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1. ŠTÚDIUM  

 

1.1. Všeobecná charakteristika študijných jednotiek 

 

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) zabezpečuje 

v akademickom  roku 2014/2015 vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných 

programoch: 

 -  spojeného 1. a 2. stupňa: 

 

o Všeobecné lekárstvo:  6-ročné doktorské štúdium v jazyku slovenskom a 

anglickom 

 

o  Zubné lekárstvo:  6-ročné doktorské štúdium v jazyku slovenskom 

 

       -  študijných programoch 1. a 2. stupňa: 

 

o Ošetrovateľstvo: 3-ročné denné bakalárske štúdium 

 

o Verejné zdravotníctvo: 3-ročné denné bakalárske, 2-ročné denné magisterské     

 štúdium 

 

o Pôrodná asistencia: 3-ročné denné bakalárske štúdium 

 

- študijných programoch 3. stupňa:  .  

o Normálna a patologická fyziológia 

o Vnútorné choroby  

o Chirurgia 

o Gynekológia a pôrodníctvo  

o Pediatria  

o Neurológia 

o Dermatovenerológia 

o Anestéziológia a resuscitácia  

o Patologická anatómia a súdne lekárstvo  

o Farmakológia  

o Klinická farmakológia  

o Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia  

o Lekárska biofyzika 

o Verejné zdravotníctvo 

 

 

 

           Štandardná dĺžka  štúdia v študijných programoch 3 stupňa je 4 roky v dennej forme 

a 5 rokov v externej forme. 

 

- v   akreditovaných špecializačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní lekár pre odbory:  
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o Vnútorné lekárstvo 

o Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

o Urológia 

o Neurológia 

o Chirurgia 

o Pneumológia a ftizeológia 

o Hematológia a transfuziológia 

o Gynekológia a pôrodníctvo 

o Infektológia 

o Dermatovenerológia 

o Pediatria 

o Patologická anatómia 

o Otorinolaryngológia 

o Všeobecné lekárstvo 

o Gastroenterológia 

o Detská chirurgia 

o Verejné zdravotníctvo 

o Pracovné lekárstvo 

o Anestéziológia a  intenzívna medicína 

o Neonatológia 

o Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

o Pediatrická pneumológia a ftizeológia 

o Pediatrická endokrinológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny 

a výživy 

o Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 

o Revízne lekárstvo 

o Klinická biochémia 

o Zdravotnícky manažment a financovania 

o Mamológia 

o Onkológia v urológii 

o Klinická imunológia a alergológia 

o Súdne lekárstvo 

 

 

- v akreditovaných  certifikačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní lekár pre certifikované pracovné činnosti:  

 

o Dorastové lekárstvo 

o Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách 

hemostázy 

 

- v   akreditovaných špecializačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní zubný lekár pre odbory:  

 

o Maxilofaciálna chirurgia 

o Zdravotnícky manažment a financovanie 
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- v   akreditovaných špecializačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní sestra pre odbor:  
 

o Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 

o Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

o Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

 

 

- v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania v zdravotníckom 

povolaní  sestra: 

 

o  Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo  

o  Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany 

o  Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou 
 

Naďalej sa uskutočňuje spolupráca pri realizovaní spoločného študijného programu 

biomedicínske inžinierstvo s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity.  

 

   V rámci celoživotného vzdelávania sa na JLF UK uskutočňuje aj výučba na 

Univerzite tretieho veku (UTV). Štúdium na UTV je záujmové trojročné štúdium. Prvý rok 

sa vyučujú predmety všeobecného rozmeru, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu 

zameraniu, v našom prípade všeobecnej medicíne.  

Univerzita tretieho veku pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine má viac ako 

20-ročné pôsobenie. Prednášky sú zabezpečované pedagógmi našej fakulty a špičkových 

medicínskych pracovísk. Navštevujú ju poslucháči z celého Slovenska. Ponúka študujúcim 

široké možnosti vzdelávania v rámci odborového štúdia, vytvára základňu pre uspokojovanie 

vzdelávacích potrieb občanov na sklonku produktívneho a postproduktívneho veku. Od jej 

vzniku bolo na akademickej pôde slávnostne promovaných 551 absolventov. V akademickom 

roku 2014/2015 študuje v 1. – 3. ročníku 128 poslucháčov v študijnom programe Všeobecná 

medicína. Absolventi si založili Klub UTV, ktorý navštevuje 106 poslucháčov.  

V akademickom roku 2014/2015 bol v rámci projektu Univerzity tretieho veku -  

„Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných 

programov“  otvorený nový študijný program Starostlivosť o seniorov, ktorý navštevuje 34 

poslucháčov, celkovo je v prvom ročníku 66 novoprijatých poslucháčov. 

 

Možnosť zažiť vysokoškolskú atmosféru mali cez leto aj malí Martinčania. Od 

pondelka 7. júla do piatku 11. júla 2014 sa aj v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK 
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konal druhý ročník Martinskej letnej detskej univerzity. Pre malých študentov bol 

pripravený týždeň plný zaujímavých prednášok a kreatívnych workshopov, v rámci ktorých sa 

na našej fakulte dozvedeli napríklad to, či všetko, čo jeme, je zdravé, o úrazoch v detskom 

veku a tiež o dedičnosti v zdraví a chorobe. Slávnostná imatrikulácia sa konala v pondelok 7. 

júla 2014 v Aula Magna JLF UK. Tohto ročníka sa zúčastnilo 68 detí vo veku od 7 do 15 

rokov.  

 

2. ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

 

2.1. Napĺňanie dlhodobého zámeru JLF UK 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako najlepšia lekárska fakulta na Slovensku 

podľa hodnotenia ARRA (Akademická rankingová a ratingová agentúra) a fakulta 

s rešpektovaným postavením v medzinárodnom vysokoškolskom priestore si zachováva  

profil klasickej lekárskej fakulty predovšetkým so študijným programom všeobecné lekárstvo 

s výučbou v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom, zubné lekárstvo a s nelekárskymi 

študijnými programami (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo), na 

ktorej je vedecké bádanie prepojené s vyučovaním. Postupne sa inovuje obsah v rámci 

jednotlivých predmetov študijných programov tak, aby sa dosiahla väčšia prepojenosť medzi 

jednotlivými predmetmi a väčšmi sa využil mnohostranný potenciál fakulty v prospech 

prípravy študentov i s ohľadom na ich vysokú konkurencieschopnosť pri uplatnení sa v praxi. 

Napomáha tomu dôsledná príprava, zverejnenie a následná kontrola informačných listov 

predmetov, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa aj osnovy predmetu, výsledkov 

vzdelávania, odporúčanej literatúry, podmienok na absolvovanie predmetu a tiež 

podmieňujúcich predmetov. 

 

JLF  UK je aktívnym členom Medzinárodnej Asociácie pre výučbu medicíny  AMEE 

(Association for Medical Education in Europe). 30.8.-3.9.2014 sa uskutočnila konferencia 

AMEE v Miláne, kde naša fakulta mala aktívnu účasť – tri posterové prezentácie a viacerí 

pracovníci fakulty sa zúčastnili na certifikovaných kurzoch organizovaných AMEE v rámci 

kongresu, ktoré sa týkali rôznych oblastí pedagogického procesu.  Aktívnu účasť (dve 
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posterové prezentácie) v roku 2014 mala JLF UK aj na  Canadian Conference on Medical 

Education (CCME) v Ottawe, ktorá sa konala 25.-29.4.2014.  

JLF UK je tiež členom organizácie Medical Education in Europe 2 – MEDINE 2. 

JLF UK sa v rámci Medzinárodnej asociácie pre výučbu medicíny v Európe – AMEE - 

zapojila do ňou organizovanej aktivity ASPIRE – International Recognition of Excellence in 

Medical Education v snahe postupne získať certifikát kvality medicínskeho vzdelávania 

v rámci európskeho priestoru.  

Snahou už dlhodobo fungujúcej implementácie bolognskej štruktúry je kompatibilita 

štúdia lekárskych fakúlt v rámci Európskej únie, pričom diplom absolventov v študijných 

programoch Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Ošetrovateľstvo a  Pôrodná asistencia, v 

 tzv. regulovaných povolaniach, je v krajinách EÚ automaticky uznávaný.     

Limitujúcim faktorom implementácie bolognskej štruktúry v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo je existencia tzv. prerekvizitných predmetov, ktorá 

neumožňuje študentom voľný výber väčšiny predmetov vo vlastnom študijnom pláne. 

V oblasti nelekárskych zdravotníckych vied existuje v rámci európskeho priestoru veľká 

heterogenita ich systému výučby v jednotlivých krajinách Európskej únie. Kým pri 

študijných programoch Ošetrovateľstvo a  Pôrodná asistencia 1. stupňa sa definovali na 

základe direktív Európskej komisie celoeurópske kritériá, vyžadované pre prípravu na tzv. 

regulované povolania, v ostatných  nelekárskych zdravotníckych študijných odboroch existujú 

iba národné kurikulá a špecifické systémy vysokoškolskej výučby. 

Pri študijných programoch 3. stupňa v lekárskych vedách vzhľadom k uvedeným 

všeobecným a hlavným cieľom bolognského procesu existujú konkrétne špecifiká 

jednotlivých krajín Európy v nadväznosti na rôzne stupne ekonomického vývoja a rôznu 

podporu štátu vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu.  

JLF UK pokračuje v procese rozvíjania zahraničnej spolupráce a študentskej mobility. 

Prínos študentských mobilít je nepopierateľný a obohacuje odborný rast, zdokonalenie sa 

v jazyku, flexibilitu študentov a ovplyvňuje ich ďalšiu odbornú orientáciu. Obmedzujúcim 

faktorom je existencia  prerekvizitných predmetov, ktorá neumožňuje študentom voľný výber 

predmetov. V súčasnosti je limitujúcim faktorom aj zmena spôsobu financovania v programe 
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Erasmus plus, čo JLF UK vyriešila navrhnutím systému študentských pôžičiek pre študentov 

zúčastňujúcich sa na uvedenej mobilite. 

 

2.1.1 Partnerstvá fakulty a jej pracovísk vo vzdelávaní  

 

Jedným zo strategických cieľov oblasti vzdelávania je aj rozšírenie miery zapojenia 

pracovísk JLF UK do medzinárodných akademických mobilitných programov. 

V nasledujúcom prehľade sú uvedené partnerstvá fakulty a jej pracovísk vo vzdelávaní 

(domáce a zahraničné) a údaje o účasti študentov a pedagógov na výmenných programoch. 

 

Partnerstvá fakulty a jej pracovísk vo vzdelávaní (domáce a zahraničné): 

Údaje o účasti študentov a pedagógov na výmenných programoch 

 

Letný semester akademického roka 2013/2014 

1. LLP/Erasmus program 

 

a)  štúdium:   

vyslaní: 28 študentov 

na Medical University of Innsbruck, Medical University of Wienna, Westfalische Wilhelms 

Universitat Münster, Universidad de Málaga, Universite de Bretagne Occidentale, Brest, 

Universita di Bologna, Universita degli Studi di Padova,  Universidade de Lisboa, Universita 

degli Studi di Pavia, Universita degli Studi di Foggia, Medical University of Silesia in 

Katowice, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, University of Oulu, 

Univerzita Palackého v Olomouci, Medical University-Plovdiv, Medical University-Sofia 

prijatí:  5 študentov 

z Universite de Bretagne Occidentale, Brest,  University of Istanbul 

 

b) stáž:  

vyslaná: 1 PhD. študentka 

na Masaryk University Brno, Central European Institute of Technology 

prijatá: 1 študentka zo  Savonia University of Applied Sciences v študijnom programe 

Ošetrovateľstvo 
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2. Lions Austria program „Medical Students Beyond Frontiers“ 1-mesačná letná prax  

    vyslaná: 1 študentka 

    na Universitätsklinik fűr Kinder-und Jugendheilkunde, AKH Wien 

 

3. Letné praxe v rámci fakultných bilaterálnych zmlúv o vzájomnej spolupráci 

     Semmelweis University of Medicine v Budapešti 

     Pécs University Medical School v Pécsi 

     vyslaní: 7 študentov 

     prijatý:   1 študentka zo Semmelweis University of Medicine v Budapešti 

 

Zimný semester akademického roka  2014/2015 

 

1.Erasmus+  program 

 

a) štúdium 

vyslaní:  4 študenti 

na Medical University of Innsbruck, Universidad de Málaga, Universidade de Lisboa 

prijatí:  12  študentov 

z Universita degli Studi di Padova, Universite de Bretagne Occidentale, Brest, Universidad de 

Málaga, Universita degli Studi di Pavia, Universita degli Studi di Foggia, Universita degli 

Studi di Catania, Medical University-Sofia 

 

b) stáž 

vyslaní: 2 študentky 

na Universita degliStudi di Padova, Fűrst-Stirum-Klinik Bruchsal Akademisches 

Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg 

prijatý: 1 PhD. študentka  

z Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity 

 

2. Freemovers - stáž: 

prijatí: 2 študentky zo Slezskej Univerzity v Opave   
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2.2 Štruktúra študentov 

Na JLF UK študuje k  31. 10. 2014 v rámci študijných programov 1. a 2. stupňa 

v dennej forme štúdia 1691 študentov v nasledovnom členení: 

denné štúdium   

  l. roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5. roč. 6.roč. 

