vedeckovýskumnej práce sa stretli s priaznivým ohlasom aj v zahraničí. Spomedzi mnohých možno uviesť 
aspoň niektorých: prof. MUDr. J. Ledényi-Ladziansky z anatomického ústavu sa stal kodifikátorom 
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slovenskej anatomickej terminológie; prof. MUDr. A. J. Chura z kliniky detského lekárstva položil 
základy sociálnej pediatrie na Slovensku; prof. MUDr. Ľ. Valach sa významne zaslúžil o rozvoj 
rádioterapie, prof. MUDr. J. Fridrichovský sa stal prvým slovenským profesorom zubného lekárstva, 
prof. MUDr. E. Filo a prof. MUDr. L. Dérer patria medzi prvých slovenských profesorov internej 
medicíny. Ďalšími významnými osobnosťami LF UK, ktoré sa zaslúžili o rozvoj fakulty a medicínskej 
vedy, patria profesor patológie MUDr. F. Šubík, profesor urológie MUDr. J. Jakšy, prednosta ústavu 
lekárskej chémie prof. Ing. Dr. tech. F. Valentín, profesor farmakológie MUDr. F. Švec a mnohí ďalší.

Profesori LF UK sa významne zaslúžili v roku 1920 o vznik Spolku čs. lekárov, Spolku čs. medikov 
v Bratislave a prvého slovenského vedeckého časopisu – Bratislavských lekárskych listov (1921).

Udalosti druhej svetovej vojny negatívne zasiahli aj do života fakulty, ktorá utrpela nielen 
personálne, ale spôsobili jej najmä veľké materiálne škody. Zmena politického systému po roku 
1948 znamenala pre LF UK odklon od pôvodného smerovania k európskym a svetovým vedecko-
pedagogickým i spoločenským štruktúram. Nástup centralistického riadenia vysokých škôl, podmienený 
vysokoškolským zákonom z roku 1950, znamenal zánik ústavov a vytvorenie katedier. Od školského 
roku 1952/53 sa otvorilo popri štúdiu všeobecného lekárstva aj štúdium stomatológie a pediatrie. 
Od roku 1991 pripravuje fakulta budúcich pediatrov v rámci štúdia všeobecného lekárstva.

Vedecký výskum fakulty sa od roku 1957 zameral na problematiku regenerácie a transplantácie 
orgánov a kardiorespiračnej dynamiky, metabolizmu a onkológie. Od konca 60. rokov sa výskumné 
projekty ústavov a kliník začlenili do štátneho a rezortného plánu výskumu. Významnú úlohu najmä 
pri zverejňovaní výsledkov vedeckovýskumných projektov pracovníkov fakulty plnil fakultný zborník 
Folia Facultatis Medicae Universitatis Comenianae Bratislavensis (1963 − 1992). Začiatkom 80. rokov 
sa výskum orientoval najmä na problematiku degeneratívnych procesov a ochorení pohybového 
aparátu a cievnych ochorení CNS. V spolupráci s univerzitami bývalého socialistického spoločenstva sa 
úspešne rozvíjal výskum diagnostických a terapeutických postupov pri kardiovaskulárnych ochoreniach 
a imunitných procesoch v súvislosti s transplantáciou orgánov.

Po novembri 1989 sa na pôde fakulty ako jednej z prvých v rámci vysokých škôl bývalej ČSFR 
začala formovať akademická rada, neskôr premenovaná na Akademický senát LF UK (prvé zasadanie 
11. 1. 1990). V roku 1990 sa fakulta vrátila k svojej pôvodnej organizačnej štruktúre, ktorú v súčasnosti 
tvorí 73 ústavov a kliník.
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Univerzita Komenského

v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslavuje 100. 
výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch 
najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch 
stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského 
poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných 
projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť 
do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach (aj v zahraničí).

UK každoročne vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých 
škôl a prijíma aj najviac študentov z celého sveta, napríklad z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či 
Islandu.

Univerzita Komenského stojí na čele úsilia slovenských vysokých škôl zapojiť sa do siete vysokoškolských 
inštitúcií rozvinutých európskych krajín, najmä svojou účasťou v medzinárodných inštitúciách, ktoré 
tento proces koordinujú. UK získala zastúpenie vo výkonných orgánoch a komisiách Rady Európy, 
Medzinárodnej asociácie univerzít, Stálej komisie rektorov európskych univerzít, Konferencie rektorov 
podunajských štátov atď. 

Nastal dynamický rozvoj spolupráce s desiatkami zahraničných univerzít. Na Univerzite Komenského 
sa vytvorili predpoklady rozvíjať sa ako moderné najvyššie vzdelávacie a vedecké centrum, umožňovať 
komplexnú prípravu študentov a rozvíjať najmodernejšie a spoločensky najužitočnejšie smery vedy 
i výučby.
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