Doktorské štúdium 1467             

všeobecné lekárstvo-SJ 790 124 105 159 144 122 136 

všeobecné lekárstvo-AJ 652 147 172 123 91 67 52 

zubné lekárstvo 25 9 9 7       

Bakalárske štúdium 186             

ošetrovateľstvo 100 9 37 54       

verejné zdravotníctvo 40 10 14 16       

pôrodná asistencia 46 17 11 18       

Magisterské štúdium 38             

verejné zdravotníctvo 38 20 18         

CELKOVÝ POČET 1691  

 

V rámci 3. stupňa štúdia  k  31. 10. 2014 na JLF UK študuje  208  aktívnych doktorandov: 

z toho v 109 v dennej forme a 99 v externej forme. 

 Študijný program Denná forma Externá forma 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 

7.1.3. normálna a patologická fyziológia 3 4 4 2 2  2 2  

7.1.4. vnútorné choroby 4 2 3 5 8 2 3 3 4 

7.1.7. chirurgia 1   1 4 6 2 1 6 

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 4 3 2  1     

7.1.10. pediatria 4 1 2 2 2 6 2 1 1 

7.1.11. neurológia 1  1  1 1 1   

7.1.13.dermatovenerológia 1 3  1 1  1 1  

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia    1  3 1 2  

7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo 1 2 2 3 1  1   

7.1.27. lekárska biofyzika 2      1 1  

7.1.26. klinická farmakológia   1 2      

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 4 7 1 8   4 1 3 

7.3.2. farmakológia 4 7 3 2 1   1  

7.4.2. verejné zdravotníctvo   1 1 2   4 1 
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2.3. Priority  

      Prioritou JLF UK zostáva zabezpečovať vysoký záujem uchádzačov o štúdium 

študijných programov Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo s výučbou v jazyku 

slovenskom.    

Medzi priority patrí dôsledné dodržiavanie organizácie štúdia na JLF UK. Časové 

členenie akademického roka 2014/2015 bolo schválené v súlade s UK, zápisy študentov 

prebehli bez problémov v stanovených termínoch, rozvrhy a obsadenosť prednáškových 

miestností boli zaslané na pripomienkovanie, ročenka v obidvoch jazykových mutáciách 

bola zverejnená elektronicky a v tlačenej forme, termíny štátnych skúšok a promócií boli 

zverejnené, organizácia letnej a predštátnicovej praxe je zabezpečená v spolupráci 

s garantmi. Odovzdávanie záverečných prác so všetkými náležitosťami, ktoré upravuje 

príslušná smernica rektora a vnútorný predpis dekana, prebehlo bez problémov v stanovenom 

termíne. 

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium sa na fakulte uskutočnil druhýkrát v 

poradí 3.2.2014. 

         

Deň otvorených dverí pre budúcich uchádzačov o štúdium na JLF UK 3.2.2014 

Pre akademický rok 2014/2015 si na JLF UK v Martine podalo prihlášku na štúdium 

študijného programu Všeobecné lekárstvo 1489 uchádzačov (predchádzajúce akademické 

roky: 2013/2014 – 1641, 2012/2013 - 1632, 2011/2012 – 1387, 2010/2011 – 1130, 2009/2010 

– 1118 uchádzačov). Z uvedeného počtu sa zúčastnilo prijímacej skúšky 1407 uchádzačov,  

prijatých bolo 171 uchádzačov a do prvého ročníka nastúpilo 124 študentov. 

Pre akademický rok 2014/2015 sa tretíkrát uskutočnilo prijímacie konanie na štúdium 

študijného programu Zubné lekárstvo. Prihlášku na štúdium tohto študijného programu si 

podalo 182 uchádzačov (v AR 2013/2014 - 219 uchádzačov, v AR 2012/2013 - 130 
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uchádzačov). Z uvedeného počtu sa zúčastnilo prijímacej skúšky 154 uchádzačov,  prijatých 

bolo 11 uchádzačov a do prvého ročníka nastúpilo 9 študentov. 

Vývoj počtu študentov študijného programu všeobecné lekárstvo 

 

 
 

 

Vedenie JLF UK prostredníctvom fungovania Inštitútu medicínskeho vzdelávania 

v anglickom jazyku každoročne podniká kroky na zabezpečenie dostatočného počtu študentov 

pre štúdium v jazyku anglickom.  V akademickom roku 2014/2015  študuje na JLF UK 652  

študentov študijný program všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku.  

             Najvyšší počet študentov študujúcich v jazyku anglickom je z Nórska, ktorých  

celkový počet je 408.  Ďalší študenti sú z nasledujúcich krajín: Afganistan, Fínsko, 

Francúzsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Holandsko, Kanada, Nemecko, Pakistan, Palestína, 

Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Seychely, Švédsko, Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo, Taiwan, 

a Taliansko. 
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       JLF UK venuje pozornosť aj výučbe študijných programov v akreditovaných 

nelekárskych zdravotníckych programoch. V posledných akademických rokoch došlo na JLF 

UK k výraznému poklesu počtu študentov bakalárskych študijných programov, hlavne 

z dôvodu zrušenia bakalárskych študijných programov Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia 

v externej forme. Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia patria medzi tzv. regulované 

povolania, ktoré podľa odporúčania  Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES  nie je 

možné realizovať  v externej forme. V súčasnosti nemáme akreditovaný ani magisterský 

študijný program Ošetrovateľstvo v dennej forme.  

 

 

          

  Jednou z priorít JLF UK je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania 3. 

stupňa všetkým absolventom JLF UK a absolventom príbuzných vzdelávacích inštitúcií. 

Preferované je najmä štúdium v dennej forme, kde v akademickom roku 2014/2015 študuje 

v 14 akreditovaných študijných programoch  3. stupňa 109 aktívnych doktorandov a 99 

aktívnych doktorandov študuje v externej forme.  
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Vývoj počtu študentov doktorandského štúdia 

Doktorandi dennej formy doktorandského štúdia  

  

 

Doktorandi externej formy doktorandského štúdia  
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JLF UK je zameraná na študenta a jeho potreby a kladie dôraz na neustále zlepšovanie 

nielen sociálnych podmienok študentov, ale začala s náležitou evidenciou študentov so 

špecifickými potrebami na základe príslušnej smernice rektora. 

 

2.4. Výhody a  nevýhody 

Výhodou stratégie rozvoja študijného programu všeobecné lekárstvo  je stabilne 

vysoký záujem o štúdium, zabezpečenie rozvoja lekárskych a zdravotníckych vied 

a kvalifikovaného pedagogického zboru na JLF UK.  

7.1.1. študijný program všeobecné lekárstvo  má potrebné personálne a materiálno-

technické zabezpečenie pre výučbu v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom. Existuje 

reálny predpoklad  pretrvávajúceho záujmu o štúdium na JLF UK v tomto študijnom 

programe v slovenskom jazyku a vedeniu JLF UK sa darí udržiavať počty študentov z iných 

krajín sveta študujúcich v anglickom jazyku. 

Nevýhodou vzdelávania v rámci študijného programu všeobecné lekárstvo je limitovaná 

možnosť počtu pacientov na výučbu klinických predmetov, ktorej hlavným dôvodom sú 

predovšetkým práva pacientov, ekonomická situácia v zmysle limitovaného počtu výkonov 

a tým zníženej možnosti študentov zúčastniť sa na nich. Využitie možností, ktoré nám 

poskytuje virtuálna medicína a e-learning a v rámci fakulty pravidelne organizované 

videokonferencie, môžu znížiť existenciu limitov a rizík v zmysle obmedzeného počtu 

pacientov v rámci výučby klinických predmetov. Jedným zo strategických cieľov JLF UK 

v oblasti vzdelávania je aj zdokonaľovanie podmienok pre štúdium predovšetkým s dôrazom 

na praktickú výučbu na klinických pracoviskách fakulty. 

7.2.1. študijný program zubné  lekárstvo je novoakreditovaný študijný program, kde 

existuje reálny predpoklad trvalého vysokého záujmu o štúdium a postupné vytváranie 

materiálno-technickej základne pre kvalitnú výučbu patrí k prioritám rozvoja fakulty. 

Štruktúra študentov v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch  je ovplyvnená 

klesajúcim záujmom o štúdium v niektorých programoch na našej fakulte. Je to v dôsledku 

výučby týchto študijných programov na ďalších fakultách so zdravotníckym zameraním na 

Slovensku a schválením  novely 363/2007 Zákona 131/2002 o Vysokých školách,  ktorá 

určila ako podmienku prijatia na štúdium študijného programu v zdravotníckych študijných 
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odboroch v  externej forme ukončené stredoškolské vzdelanie v príslušnom zdravotníckom 

odbore. Prehľad silných a slabých stránok jednotlivých študijných programoch je zhrnutý 

v nižšie uvedených tabuľkách. 

 

7.4.1 Ošetrovateľstvo 

Silné stránky Slabé stránky 

 Tradícia a súčasť JLF UK 

 Stabilná kvalifikačná úroveň pedagógov 

 Publikačná aktivita 

 Schopnosť získavania grantov a zapojenie do 

domácich i zahraničných projektov 

 Vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov 

v praxi 

 Aktívna účasť na ERAZME – učiteľské 

a študentské mobility   

 Nízky počet študentov 

 Pozastavenie spôsobilosti vykonávať študijný 

program Oše 2. a 3 st. vrátane rigorózneho 

a habilitačného a inauguračného konania 

v dôsledku legislatívnej zmeny 

neumožňujúcej príbuznosť odboru 

Príležitosti Riziká 

 Možnosť rozšírenia ďalších vzdelávacích 

foriem – certifikačné štúdium, špecializačné 

štúdium, sústavné vzdelávanie, lektorská 

činnosť pre odborné spoločnosti 

 Populárno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť 

a rôzne organizácie (prednášky, kurzy) 

 Rozšírenie aktivít pre UTV 

 Zabezpečenie výučby pre zahraničných 

záujemcov – výučba programu 

ošetrovateľstva v angl. jazyku 

 Klesajúci počet uchádzačov o štúdium 

 Legislatíva EÚ – obmedzenie externých 

foriem bakalárskeho štúdia v regulovaných 

povolaniach 

 Nerovnocenný príspevok UK na výučbu 

jedného študenta  v 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia (1. stupeň – Bc. 

koeficient 0,3, 2. stupeň – Mgr. koeficient 

0,5, 1+2 st. – MUDr. koeficient  1)   

 

7.4.2 Verejné zdravotníctvo 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalifikačná úroveň pedagógov 

 Publikačná aktivita 

 Podiel na výučbe VL v slov. a angl. jazyku, 

OŠE a PA. 

 Vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov 

v praxi 

 Flexibilita vo vzťahu k spoločenskej 

objednávke na zabezpečenie inovácie 

študijných programov 

 Aktívna účasť na ERAZME  

 Nedobudovaná časť pre laboratórium 

chemických analýz  

 Nerovnocenný príspevok UK na výučbu 

jedného študenta  v 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia (1. stupeň – Bc. 

koeficient 0,3, 2. stupeň – Mgr. koeficient 

0,5, 1+2 st. – MUDr. koeficient  1)  
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 Úspešnosť v ŠVOČ na celoslovenskej úrovni 

 Spolupráca s ECDC Štokholm (spolupráca 

na európskej úrovni vo VZ)   

Príležitosti Riziká 

 Možnosť rozšírenia ďalších vzdelávacích 

foriem – certifikačné štúdium, lektorská 

činnosť pre odborné spoločnosti 

 Možnosti rozšírenia multisektoriálnej 

a multidisciplinárnej spolupráce  

 Nižšie nároky na štúdium VZ na iných 

fakultách spôsobujú nižší záujem o štúdium 

v náročnejších podmienkach na JLF UK  

 

7.4.4 Pôrodná asistencia 

Silné stránky Slabé stránky 

 Tradícia a súčasť JLF UK 

 Kvalifikačná úroveň pedagógov 

 Kvalitná publikačná aktivita s využitím 

elektronických zdrojov vzdelávania 

 Schopnosť získavania grantov a zapojenie do 

domácich i zahraničných projektov 

 Podiel na výučbe Oše, VZ a VL v slov. 

a angl. jazyku 

 Podiel na príprave študentov doktorandského 

štúdia  

 Zapojenie do medzinárodných aktivít a účasť 

vo vedeckých výboroch konferencií 

 Vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov 

v praxi 

 Nestabilný počet pedagógov v dôsledku 

čerpania RD 

 Nerovnocenný príspevok UK na výučbu 

jedného študenta  v 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia  

Príležitosti Riziká 

 Perspektívne vyrovnaný počet uchádzačov 

o bakalárske i magisterské študijné programy  

 Rozšírenie sústavy odborov o 3. stupeň 

štúdia (doktorandské štúdium) 

 

 Nestabilný počet uchádzačov o štúdium 

 Legislatíva EÚ – obmedzenie externých 

foriem bakalárskeho štúdia v regulovaných 

povolaniach  

 Pozastavenie spôsobilosti vykonávať študijný 

program PA vo všetkých stupňoch štúdia 

v dôsledku legislatívnej zmeny 

neumožňujúcej príbuznosť odboru 
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Výhody a nevýhody študijných programov 3. stupňa 

      Výhodou stratégie rozvoja študijných programov 3. stupňa  je progresívny rast 

záujmu o doktorandské štúdium a zvyšovanie počtov doktorandov, hlavne doktorandov 

dennej formy a v konečnom dôsledku zvyšovanie počtu absolventov, vzdelanostnej úrovne, 

zabezpečenie rozvoja lekárskych a zdravotníckych vied a kvalifikovaného pedagogického 

zboru na JLF UK.  Z hľadiska ďalšieho  rozvoja doktorandského štúdia na JLF UK a jeho 

ďalšej medzinárodnej akceptácie plánujeme zabezpečiť kontinuitu garancie v akreditovaných 

doktorandských študijných programov a vytvoriť priestor na akreditáciu nových študijných 

programov, ktoré ešte fakulta v oblasti doktorandského štúdia nerealizuje cestou zvyšovania 

vzdelania pedagógov JLF UK smerom k získaniu habilitácie a inaugurácie v čo najmladšom 

veku. Zároveň vytvoriť vedecké prostredie potrebné na realizáciu doktorandského štúdia 

z hľadiska jeho materiálno-technického zabezpečenia zapojením všetkých školiteľov 

doktorandov do vedeckých projektov podporených vyššími grantovými agentúrami. Budeme 

ďalej odporúčať publikovanie prác doktorandov v časopisoch registrovaných 

v medzinárodných databázach Web of Science, Medline alebo SCOPUS, preferenčne 

v karentovaných, resp. impaktovaných časopisoch ako súčasť záverečnej práce doktoranda. 

Ďalší rozvoj vidíme v získavaní prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov v rámci 

operačného programu Vzdelávanie a v aktívnej účasti na tvorbe európskych štandardov 

doktorandského štúdia v biomedicínskych vedách formou zapojenia fakulty do činnosti 

organizácie ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health 

Sciences in the European System).  

Doktorandské štúdium na JLF UK je kompatibilné so vzdelávacím systémom 

Európskeho priestoru a umožňuje bilaterálne mobility študentov a pedagógov. JLF UK je 

členom medzinárodnej organizácie ORPHEUS (Organization for PhD Education in 

Biomedicine and Health Sciences in the European System) a ako inštitúcia sa podieľa na 

príprave medzinárodných štandardov pre doktorandské vzdelávania v Európe.  

JLF UK je úspešná v získavaní grantov z prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov 

na podporu vzdelávania, vrátane doktorandského štúdia. Doteraz boli financované projekty v 

oblasti vzdelávania:  

a) SOP ĽZ 2005/NP1-027, 11230100433 (2005 – 2007) “Zriadenie centra výchovy k 

vedeckej práci - inkubátor doktorandov”  
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b)  Kód ITMS: 26110230031 (2010 - 2013) "Podpora rozvoja ľudských zdrojov s 

využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK" 

c)  Kód ITMS: 26110230040 (2012 - 2013) „Systém komplexného hodnotenia kvality 

pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine“ 

d)  Kód ITMS: 26110230067 (2012 - 2015) „Zvýšenie možnosti kariérneho rastu vo 

výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“ 

 

Slabšia stránka vzdelávania v doktorandských študijných programoch na Jesseniovej 

lekárskej fakulte UK v Martine je predovšetkým nedoriešená možnosť kombinovaného 

doktorandského a špecializačného štúdia na Slovensku s následným slabším záujmom 

výborných absolventov o doktorandské štúdium v klinických odboroch.  Problém doriešenia 

možnosti realizácie tohto typu štúdia si vyžaduje právnu úpravu platnej legislatívy na 

celospoločenskej úrovni, ako aj iniciatívu v rámci európskeho priestoru. 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou v 

Martine na vyriešenie tohto problému umožnila zaraďovanie do špecializačného štúdia 

doktorandov dennej formy štúdia v klinických študijných programoch, ktorí majú úväzok 

v UNM v rozsahu 0,5, vrátane pohotovostných služieb. 

 

     2.5. Perspektívy 

Strategickým záujmom JLF UK je naďalej pokračovať v získavaní kvalitných študentov 

pre štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a udržať stabilný 

počet  študentov – samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku.  

V študijných programoch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia 

je potrebné zvýšiť záujem študentov propagáciou študijných programov medzi absolventmi 

stredných škôl a predovšetkým akreditovať študijný program ošetrovateľstvo – magisterské 

štúdium denné.  

Medzi perspektívy doktorandského štúdia  patrí zvyšovanie počtu školiteľov a 

akreditovaných odborov, čo v prvom rade závisí od kvalifikačného rastu pedagógov JLF UK. 

Základnou požiadavkou však zostáva zvyšovanie kvalitatívnej úrovne doktorandského štúdia 

na fakulte.  
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Z hľadiska ďalšieho  rozvoja doktorandského štúdia na JLF UK a jeho ďalšej 

medzinárodnej akceptácie je potrebné podniknúť nasledujúce opatrenia:  

1. Zvyšovať vedecko-výskumnú a pedagogickú aktivitu pedagógov JLF UK smerom 

k získaniu habilitácie a inaugurácie v čo najmladšom veku. Zabezpečiť tak kontinuitu 

garancie v akreditovaných doktorandských študijných programoch a zároveň vytvoriť priestor 

na akreditáciu nových študijných programov, ktoré ešte fakulta v oblasti doktorandského 

štúdia nerealizuje.  

2. Povinnosť zapojenia všetkých školiteľov doktorandov do vedeckých projektov 

podporených vyššími grantovými agentúrami. Vytvoriť tak vedecké prostredie potrebné na 

realizáciu doktorandského štúdia z hľadiska jeho materiálno-technického zabezpečenia. 

3. Vyžadovať publikovanie prác doktorandov v časopisoch registrovaných v medzinárodných 

databázach Web of Science, Medline alebo SCOPUS, preferenčne v karentovaných, resp. 

impaktovaných časopisoch ako súčasť záverečnej práce doktoranda. 

4. V rámci UK ako celku zlepšiť uplatnenie doktorandov na trhu práce hľadaním spôsobu 

vytváranie miest pre najlepších absolventov formou tzv. funkčných miest postdokov. Tento 

systém je t. č. riešený na našej fakulte prostriedkami Európskych štrukturálnych fondov 

v rámci operačného programu Vzdelávanie. 

5. Realizovať kombinované doktorandské a špecializačné štúdium a vyvíjať iniciatívu na 

vytvorenie štandardov pre toto štúdium v rámci európskeho priestoru prostredníctvom 

organizácie ORPHEUS. 

Z hľadiska ďalšej medzinárodnej akceptácie doktorandského štúdia je potrebné podniknúť 

opatrenia s cieľom zvýšiť mobility študentov doktorandského štúdia smerom z fakulty  na 

renomované svetové vedecké pracoviská a naopak zvýšiť záujem uchádzačov zo 

zahraničných krajín o doktorandské štúdium na našej fakulte. 

 

 

3. AKREDITÁCIA 

 

 

3.1. Akreditované študijné programy 1. a 2. stupňa    

V rámci Komplexnej akreditácie podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. má JLF UK s účinnosťou 

od 9. 9. 2009 priznané práva uskutočňovať  študijné programy 1. a  2. stupňa  a  udeľovať 
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zodpovedajúce akademické tituly v pregraduálnom štúdiu (rozhodnutie AK vlády SR č. CD-

2009-32696/32357-1:071).  Priznané právo udeľovať Akademický titul doktor zubného 

lekárstva absolventom študijného programu zubné lekárstvo získala JLF UK 29.11.2011 

(rozhodnutie AK vlády SR č.2011-19423/47609:2-071).   

Prehľad akreditovaných študijných programov:  

Názov 

študijného 

programu 

Číslo 

a názov 

študijného 

odboru 

Stup

eň 

štúd

ia 

Forma 

štúdia 

Š

D

Š 

Udeľ. 

akad. 

titul 

Garant 

(spolugarant) 

Časové 

obmedzenie 

všeobecné 

lekárstvo 

7.1.1. 

všeobecné 

lekárstvo 

spo- 

jený 

1. a 

2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. 

Marián Mokáň, 

DrSc., FRCP Edin 

bez časového 

obmedzenia 

zubné lekárstvo 7.2.1. 

zubné 

lekárstvo 

spo- 

jený 

1. a 

2. 

denná 6 MDDr. prof. MUDr. 

Andrej Hajtman, 

PhD.,   

 

s časovým 

obmedzením 

do 

31.augusta 

2018 

(podľa § 83 ods. 

7 zákona o 

vysokých 

školách) 

 

ošetrovateľstvo 7.4.1. 

ošetrovateľ

stvo 

1. denná  3 Bc. doc. Mgr. Katarína 

Žiaková, PhD. 

bez časového 

obmedzenia 

ošetrovateľstvo 7.4.1. 

ošetrovateľ

stvo 

1. externá 3 Bc. doc. Mgr. Katarína 

Žiaková, PhD. 

bez časového 

obmedzenia 

pôrodná 

asistencia 

7.4.4. 

pôrodná 

asistencia 

1. denná  3 Bc. prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc.  

bez časového 

obmedzenia 

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. 

verejné 

zdravotníct

vo 

1. denná  3 Bc. prof.  MUDr. 

Henrieta 

Hudečková,  PhD., 

MPH 

bez časového 

obmedzenia 
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pôrodná 

asistencia 

7.4.4. 2. denná  2 Mgr. prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc. 

s časovým 

obmedzením 

do 

31.augusta 

2015 

pôrodná 

asistencia 

7.4.4. 2. externá  2 Mgr. prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc. 

s časovým 

obmedzením 

do 

31.augusta 

2016 

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. 

verejné 

zdravotníct

vo 

2. denná 2 Mgr. prof. MUDr. 

Henrieta 

Hudečková,  PhD., 

MPH 

bez časového 

obmedzenia 

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. 

verejné 

zdravotníct

vo 

2. externá 2 Mgr.. prof. MUDr. 

Henrieta 

Hudečková,  PhD., 

MPH 

bez časového 

obmedzenia 

 

Jesseniova lekárska fakulta požiadala v apríli 2014 v rámci komplexnej 

akreditácie o priznanie práv v nasledovných študijných programoch 1., 2. a spojeného 1. 

a 2. štupňa:  

- študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom, 

- študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom,  

- študijný program zubné lekárstvo, 

- študijný program ošetrovateľstvo (1. stupeň, denná forma), 

- študijný program verejné zdravotníctvo (1. stupeň, denná forma), 

- študijný program pôrodná asistencia (1. stupeň, denná forma), 

- študijný program verejné zdravotníctvo (2. stupeň, denná forma), 

- študijný program pôrodná asistencia (2. stupeň, denná a externá forma). 

 

3.2. Akreditované študijné programy 3. stupňa 

 V akademickom roku 2014/2015 je na JLF UK akreditovaných 14 študijných 

programov 3. stupňa, pričom práva na realizáciu boli pri 11 programoch opätovne priznané 
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v rámci komplexnej akreditácie v r. 2009 a JLF UK získala právo udeľovať akademický titul 

PhD. v 3 ďalších nových študijných programoch v r. 2011.  

 Akreditované doktorandské študijne programy na základe rozhodnutia podpredsedu 

vlády a ministra školstva SR zo dňa 9.9.2009 po komplexnej akreditácii: normálna 

a patologická fyziológia; vnútorné choroby; chirurgia; gynekológia a pôrodníctvo; 

pediatria; dermatovenerológia; patologická anatómia a súdne lekárstvo; klinická 

farmakológia; lekárska biofyzika; lekárska, klinická a farmaceutická biochémia; 

farmakológia.  

 Nové študijne programy 3. stupňa akreditované v r. 2011: neurológia, verejné 

zdravotníctvo, anestéziológia a resuscitácia.   

 

JLF UK v Martine v rámci komplexnej akreditácie 2014 požiadala o akreditáciu pre 

pôvodné študijné programy 3. stupňa: normálna a patologická fyziológia; vnútorné 

choroby; chirurgia; gynekológia a pôrodníctvo; pediatria; dermatovenerológia; 

patologická anatómia a súdne lekárstvo; klinická farmakológia; lekárska biofyzika; 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia; farmakológia; neurológia; verejné 

zdravotníctvo; anestéziológia a resuscitácia a o nové študijné programy:  anatómia 

a histológia; urológia.   

 

Tabuľka: Akreditované študijné odbory doktorandského štúdia na JLF UK 

  

Študijný program              Forma  

štúdia 

Dĺžka  

štúdia  

Akad. 

titul 

Časové obmedzenie 

7.1.3. normálna a patologická 

fyziológia 
D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.1.4. vnútorné choroby D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.1.7. chirurgia D/E 4/5 PhD. 
s časovým obmedzením do 31. 

augusta 2015 

7.1.9. gynekológia a 

pôrodníctvo 
D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.1.10. pediatria D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.1.11. neurológia D 4 PhD. 
s časovým obmedzením do 31. 

augusta 2015 

7.1.11. neurológia E 5 PhD. 
s časovým obmedzením do 31. 

augusta 2016 

7.1.13. dermatovenerológia D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.1.20. anestéziológia a D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 
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resuscitácia 

7.1.21. patologická anatómia 

a súdne lekárstvo 
D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.1.27. lekárska biofyzika D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.3.2. farmakológia D 4 PhD. 

s časovým obmedzením do 31. 

augusta 2014 – ukončenia 

komplexnej akreditácie 

7.3.2. farmakológia E 5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.1.26. klinická farmakológia D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.4.2. verejné zdravotníctvo D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

7.1.28. lekárska, klinická a 

farmaceutická biochémia 
D 4 PhD. 

s časovým obmedzením do 31. 

augusta 2018 

7.1.28. lekárska, klinická a 

farmaceutická biochémia 
E 5 PhD. 

s časovým obmedzením do 31. 

augusta 2019 

 

Forma štúdia:   D - denná forma  

                       E - externá forma 

 

3.3. Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

V roku 2014 bolo JLF UK v Martine priznané právo na realizáciu nových 

špecializačných študijných programov: pre zdravotnícke povolanie lekár - mamológia, 

onkológia v urológii, súdne lekárstvo, klinická imunológia a alergológia; pre zdravotnícke 

povolanie zubný lekár - maxilofaciálna chirurgia a na realizáciu certifikačného študijného 

programu pre certifikovanú pracovnú činnosť Komplexná diagnostika a liečba pri 

vrodených a získaných poruchách hemostázy. 

 

Tabuľka: Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

na JLF UK v Martine 

Špecializačný študijný program pre odbor Určený pre 

zdravotnícke 

povolanie 

Prvá 

akreditácia 

programu 

Platnosť 

akreditácie 

do 

Vnútorné lekárstvo lekár 31. 03. 2006 15. 02. 2016 

Diabetológia, poruchy látkovej premeny 

a výživy 

lekár 31. 03. 2006 15. 02. 2016 

Urológia lekár 05. 05. 2006 28. 04. 2016 

Neurológia lekár 05. 05. 2006 28. 04. 2016 

Chirurgia lekár 05. 05. 2006 28. 04. 2016 

Pneumológia a ftizeológia lekár 05. 05. 2006 28. 04. 2016 

Hematológia a transfuziológia lekár 05. 05. 2006 28. 04. 2016 

Gynekológia a pôrodníctvo lekár 05. 05. 2006 28. 04. 2016 

Infektológia lekár 26. 06. 2006 28. 04. 2016 

Dermatovenerológia lekár 26. 06. 2006 28. 04. 2016 

Pediatria lekár 26. 06. 2006 28. 04. 2016 
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Patologická anatómia lekár 24. 08. 2007 04. 07. 2017 

Otorinolaryngológia lekár 24. 08. 2007 04. 07. 2017 

Všeobecné lekárstvo lekár 23. 04. 2007 16. 02. 2017 

Gastroenterológia lekár 17. 12. 2007 23. 10. 2017 

Detská chirurgia lekár 07. 02. 2008 21. 11. 2017 

Verejné zdravotníctvo lekár 02. 11. 2009 02. 11. 2014 

Pracovné lekárstvo lekár 27. 07. 2010 27. 07. 2015 

Anestéziológia a  intenzívna medicína lekár 21. 03. 2011 21. 03. 2016 

Neonatológia lekár 21. 03. 2011 21. 03. 2016 

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve lekár 11. 07. 2011 11. 07. 2016 

Pediatrická pneumológia a ftizeológia lekár 09. 06. 2011 09. 06. 2016 

Pediatrická endokrinológia, diabetológia, 

poruchy látkovej premeny a výživy 

lekár 04. 06. 2012 04. 06. 2017 

Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a 

výživa 

lekár 04. 06. 2012 04. 06. 2017 

Revízne lekárstvo lekár 23. 10. 2012 23. 10. 2017 

Klinická biochémia lekár 31. 07. 2013 31. 07. 2018 

Zdravotnícky manažment a financovanie lekár, zubný 

lekár 

31. 07. 2013 31. 07. 2018 

Mamológia lekár 19. 05. 2014 18. 05. 2019 

Maxilofaciálna chirurgia zubný lekár 16. 06. 2014 15. 06.2 019 

Onkológia v urológii lekár 19. 05. 2014 18. 05. 2019 

Klinická imunológia a alergológia lekár 18. 07. 2014 17. 07. 2019 

Súdne lekárstvo lekár 15. 07. 2014 14. 07. 2019 

Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgie 

sestra 27. 07. 2010 27. 07. 2015 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite sestra 18. 04. 2012 18. 04. 2017 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii sestra 18. 04. 2012 18. 04. 2017 

 

Akreditovaný certifikačný študijný 

program 

Určený pre 

zdravotnícke 

povolanie 

Prvá 

akreditácia 

programu 

Platnosť 

akreditácie 

do 

Dorastové lekárstvo lekár 09. 06. 2011 09. 06. 2016 

Komplexná diagnostika a liečba pri 

vrodených a získaných poruchách 

hemostázy 

lekár 30. 01. 2014 29. 01. 2019 

Akreditovaný študijný program sústavného 

vzdelávania 

Určený pre 

zdravotnícke 

povolanie 

  

Mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve  sestra 07. 01. 2014 06. 01. 2019 

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické 

rany 

sestra 27. 07. 2010 27. 07. 2015 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so 

stómiou 

sestra 08. 11. 2010 08. 11. 2015 
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Tabuľka: Vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania (ktoré v súlade s legislatívou 

nepodliehajú akreditácii) 

  

Názov vzdelávacej aktivity Určená pre zdravotnícke povolanie 

Urodynamický kurz lekár – urológ, lekár - gynekológ 

Onkologický kurz lekár - urológ 

Laparoskopický kurz lekár - urológ 

Diabetes mellitus 1. typu – motivácia a edukácia 

rodiny 

lekár – pediater, lekár – pediater 

endokrinológ a diabetológ 

Výhody používania bolusového poradcu v rámci 

CSII terapie detí s diabetes mellitus I. typu 

lekár – pediatrický endokrinológ, 

lekári v špecializačnej príprave 

Elektromyografia lekár – neurológ, lekár v špecializačnej 

príprave v odbore neurológia 

Elektroencefalografia lekár – neurológ, lekár v špecializačnej 

príprave v odbore neurológia 

Evokované potenciály lekár – neurológ, lekár v špecializačnej 

príprave v odbore neurológia 

Ultrasonografia v neurológii lekár – neurológ, lekár v špecializačnej 

príprave v odbore neurológia 

  

K dátumu 31. 10. 2014 bolo v študijných programoch ďalšieho vzdelávania zaradených 

768 zdravotníckych pracovníkov (698 lekárov, 70 sestier). 

 

V období od januára 2014 do októbra 2014 (10 mesiacov)  ukončilo niektorý 

z akreditovaných programov 89 zdravotníckych pracovníkov (prehľad uvádza nasledujúca 

tabuľka): 

  

Typ študijného programu 
Počet absolventov za 

obdobie 01 – 10/2014 
Doklad o ukončení 

špecializačné študijné 

programy celkom, z toho: 
72 

diplom o špecializácii 
lekári 23 

sestry 49 

certifikačná príprava 0 certifikát 

akreditovaný program 

sústavného vzdelávania 
9 potvrdenie o absolvovaní 

neakreditovaný program 

sústavného vzdelávania 
8 potvrdenie o absolvovaní 

SPOLU 89  
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4. OBSAH, METÓDY A PODMIENKY ŠTÚDIA 

 

4.1. Kurikulum 

 Návrhy na doplnenie a zmeny študijných programov 1. a  2. stupňa predkladajú 

garanti jednotlivých predmetov v  súčinnosti s  garantmi a koordinátormi jednotlivých 

študijných programov.  

Pedagogická komisia JLF UK sa uvedenými návrhmi zaoberá a predkladá svoje 

stanovisko na rokovanie Vedenia JLF UK. Návrhy študijných programov sa prerokujú na 

zasadnutí AS JLF UK, ktorému predchádza ich posúdenie Pedagogickou komisiou AS JLF 

UK, ktorej súčasťou sú aj študenti. Študijný program sa definitívne schvaľuje (za účasti 

zástupcov študentskej časti AS JLF UK) na zasadnutí VR JLF UK. Pri tvorbe kurikula sa 

rešpektuje korpus jadra znalostí, uvedený v opise študijného odboru ako súčasti Sústavy 

študijných odborov vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a v prípade 

študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a pôrodná 

asistencia ako prípravy na tzv. regulované povolanie, aj príslušné nariadenie vlády a direktívy 

Európskej komisie. 

        K skvalitneniu kurikula v študijnom programe všeobecné lekárstvo prispieva aj 

overovanie retenčných vedomostí študentov po 2. a po 5. roku štúdia. Výsledky uvedeného 

hodnotenia sú zrkadlom odrážajúcim kvalitu pedagogického procesu na našej fakulte.  

Konkrétne výsledky retenčných testov, ktoré sa na JLF UK realizujú od roku 2008, sú 

uvedené v časti 5.2 Kvalita pedagogického procesu. 

 

Doktorandské štúdium je založené na individuálnej forme vzdelávania a hlavne na 

vedeckej práci, ktorú vykonáva študent doktorandského štúdia pod vedením školiteľa. Preto 

kurikulá v jednotlivých študijných odboroch, ale aj  medzi študentami sú značne odlišné. Vo 

všeobecnej časti sa u všetkých študentov dbá na získanie vedomostí o základoch metodológie 

vedy a  aplikácie tejto metodológie v medicíne a v zdravotníckych odboroch. 

 

4.2. Vplyv vlastného výskumu  

        Výskumná činnosť študentov sa realizuje počas prípravy záverečnej práce v jednotlivých 

študijných programoch a  počas Študentskej vedeckej odbornej činnosti.  



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2014 

 

29 

 

        V študijnom programe všeobecné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa sa v zmysle 

Zákona 131/2002 Z.z. zaradila záverečná  práca a jej obhajoba (ako súčasť štátnej skúšky) 

do študijného plánu študentov 6. roku štúdia od akademického roku 2009/2010. Štátnicové 

komisie sú zložené z odborníkov z príslušnej skupiny odborov (teoretické disciplíny, 

predklinické disciplíny, internistické disciplíny, chirurgické disciplíny).  

Podľa našich doterajších skúseností a ohlasov zo strany pedagogických pracovníkov aj 

študentov existuje problém so zaradením záverečnej práce a jej obhajoby do študijného 

programu všeobecné lekárstvo. Riešenie tohto problému vyžaduje právnu úpravu platnej 

legislatívy na celospoločenskej úrovni. Uvedený problém bol diskutovaný na zasadnutí 

Asociácie lekárskych fakúlt SR. Na lekárskych fakultách Českej republiky v rámci štúdia 

všeobecného lekárstva záverečná práca a jej obhajoba neexistuje. 

Jednou z foriem prípravy študenta na samostatnú vedecko-výskumnú  prácu je jeho 

participácia v programe Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. JLF UK uplatňuje rôzne 

formy stimulácie vedecko-výskumného procesu na študentskej báze, ako sú podpora 

kvalifikovaných stážistov ústavov a kliník a organizovanie študentských vedeckých 

konferencií.   

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) na Jesseniovej lekárskej fakulte je 

organizovaná výborom pod vedením prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie 

vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prof. MUDr. Petra Galajdu, CSc. Členmi 

organizačného výboru za rok 2014 boli nasledovní zamestnanci a PhD študenti JLF: 

RNDr. Jozef Hatok, PhD.(predseda); Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.; Mgr. Ivan Farský, 

PhD.; doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.; RNDr. Eva Blahovcová, Mgr. Veronika Čapláková. 

Členovia uskutočnili v roku 2014 štyri spoločné stretnutia  za účelom skvalitnenia ŠVOČ, ale 

hlavne organizovania v poradí 35. Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK).  

XXXV. ŠVK na JLF UK v Martine bola v akademickom roku 2013/2014 organizovaná 

dňa 29. apríla 2014. Prednášky študentov boli rozdelené do piatich sekcií. Celkový počet 

prezentovaných prác bol 40, z toho 3 nesúťažné z týchto inštitúcií: Univerzita Palackého v 

Olomouci (ČR), Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta.  

Z počtu 37 fakultných prác bolo 5 z ošetrovateľstva, 8 z nelekárskych študijných 

programov, 10 prác z teoretických odborov, 8 z predklinických odborov a 7 prác z klinických 

odborov.  Z celkového počtu súťažiacich študentov (41) bolo 17 kvalifikovaných stážistov 

(finančne podporených fakultou počas ôsmych mesiacov). Ocenené boli najlepšie 3 práce zo 
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súťažných sekcií. Priestorovo bola konferencia realizovaná v prednáškových miestnostiach na 

Novomeského 7. Mená výhercov, ako aj školitelia z pracovísk, na ktorých pôsobili sú 

zverejnené na internetovej domovskej stránke fakulty v sekcii Veda – ŠVOČ. 

Organizáciu ŠVK JLF UK sponzorsky podporila Nadácia Dr. Jozefa Lettricha sumou 450 

Eur.  

Literárny fond v roku 2014 ocenil študentov JLF UK za práce prednesené na Študentskej 

vedeckej konferencii v akademickom roku 2013/2014. Kristián Varga a Eva Kováčová získali 

prémiu za víťaznú prácu v Sekcii predklinických disciplín „Phenotypes of the TRPV1 -

positive and TRPV1-negative vagal afferent neurons innervating the stomach“ a Martin 

Novák za víťaznú prácu v Sekcii nelekárskych študijných programov „Efficiency of hand 

washing – evaluation based on detection of microbial contamination among students of JLF 

UK“. 

V doktorandskom štúdiu je vplyv vlastného výskumu rozhodujúci. Bez vlastného 

výskumu so spracovaním a publikovaním vlastných výsledkov je úspešné štúdium 

a ukončenie doktorandského štúdia nereálne.   

Výsledky svojej vedecko-výskumnej práce prezentovali študenti študijných 

programov 3. stupňa na 11. Vedeckej konferencii doktorandov JLF UK v októbri 2014. Na 

konferencii bolo prednesených spolu 24 prác. Za JLF UK nás bude reprezentovať 

doktorandka študijného programu 7.3.2. farmakológia na medzinárodnej vedeckej konferencii 

v Hradci Králové v novembri 2014.   

 

Doktorandi zo všetkých akreditovaných študijných programov 3. stupňa majú 

možnosť pravidelného stretávania formou brainstormingových stretnutí, ktoré sú zamerané 

na plnenie niekoľkých zámerov, najmä však na nasledujúce ciele:  

 vytvorenie priestoru na prezentáciu tém PhD. prác v rôznej fáze ich realizácie 

a umožniť tak doktorandom o nich diskutovať s „rovesníkmi“ z iných odborov; 

 stretnutia majú byť aj „školou praktickej prípravy na prezentáciu vedeckých                  

a odborných prác“; 

 umožnenie diskusie o odborných, organizačných a sociálnych otázkach PhD. 

študentov; 
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 prelomenie interdisciplinárnych bariér, ktoré stále existujú medzi jednotlivými 

odbormi vychovávajúce PhD. študentov a tým vytvárať vhodnú klímu pre tvorbu budúcich 

komplexných výskumných projektov a tímovú  spoluprácu. 

 

 

4. 3. Grantová činnosť týkajúca sa rozvoja pedagogického procesu 

 

Výsledkom toho, že na JLF UK je kladený dôraz na neustále zlepšovanie pedagogického 

procesu, je riešenie grantových úloh zameraných na rozvoj vzdelávacieho procesu a 

zdokonalenie podmienok pre štúdium. 

  

Projekty zamerané na pedagogickú činnosť a realizované v rámci operačných programov 

výskum, vývoj a vzdelávanie:  

 

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A VÝVOJ  

 

Názov projektu: Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného 

výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine  
ITMS kód Projektu: 26250120031  

Trvanie projektu: 07/2010 – 02/2014  

Vedúci projektu: Doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD./Ing. Ľubica Červeňová  

Operačný program: OPVaV  

 

Stručná anotácia projektu: Projekt bol zameraný na vybudovanie knižnično-informačného, 

výpočtového a simulačného centra JLF UK. Jeho hlavným cieľom bolo zvýšenie kvality 

vzdelávania prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry a modernizácie IKT. 

Nosnou myšlienkou vytvorenia a realizácie projektu bolo interaktívne vzdelávanie v 

moderných priestoroch. V rámci realizácie bola vybudovaná multifunkčná budova, ktorá je 

logicky rozčlenená na priestory Akademickej knižnice so študovňou a čitárňou, Ústavu 

informačných technológií a Simulačného výučbového centra. V rámci modernizácie IKT bolo 

hardvérovo a softvérovo vybavené Simulačné výučbové centrum a Ústav informačných 

technológií. V pedagogickom procese sú okrem celotelových simulátorov kontinuálne 

využívané najmä  interaktívne tabule, tablety, vizualizéry, softvérové produkty a pod. 

Úspechom projektu je aj Dokumentové pracovisko pre digitalizáciu kníh, CT, RTG a MRI 

snímok do formátu DICOM, scanovanie časopisov a vytváranie veľkoplošných prezentačných 

materiálov (posterov). Súčasťou riešenia bolo vybudovanie videokonferenčnej platformy JLF 
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UK s 3D stereoskopickou projekciou, kompletným zázemím pre 3D videokonferenčný prenos 

a TV štúdiom. V posledných mesiacoch implementácie boli zariadené multimediálne učebne 

pre intenzívny rozvoj E-learningu a bolo vybudované záložné datacentrum JLF UK a UK.  

 

Názov projektu: Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre modernú výučbu medicíny 

a nelekárskych študijných programov  
ITMS kód Projektu: 26250120048  

Trvanie projektu: 10/2012 – 03/2015  

Vedúci projektu: Ing. Ľubica Červeňová  

Operačný program: OPVaV  

 

Stručná anotácia projektu: Projekt je zameraný na výstavbu novej budovy predklinických 

pracovísk a vzdelávacieho centra pre rozvoj moderného vzdelávania v lokalite Malá Hora. V 

novovzniknutej štvorpodlažnej budove budú situované dve pracoviská – Ústav mikrobiológie 

a imunológie a Ústav verejného zdravotníctva a „Edukačné centrum JLF UK“, ktoré zahŕňa 

veľkokapacitnú prednáškovú sálu pre 144 študentov, 6 veľkých seminárnych miestností pre 

30 študentov, malú seminárnu miestnosť pre 18 študentov, multimediálnu učebňu pre 12 

študentov a študovňu. V priebehu letného semestra 2014 intenzívne prebiehala výstavba, 

ktorá bola ukončená začiatkom septembra 2014. Budova sa v súčasnosti zariaďuje 

interiérovým vybavením. Do užívania bude odovzdaná v priebehu nasledujúceho 

akademického roka.   

 

Názov projektu: Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, 

zubnom lekárstve a nelekárskych študijných programoch na JLF UK v Martine 

ITMS kód Projektu: 26250120068 

Trvanie projektu: 02/2013 – 10/2015  

Vedúci projektu: Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA 

Operačný program: OPVaV  

 

Stručná anotácia projektu: Projekt je logicky rozčlenený na viacero častí v súlade 

s predmetom výučby. Nosnú časť predstavuje vybudovanie moderného zubnolekárskeho 

traktu v priestoroch bývalej kuchyne Štefánikovho ústavu (lokalita Malá Hora 5).  V danej 

lokalite budú tiež modernizované priestory Ústavu cudzích jazykov. Ďalšiu časť predstavuje 

rekonštrukcia a modernizácia priestorov v lokalite Malá Hora 4 – teoretické ústavy, konkrétne 

Ústav anatómie a Ústav histológie. Technologicky (novými mikroskopmi) bude vybavený aj 

Ústav patologickej anatómie. Najväčšiu časť projektu predstavuje dobudovanie Simulačného 

výučbového centra, v rámci ktorého vytvoríme dislokované pracoviská v priestoroch 

Univerzitnej nemocnice v Martine, konkrétne na Gynekologicko-pôrodníckej klinike JLF UK 
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a UNM a Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM. Projekt je v štádiu realizácie. Stavebné 

úpravy budú zrealizované na prelome zimného a letného semestra. Dodávku technológií, 

laboratórneho nábytku a ďalších výučbových pomôcok očakávame v priebehu letného 

semestra. 

 

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE  

 

Názov projektu: Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a 

vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine  
ITMS kód Projektu: 26110230040  

Trvanie projektu: 01/2012 – 06/2015 

Vedúci projektu: Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  

Operačný program: OPV  

 

Stručná anotácia projektu: Projekt je zameraný na hodnotenie kvality pedagogického 

procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK. Je rozdelený na dva samostatné a pritom 

logicky súvisiace celky. Skupina pracujúca na hodnotení kvality pedagogického procesu v 

roku 2014 pokračovala v hodnotení súčasného stavu kvality vzdelávania v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo. Hodnotenie kvality prebiehalo prostredníctvom vytvoreného 

dotazníka, kde študenti hodnotia predmety vyučované v danom akademickom roku a tiež boli 

uskutočnené interné audity zamerané na kvalitu vo vzdelávaní. Opätovne bolo vykonané 

hodnotenie pedagógov. Pozitívum bolo, že prvýkrát sme mali možnosť porovnať výsledky 

s predchádzajúcim hodnotením. Opätovne sme tiež hodnotili spätnú väzbu absolventov. 

Vyhodnotenie študentskej spätnej väzby predstavuje jeden z dôležitých ukazovateľov 

progresu projektu. Skupina hodnotiaca kvalitu vedecko-výskumnej činnosti naďalej pracuje 

na analýze scientometrických indikátorov, ktoré by sa dali využiť na vstupné hodnotenie 

kvality vedecko-výskumnej činnosti na JLF UK. V rámci eliminácie informačnej nerovnosti 

sa riešia a filtrujú posledné náležitosti týkajúce sa web stránky pred jej spustením do plnej 

prevádzky. Fakulta s podporou projektu v roku 2013 ako jediná z fakúlt UK získala Certifikát 

kvality ISO 9001:2009 a v novembri 2014 ho bude obhajovať – 1. Dozorný audit. Vzhľadom 

k dôležitosti naplnenia cieľov projektu bol tento predĺžený do 06/2015. 

 

Názov projektu: Zubné lekárstvo – nový študijný program na JLF UK v Martine  
ITMS kód Projektu: 26110230066  

Trvanie projektu: 10/2012 – 09/2015  

Vedúci projektu: Doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.  

Operačný program: OPV  
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Stručná anotácia projektu: Projekt predstavuje pilotné spustenie výučby zubného lekárstva 

na JLF UK v Martine. Prijatie prvých študentov a otvorenie nového študijného programu 

zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní kvality vzdelávania, zlepšuje profesionálny rozvoj 

organizácie, rozširuje možnosti v oblasti osobnej prípravy pedagogických zamestnancov, 

ktorí sa musia zamerať na novú cieľovú skupinu. V rámci akademického roku 2013/2014 

prebehol už druhý rok výučby študijného programu zubné lekárstvo. V prvom ročníku 

študovalo 9 a v druhom ročníku 7 študentov. Počas akademického roku bola otestovaná nová 

možnosť spätnej väzby – neformálne diskusné stretnutie študentov s vyučujúcimi. Stretnutie 

malo pozitívnu odozvu. Projekt naďalej zabezpečuje v plnom rozsahu didaktické pomôcky a 

spotrebný materiál pre praktickú výučbu. Zároveň inšpiruje študentov k štúdiu 

prostredníctvom exkurzií v zahraničí – na zahraničných univerzitách venujúcich sa tomuto 

študijnému odboru. V roku 2014 absolvovali opakovane exkurzie v zahraničí študenti 

druhého ročníka a taktiež študenti prvého ročníka. Projekt v danom akademickom roku  

podporil rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výučby a to najmä v oblasti špecifických 

zubnolekárskych predmetov.   

 

Názov projektu: Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti 

lekárskych vied  
ITMS kód Projektu: 26110230067  

Trvanie projektu: 11/2012 – 10/2015  

Vedúci projektu: Doc. MUDr. Ján Staško, PhD.  

Operačný program: OPV  

 

Stručná anotácia projektu: Strategickým zámerom projektu je vzdelávanie vo vede. Projekt 

je zameraný na podporu mladých vedeckých pracovníkov, udržanie kvalitných doktorandov 

na postdoktorandských miestach a následná podpora ich kariérneho rozvoja. Všetky aktivity 

(aktívne vzdelávanie v oblasti využívania nových metód a postupov, vytváranie spolupráce s 

výskumno-vývojovými organizáciami, realizácia služobných ciest, vytváranie nových 

projektov, priebežné publikovanie výsledkov a pod.) napomáhajú ku kariérnemu rastu 

jednotlivých riešiteľov. Fakulta si prostredníctvom ich podpory zabezpečuje určitú stabilnú 

základňu kvalitných vedcov s potenciálom rastu. Vybraní riešitelia majú možnosť zlepšiť 

kredit fakulty nielen na národnej, ale tiež na medzinárodnej úrovni. Riešitelia prezentovali 

výsledky svojich prác na viacerých konferenciách, napríklad Vojtek-Rudnikove dni, 

Advances in Pneumology, kongres AIUM USA, Spoločná konferencia SGPS SLS a ČGPS 

ČLS JEP, 9th International Congress on Autoimmunity, Obesity 2013, ECTRIMS-
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ACTRIMS, Obesity and weight management, SITS-EAST Conference, 27.český a slovenský 

neurologický sjezd, Sympózium praktickej neurológie, ESGCO 2014, ISMRM 2014, 

Genetická konferencia 2014. Riešitelia sa tiež zúčastnili viacerých vzdelávacích kurzov ako 

napríklad Euroson-school Thorax-ultrasonografia hrudníka, Kurz pokročilej kolorektálnej 

chirurgie - IRCAD EITS, worshop Masterclass in Colorectal Surgery, Kurz Didactic ALIF 

training, Kurz Total Percutaneous Solutions in Spinal Pathologies. Projekt má 28 aktívnych 

miest. Súčasťou projektu je aj popularizácia vedy prostredníctvom Vedeckých kaviarní, ktoré 

priblížili odbornej i laickej verejnosti zaujímavé témy: „Ako zistiť, komu škodí obezita, 

O cukrovke, Nové horizonty v chirurgickej liečbe cievnych chorôb, Obranné mechanizmy 

dýchacích ciest, Oxid dusnatý v klinike a experimente, Vybrane problémy v gynekológii 

a pôrodníctve, Zápal a degenerácia v odlišných lokalitách nervového systému (mozog a 

chrbtica), Vybrané problémy v neurológii, Prepojenie výskumu a klinickej praxe v medicíne“. 

 

Názov projektu: Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v 

Martine  
ITMS kód Projektu: 26110230071  

Trvanie projektu: 11/2012 – 10/2015  

Vedúci projektu: Doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  

Operačný program: OPV  

 

Stručná anotácia projektu: Súčasné vzdelávanie je založené a podmienené vedomosťami 

vychádzajúcimi z oblastí technologického pokroku - informačných technológií (IT), 

telekomunikačných technológií a pod. Nevyhnutnosť rýchlo sa adaptovať na súčasné 

podmienky však so sebou prináša aj určité problémy spojené s procesom adaptácie – hlavne 

čo sa týka vybavenia učebnými pomôckami a tiež schopnosti rýchlo pochopiť a integrovať 

procesy a nástroje nových foriem a metód vzdelávania. Jednou z najnovších metód, ktorú už 

druhý rok aplikuje aj JLF UK v Martine, je metóda virtuálneho a simulačného učenia, ktorá je 

veľmi úzko prepojená s oblasťou IT. Tieto metódy využíva viacero lekárskych fakúlt v EÚ a 

vo svete, pričom medzi najpoužívanejšie patria e-learningové metódy, videokonferencie, 

výučbové trenažéry a pod. Projekt je zameraný na postupný rozvoj simulačnej/ virtuálnej 

výučby a rozvoj využívania e-learningového portálu JLF UK vo výučbe všetkých študijných 

programov fakulty. V akademickom roku 2013/2014 prebehlo v rámci projektu viacero 

zaujímavých konferencií a školení týkajúcich sa simulačnej a virtuálnej výučby. Ide napríklad 

o Pedagogickú konferenciu, konferenciu – Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve, 

konferencia – Cough it up, vzdelávacie aktivity - Simulačná a virtuálna výučba stomatológie 
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– aktuálne možnosti, ich efektívne využitie a ďalší rozvoj, Špecifiká implementácie 

simulačnej a virtuálnej výučby do predmetu Fyziológia, využitie pacientskych simulátorov 

a zaškolenie v práci s nimi, Súčasné možnosti virtuálnej výučby laparoskopie – praktické 

demonštrácie a iné. Vysokoškolskí pedagógovia sa zúčastnili niekoľkých pracovných ciest na 

podporu vzdelávania na JLF UK v Martine napr. MEFANET 2013, AMEE 2014 a iné. 

Výstupom je taktiež implementácia viacerých moderných metód výučby do predklinických a 

klinických predmetov vyučovaných v Simulačnom výučbovom centre (SVC), ale i s 

pomôckami SVC na konkrétnych pracoviskách.  

 

Názov projektu: Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti 

všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov  

ITMS kód Projektu: 26120130056  

Trvanie projektu: 09/2013 – 02/2015  

Vedúci projektu: Mgr. Mária Zanovitová, PhD.  

Operačný program: OPV 

  

Stručná anotácia projektu: Univerzita tretieho veku JLF UK ponúka osobám starším ako 50 

rokov možnosť študovať v programe Všeobecná medicína. Možnosť vzdelávať sa je pre 

poslucháčov možnosťou nielen získavania vedomostí v danom študijnom programe, ale 

zároveň priestorom pre realizáciu osobných stretnutí, udržiavanie sociálnych kontaktov, 

komunikáciu, nadväzovanie priateľstiev a pod. V akademickom roku 2013/2014 prebiehala 

výučba v študijnom programe Všeobecná medicína. Seniori mali možnosť získať poznatky 

z oblasti základov fyziológie, anatómie človeka, patologickej fyziológie, práce s digitálnymi 

informáciami, z oblasti právnych problémov v zdravotníctve, z oblasti gynekológie, 

racionálnej výživy, depresívnych stavov a podobne. Vedenie JLF UK odsúhlasilo zavedenie 

nového výučbového programu Starostlivosť o seniorov, z ktorého výučbou sa v rámci UTV 

začína v akademickom roku 2014/2015. Tento program je zadefinovaný v rámci projektu 

a záujem o aktivity v danom programe sú veľmi povzbudivé.  V rámci projektu boli tiež 

pripravené výučbové materiály, ktoré sú pripravené do tlače.  

 

INÉ 

 

V priebehu akademického roku 2013/2014 fakulta predložila na schválenie ďalší projekt z 

výzvy Operačného programu Vzdelávanie: Rezidentský program pre lekárov prvého 

kontaktu na JLF UK v Martine.  Realizácia projektu bude prebiehať až v akademickom 

roku 2014/2015.   
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V rámci výziev zameraných na podporu vzdelávania bol tiež pripravený projekt „Podpora 

medzinárodnej spolupráce v medicínskom vzdelávaní“, v spolupráci s nórskym partnerom  

Bjorknes College. Projekt je financovaný prostredníctvom bilaterálnych fondov na národnej 

úrovni (EEA grant- Nórsky finančný mechanizmus). Realizácia projektu bude prebiehať až 

v akademickom roku 2014/2015.   

 

Implementácia projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ bola aj v danom 

akademickom roku zabezpečovaná interne prostredníctvom Kancelária európskych 

a národných projektov (KENP), ktorá sa venuje projektovému riadeniu. V rámci projektového 

cyklu participuje na tvorbe projektov, sleduje dodržiavanie harmonogramu, zúčastňuje sa na 

procese verejného obstarávania, monitoruje priebeh projektov, napĺňanie cieľov projektov a 

koordinuje finančný manažment projektov.  

 

4.4. Praktická výučba 

Z hľadiska dlhodobého zámeru rozvoja JLF UK je fakulta orientovaná na študenta a jeho  

potreby a v klinických odboroch je kladený dôraz na kontaktnú výučbu pri lôžku pacienta. 

V súlade s novelou 363/2007 Zákona 131/2002 o Vysokých školách (§ 67 ods.1) JLF UK 

zaviedla vo všetkých študijných programoch Záznamník klinickej praxe. Záznamník 

klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta študijného programu v zdravotníckom 

študijnom odbore, ktorú vykonal pod dohľadom počas klinickej praxe a tvorí povinnú súčasť 

štúdia. Do záznamníka klinickej praxe sa v chronologickom poradí zapisuje priebeh praxe.  

       JLF UK má vybudované výučbové bázy na kompletné zabezpečenie študijných 

programov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. 

Postupne sa realizuje zabezpečenie študijného programu zubné lekárstvo. Garancia kvality 

praktickej výučby pre doktorské študijné programy a bakalárske a magisterské študijné 

programy je v rámci teoretických a predklinických disciplín zabezpečená materiálno-

technickým a personálnym vybavením Ústavov: anatómie; cudzích jazykov, farmakológie; 

fyziológie; histológie a embryológie; lekárskej biofyziky; biochémie; lekárskej biológie; 

mikrobiológie a imunológie; patologickej fyziológie; verejného zdravotníctva; molekulovej 

biológie; ošetrovateľstva a nelekárskych študijných programov.   



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2014 

 

38 

 

        Praktická výučba sa v rámci klinických disciplín pre všetky študijné  programy realizuje 

na výučbových základniach JLF UK v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM), ktorými sú 

nasledovné kliniky: dermatovenerologická; gynekologicko - pôrodnícka; chirurgická; I. 

interná; interná - gastroenterologická; anesteziológie a  intenzívnej medicíny; detí a dorastu; 

detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny; detskej chirurgie; hematológie a  

transfuziológie; hrudníkovej chirurgie; infektológie a cestovnej medicíny; nukleárnej 

medicíny; otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku; pneumológie a ftizeológie, 

pracovného lekárstva a  toxikológie; stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie; 

telovýchovného lekárstva; transplantačnej a cievnej chirurgie; neonatologická; 

neurochirurgická; neurologická; očná; ortopedická; psychiatrická; rádiologická; urologická; 

klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK v Dolnom Smokovci a ústavy: 

klinickej biochémie; molekulovej biológie, patologickej anatómie; súdneho lekárstva 

a medicínskych expertíz.  

         Jedným z rizikových faktorov praktickej výučby je znižovanie počtu pacientov na 

klinikách UNM a tým preťaženosť ich kapacity pre praktickú výučbu. Možným riešením 

uvedeného problému je presun časti praktickej výučby na špecializované pracoviská mimo 

UNM. JLF UK nadviazala viacero zmlúv o spolupráci, v rámci ktorých sa dlhodobo realizuje 

praktická výučba (NEDÚ Ľubochňa – garantom predmetu určená časť predštátnicovej praxe 

pre študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo v rámci predmetu 

Pediatria, NÚTRCH Vyšné Hágy - garantom predmetu určená časť predštátnicovej praxe pre 

študentov 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo v rámci predmetu Vnútorné 

choroby). Výučba pediatrickej pneumológie v rámci predmetu Pediatria v 6. ročníku 

študijného programu všeobecné lekárstvo sa realizuje vo výučbovej základni JLF UK 

a Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci 

v garantom predmetu stanovenom rozsahu.  

Zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých absolvujú študenti požadovanú 

praktickú výučbu počas letnej praxe, sa uzatvárajú aktuálne pre daný akademický rok podľa 

záujmu študentov.  

V rámci výučby predmetu Rodinné lekárstvo sa realizovala povinná prax v ambulanciách 

praktického lekára. Na základe realizovanej spätnej väzby formou dotazníka v akademických 
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rokoch 2011/2012, 2012/2013 a 2013/2014  sú študenti spokojní s absolvovanou praktickou 

časťou predmetu. 

Elektronické vzdelávanie 

   Z hľadiska dlhodobého zámeru je JLF UK zameraná na študenta a jeho potreby 

a v rámci podpory pri štúdiu využíva čoraz viac možnosti informačného systému fakulty. 

Fakulta venuje problémom elektronického vzdelávania mimoriadnu pozornosť už dlhšiu 

dobu. Úsilie fakulty sa dá rozdeliť nasledovne: 

 Elektronická distribúcia výučbových materiálov 

 Videokonferencie 

 

V rámci projektu 5.1/02 bol zakúpený videokonferenčný systém pozostávajúci zo 4 

koncových zariadení Cisco-Tandberg C60, z ďalších sieťových a databázových prvkov 

a podporných zariadení. Systém je schopný prenášať zvuk aj obraz vo full HD kvalite, čo 

je dôležité najmä pre prenos operačných a iných zákrokov. 

Okrem centrálneho mobilného systému má takýto systém pevne zabudovaný vo 

svojich priestoroch Gynekologicko pôrodnícka klinika, ktorá ho denne využíva. Cieľom 

tohto systému je najmä prenos operácií a iných vyšetrovacích a liečebných metód 

v reálnom čase študentom. Študenti pritom môžu priamo komunikovať s operačným 

tímom.  

 

 

Videokonferenčný prenos – invazívne metódy v kardiológii, 1. Interná klinika JLF UK a UNM 
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Videokonferenčný prenos – operácia kolena,Ortopedicko traumatologická klinika JLF UK a UNM 

 

Rozšírenie videokonferenčného systému 

V rámci projektu 5.1/03 boli dodané nové zariadenia Cisco Telepresence. Ide 

o centrálny systém Cisco C20, ako aj personálne systémy EX60 a EX90. 

 

  

 

Centrálne videokonferenčné pracovisko ÚIT v miestnosti 18. 

 

Zatiaľ sa nové zariadenia darí využívať najmä pre oblasť školení 

a videokonferenčných stretnutí s manažmentom UK. Úspešný prenos niekoľkých školení 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2014 

 

41 

 

a stretnutí mal priamy ekonomický prínos bez potreby cestovať do Bratislavy. 

Videokonferenčné zariadenia EX60 boli distribuované na nasledujúce pracoviská: Ústav 

histológie a embryológie, Ústav farmakológie, Ústav lekárskej biochémie a Ústav 

patologickej fyziológie. Budú slúžiť na konzultácie so študentmi. Centrála C20 

s veľkoplošným TV je v priestoroch Akademického informačného centra (AIC). Je aj na 

jednotlivých ústavoch, aby sa konzultácie týmto spôsobom rozbehli. V rámci 

medzinárodnej spolupráce je v štádiu ladenia spojenie s Kórejskou republikou na podporu 

výučby tradičnej kórejskej medicíny na fakulte. 

 

 E-learningové webové portály 

 Moderné webové portály poskytujú študentom multimediálne informácie na 

vyžiadanie. Je možné komunikovať s vyučujúcim, hodnotiť študentov a pod. Pre 

synergický efekt sa fakulta zapojila do projektu MEFANET českých a aj ostatných 

slovenských lekárskych fakúlt www.mefanet.cz.  Portál MEFANET na našej fakulte má 

takmer 1000 registrovaných užívateľov a obsahuje cca 240 odborných článkov.  

 

Fakultný e-learningový server je integrovaný do systému MEFANET. Portál je 

prístupný na http://portal.jfmed.uniba.sk/ 

 

 

 

 

Mefanet portál Jesseniovej lekárskej fakulty 

 

http://www.mefanet.cz/
http://portal.jfmed.uniba.sk/
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Na tvorbu e-learningových kurzov a on-line testovania, využívajú pedagogickí 

zamestnanci a študenti fakulty e-learningový server - http://moodle.uniba.sk, na ktorom sa 

nachádza viac ako 20 fakultných e-learningových kurzov. Niektoré e-learningové kurzy sú 

využívané len k elektronickému on-line testovaniu študentov študijných programov 

všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná 

asistencia. Vznikli však i komplexné kurzy, ktoré môžu študenti využívať k samoštúdiu. 

Tieto kurzy obsahujú výkladovú časť prehľadne spracovanú do podoby html stránok, kde 

okrem výučbových textov môžu študenti aktívne využívať i video ukážky alebo obrazové 

kazuistiky.  

 

 

Elektronické testovanie študentov z predmetu Radiológia a nukleárna medicína  v prostredí LMS Moodle 

Pre  užívateľov e-learningových systémov bol vytvorený e-learningový portál JLF UK 

- http://e-learning.jfmed.uniba.sk/., na ktorom sa okrem iného nachádzajú aj manuály 

k jednotlivým e-learningovým webovým portálom. 

 

Pre podporu výučby vznikajú na našej fakulte rôzne výučbové weby, portály, webové 

multimediálne učebnice.  Niektoré z nich sú v štádiu vývoja, niektoré už slúžia študentom 

ako zdroj informácií k štúdiu. 

 

 

http://moodle.uniba.sk/
http://e-learning.jfmed.uniba.sk/
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Ukážky webových portálov na podporu výučby na fakulte 

 

Digitalizačné laboratórium 

Digitalizačné laboratórium predstavujú zariadenia, ktoré boli dodané v rámci projektu 

EÚ 5.1/03. 
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a. Skener pre digitalizáciu RTG, sono a CT snímok VIDAR 

 

Skener VIDAR 

 

Zariadenie sa začalo ihneď využívať v rámci Kliniky pracovného lekárstva 

a toxikológie na digitalizovanie snímok. Záujem tiež prejavila Rádiodiagnostická klinika 

a Klinika ortopédie. Možnosti post-procesingu snímok sa podstatne zlepší nákupom 

desktopovej verzie PACS – Hipax. 

 

b. Veľkoplošné multifunkčné zariadenie 

 

Zariadenie HP T7100 
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O zariadenie je najväčší záujem najmä pre operatívnu tlač posterov na konferencie. 

Súčasťou dodávky je aj skener formátu A0. Bude potrebné doriešiť prevádzku tohto 

zariadenia, najmä čo sa týka spotrebného materiálu. 

 

c. Skener formátu A3 

 

Skener A3 

 

Umožňuje digitalizáciu časopisov a skenovanie väčších podkladov a aj 3D predmetov. 

 

d. Digitalizátor kníh a skrípt TREVENTUS 

 

Bookskener TREVENTUS 

 

Vysokokapacitné zariadenie umožňuje digitalizovať knihy a skriptá v spolupráci s 

OCR softvérom. Doteraz sa urobili len skúšobné a školiace práce. Podarilo sa vyriešiť aj 
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digitalizáciu v súlade s autorským zákonom. Pre distribúciu digitalizovaných materiálov 

sa predpokladá použitie Adobe Connect, ktorý je tesne pred dodaním. Kapacita systému 

umožní digitalizáciu kníh a skrípt aj pre ostatné fakulty UK. 

 

Automatizované spracovanie dotazníkov 

Vedenie fakulty sa rozhodlo v rámci manažérstva kvality zaviesť spracovanie 

dotazníkov v papierovej forme. Papierové dotazníky sa ďalej digitalizujú a spracovávajú 

na ÚIT v spolupráci KENP. Výsledky sú vstupom do projektu 26110230040. Touto cestou 

sa získava spätná väzba od študentov, absolventov aj zamestnancov. Pre túto úlohu sa 

modernizoval skener aj skenovací softvér. Zjednodušili sa aj papierové dotazníky. 

 

Pracovisko pre digitalizáciu dotazníkov 

 

Pracovisko sa skladá zo ADF skenera Canon DR-5010C a softvéru FormStorm. 

 

Simulačné výučbové centrum JLF UK  

 

Simulačné výučbové centrum JLF UK (SVC) bolo oficiálne zriadené dekanom fakulty 

v apríli 2012. Vznik centra vyplýva z aktivít projektu ESF, ktorý je primárne orientovaný na 

využitie najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK. Jeho cieľom je do 

výučby všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva a nelekárskych študijných programov 

postupne implementovať didaktické prostriedky zodpovedajúce aktuálnym celosvetovým 
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trendom. Ide o zariadenie a metodické postupy s prednostným zameraním na využitie 

simulačných technológií.  

Technické vybavenie SVC tvorí didaktická výučbová technika, simulátory, trenažéry, 

modely a výučbový softvér, ktoré boli obstarané a priebežne sú dopĺňané za 

spolufinancovania zo štrukturálnych fondov EU. V poslednom roku sa vybavenie SVC 

rozšírilo o osobné počítače, ktoré sú umiestnené v otvorených študovniach a v seminárnej 

miestnosti SVC. Na tieto počítače bol v spolupráci s Ústavom informačných technológií 

inštalovaný dostupný výučbový softvér. V súčasnosti k vybaveniu SVC patria nasledovné 

položky: 

Simulátory, trenažéry a modely: 

 špičkové sofistikované simulátory úrovne "mid-fidelity" a "high-fidelity" (stredná a 

vysoká úroveň vernosti / presnosti), 

 špecializované modely na nácvik konkrétnych lekárskych a zdravotníckych zručností, 

 trenažéry pre nácvik postupov fyzikálneho vyšetrenia, 

 resuscitačné trenažéry rozličnej fyziognómie, 

 anatomické a demonštračné modely. 

Výučbový softvér: 

 desiatky rôznych aplikácií - výkladové, interaktívne aj experimentálne, anatomické a 

fyziologické atlasy, 

 interaktívne softvérové prostredia pre doplnenie výučby teoretických a predklinických   

predmetov, 

 softvéry špecializované hlavne na oblasti kardiológie, neurológie, anesteziológie, 

urgentnej a internej medicíny, pôrodníctva prístupné on-line v rámci intranetu JLF 

UK, autorizovaného prístupu do web aplikácií resp. v SVC a na príslušných 

špecializovaných pracoviskách. 

Interaktívna výučbová technika: interaktívne tabule a projektory s extra krátkou projekčnou 

vzdialenosťou, tablety, vizualizéry, školské hlasovacie zariadenia. 

V roku 2014 bolo zabezpečené doplnenie spotrebného výučbového materiálu (modely 

spotrebného charakteru - umelé kože a fantómy dutých orgánov s inštrumentáriom a šicím 

materiálom, cievy a kože pre modely horných končatín pre odber krvi a ďalší spotrebný 

zdravotnícky materiál v širokom spektre). 

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5380
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5379
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5417
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 Simulačné výučbové centrum v snahe o maximálne efektívne využívanie zakúpených 

pomôcok zorganizovalo aj tento rok niekoľko školení a konzultácií pre zainteresovaných 

pedagógov a technických spolupracovníkov, pričom priebežne zabezpečuje užívateľskú 

podporu. 

Zriadené sú internetové stránky SVC (http://simcentrum.jfmed.uniba.sk/), ktoré poskytujú 

všetky informácie ohľadom pracoviska, jeho vybavenia (vrátane špecifikácií zariadení a 

softvérov, študijných materiálov, užívateľskej podpory atď.), aktivít, výučby a jej rozvrhu.  

Tieto stránky sú priebežne aktualizované, pracuje sa na ich migrácii na nový web fakulty, 

ktorá by mala prebehnúť koncom roka 2014.  Pre efektívnu komunikáciu so študentmi JLF 

UK SVC pravidelne aktualizuje aj kontaktnú stránku na sociálnej sieti, čo výrazne 

zefektívňuje komunikáciu medzi študentmi a pracovníkmi SVC ako aj informovanosť 

cieľovej skupiny – študentov JLF UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť SVC JLF UK bola aktívne prezentovaná na dvoch konferenciách 

s medzinárodnou účasťou a tieto príspevky boli publikované v zborníkoch. 

 

Pracovníci SVC sa zúčastnili aj medzinárodných konferencií o simuláciách v medicíne a 

zdravotníctve IMSH 2014, simuláciách v pediatrii IPSSW 2014, vzdelávaní v medicíne 

http://simcentrum.jfmed.uniba.sk/
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AMEE 2014 a navštívili niekoľko zahraničných pracovísk rovnakého zamerania (New York, 

San Francisco, Ljubljana). Bola nadviazaná aktívna spolupráca s novovzniknutým Ústavom 

simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK v Bratislave. 

 

V kalendárnom roku 2014 prebiehala výučba v SVC v letnom aj zimnom semestri. SVC sa 

podieľa na výučbe predmetov študijných programov realizovaných na JLF UK: Základy prvej 

pomoci, Urgentná medicína, Propedeutika vnútorných chorôb, Chirurgická propedeutika, 

Chirurgia, Patologická fyziológia, Fyziológia, Základy ošetrovateľstva, Pôrodná asistencia, 

Základy klinickej medicíny. 

Vďaka aktívnemu prístupu pedagógov bola výrazne rozšírená praktická zložka výučby 

s využitím simulátorov a trenažérov hlavne v predmetoch Prvá pomoc, Urgentná medicína, 

Chirurgia a Chirurgická propedeutika.  

SVC organizuje rôzne ďalšie zaujímavé aktivity, prehľad ktorých je podrobne uvedený na 

webovej stránke SVC (http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5370). 

 

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko  

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK (AKAS) poskytuje okrem 

knižnično-informačných aj audiovizuálne služby. Je moderným knižnično-informačným a 

multimediálnym centrom, ktoré pomáha realizovať študijné programy na fakulte svojimi 

odbornými a profesionálnymi činnosťami. Cieľom pracoviska je prostredníctvom odbornej 

literatúry a elektronických informačných zdrojov podporovať výučbu a výskum na fakulte.  

Poskytuje:  

– Základné výpožičné služby: prezenčné, absenčné, medziknižničnú výpožičnú službu. 

– Bibliograficko-informačné služby, ktoré zabezpečujú poskytovanie informácií 

o dokumentoch, bibliografické, rešeršné a konzultačné služby. 

– Registruje publikačnú činnosť, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti 

zamestnancom a študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej forme 

štúdia. 

– Zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborného katalógu knižníc UK. 

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5370
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– Ponúka služby v rámci výpožičných hodín knižnice, ktoré sú prispôsobené 

požiadavkám používateľov. Celkový počet prevádzkových hodín pre používateľov je 

55 hodín týždenne. 

– Poskytuje doplnkové – propagačné, publikačné služby a multimediálne služby. 

 

Profilácii knižničného fondu a následnej akvizícii knižnica venuje osobitnú pozornosť. 

Každoročne sa realizuje v spolupráci s pedagógmi prieskum potrebnej študijnej literatúry. 

Dôraz kladie na tematický, typologický a jazykový profil. Akvizícia sa následne riadi 

vymedzeným profilom, ktorým je literatúra z odboru všeobecné lekárstvo, zubné 

lekárstvo, ošetrovateľstvo a nelekárske študijné programy. Vďaka finančnej podpore 

fondov EÚ knižnica realizuje okrem študijnej literatúry aj nákup odbornej a vedeckej 

literatúry. V súčasnosti má knižnica spolu 66 161 knižničných jednotiek. Počet titulov 

dochádzajúcich periodík je 79, z toho zahraničných je 45 periodík. Používatelia 

a návštevníci knižnice majú k dispozícií priestory o rozlohe 861m
2
, z celkovej plochy 

knižnice 1244 m
2
. Časopisecká študovňa ponúka 26 miest, všeobecná študovňa 80 miest, 

digitálne študovne 26 miest a 28 miest na sedenie. Digitálna študovňa je vybavená 

počítačmi s prístupom na internet, prístupom do katalógov UK, do elektronických 

informačných zdrojov, ktoré sú sprístupňované v rámci projektu NISPEZ (Národný 

informačný systém výskumu a vývoja na Slovensku). Výpožičné hodiny knižnice sú 

prispôsobené požiadavkám používateľov. Študenti majú k dispozícií študovne 

akademickej knižnice, ktoré využívajú na štúdium vlastnej literatúry, ako aj literatúry 

zapožičanej prezenčne a absenčne v knižnici. Akademická knižnica ponúka študentom a 

zamestnancom JLF UK množstvo odborných časopisov z oblasti medicíny a 

ošetrovateľstva. Okrem literatúry z vlastných zdrojov sa uspokojujú požiadavky 

používateľov prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, využívaním 

elektronických informačných zdrojov, externých informačných zdrojov (domácich i 

zahraničných), z databáz, ktoré ponúkajú plno-textové informácie. Databázy Akademickej 

knižnice UK sú dostupné prostredníctvom projektu NISPEZ. Knižná produkcia je 

spracovaná v knižnično-informačnom systéme VIRTUA do databázy súborný katalóg. 
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Rok 

Počet 

zv.kn.jed. 

Prírastok 

knihy/čas. 

Vyradené 

knihy/čas. 

Periodiká 

tituly/ex. 

Čitatelia 

spolu/posl. 

Výpožičky 

spolu/prez. 

MVS 

iným/od iných 

2009 63 503 1436/111 3057/66 93/111 1963/1531 31696/8110 174/88 

2010 63 964 1313/117 500/352 90/117 1781/1208 28140/4510 98/69 

2011 65312 1495/108 255/ - 90/108 1868/1269 25902/4930 62/85 

2012 64357 1728/632 1479/1836 74/95 1891/1338 27075/3120 54/46 

2013 66161 4730/557 2112/1371 79/87 1433/1288 22387/2330 156/65 

 

Na web stránke AKAS (http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2161) sú dostupné 

aktuálne informácie týkajúce sa on-line katalógu UK, informácie o dostupných internetových 

zdrojoch, novinkách v rámci sprístupnenia do rôznych skúšobných kolekcií, aj informácie o 

nových knižných tituloch a poskytovaných službách. Knižnica každoročne realizuje 

vzdelávacie aktivity, obsahom ktorých je informačné vzdelávanie študentov dennej formy aj 

študentov Univerzity tretieho veku na JLF UK.  

S podporou Európskych fondov a v rámci ponuky atraktívneho vzdelávania s využitím 

najmodernejších IKT, oddelenie audiovizuálneho strediska ponúka využívať licenčne 

zakúpené počítačové modely ľudského tela v kategóriách muž a žena. Ide o modely špeciálne 

určené pre software 3D štúdio MAX, v ktorom zhotovuje na základe zakúpených modelov 

licenčne ošetrené ilustrácie. Audiovizuálne stredisko ďalej vo svojej činnosti ponúka službu 

3D skeneru, skenovanie menších objektov, ktoré slúžia ako rotačná digitálna animácia a sú k 

dispozícii pre výučbu na JLF UK. Pracovisko zhotovuje fotografie a videá aj z prednášok, 

kultúrnych a spoločenských podujatí. Disponuje špičkovým TV štúdiom, ktoré slúži na 

reprezentatívne účely fakulty, nahrávanie komentárov pre TV a médiá, nahrávanie dabingu 

pre dokumentárne a výučbové filmy fakulty. V spolupráci s pracoviskom ÚIT realizuje 

multimediálnu a zároveň interaktívnu výučbu formou videokonferencií. Prostredníctvom foto-

skenera digitalizuje fotografie do formátu A3 a vytvára archív v digitálnej forme s následnou 

páskovou digitálnou archiváciou. Stredisko ponúka výrobu a  potlač CD a DVD médií, ako aj 

tlačenie fotografií, pozvánok, obálok a plagátov do rozmeru A3. Digitalizuje, strihá a 

remastruje VHS, DVD, fotonegatívy a RTG snímky. 
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4.5. Špecifiká 

Špecifikom študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo 

1. stupňa a  pôrodná asistencia 1. stupňa ako prípravy pre tzv. regulované povolania je striktné 

dodržanie daných podmienok.  

        Pre študijný program všeobecné lekárstvo je požadovaná dĺžka štúdia 5500 hodín 

a jeho špecifikom je relatívne veľké množstvo prerekvizít vyžadovaných pre absolvovanie 

jednotlivých predmetov vedúce ku konzervatívnej forme študijného plánu. 

Pre študijný program zubné lekárstvo je požadovaná dĺžka štúdia 5500 hodín 

teoretickej a praktickej výučby, z toho najmenej 1500 hodín priamej klinickej práce v ústnej 

dutine.  

       Pre študijný program ošetrovateľstvo 1. stupňa je požadovaná dĺžka štúdia 4600 hodín 

s podmienkou aspoň 50 % praktickej výučby a nutnosť dodržania presne stanovených 

modulov s požadovanými predmetmi a náplne v rámci korpusu jadra znalostí. V študijnom 

programe pôrodná asistencia sa vyžaduje vykonanie minimálneho množstva predpísaných 

výkonov. V ostatných nelekárskych zdravotníckych študijných programoch je umožnená 

relatívne väčšia voľnosť tvorby študijného plánu v rámci modulov korpusu jadra znalostí. 

        Špecifikom doktorandského štúdia je dôraz na vedeckú prácu, obohacovanie 

poznatkov v  jednotlivých vedných/študijných odboroch získanými vlastnými výsledkami. 

Ďalším špecifikom doktorandského štúdia v lekárskych študijných odboroch, hlavne 

v klinických odboroch je súbežné prehlbovanie klinických poznatkov a skúseností. 
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5. ĽUDSKÉ ZDROJE 

5.1. Štruktúra  

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine pôsobí k 31. októbru 2014 191 

vysokoškolských učiteľov, z toho: 32 profesorov, 9 mimoriadnych profesorov, 44 

docentov, 95 odborných asistentov, 4 asistenti a 7 lektorov. Okrem pedagogických 

zamestnancov pôsobí na fakulte 35 vedecko-výskumných zamestnancov. 

 

Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine 

 

Riadok Zamestnanci 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. 
PROFESORI /spolu/ 

31 34 36 35 36 32 

2. z toho DrSc. 10 10 11 5 9 7 

3.            CSc., PhD. 21 24 25 30 27 25 

4.            bez vedeckej hodnosti       

5. MIMORIADNI PROFESORI 11 12 10 9 10 9 

6. z toho DrSc.       

7.            CSc., PhD. 11 12 10 9 10 9 

8. DOCENTI /spolu/ 36 36 45 45 42 44 

9. z toho DrSc.       

10.            CSc., PhD. 36 36 45 45 42 44 

11.            bez vedeckej hodnosti       

12. 
ODBORNÍ ASIST. A VED.PRAC. 

/spolu/ 
120 130 124 120 130 124 

13. z toho DrSc. 1 1     

14.            CSc., PhD. 80 95 109 90 115 117 

15.            bez vedeckej hodnosti 39 34 15   11   15 15 

16. 
ASISTENTI 1 2 1 1 4 4 
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17. LEKTORI 6 2 2 3 7 7 

 z toho  CSc., PhD.  1 1 2 3 3 

              bez vedeckej hodnosti 6 1 1 1 4 4 

18. Zamestnanci v pedag. procese spolu                                             205 216 218 213 229 226 

 

Z uvedeného počtu má akademický titul DrSc. 7 pedagogických zamestnancov, 170 

pedagogických zamestnancov a 28 vedecko-výskumných zamestnancov má akademický titul 

PhD., resp. CSc., bez akademického titulu je 14 pedagogických zamestnancov a 7 vedecko-

výskumných zamestnancov. 

Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine podľa funkčných miest 

 

Riadok Zamestnanci 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. 
PROFESORI /spolu/ 19 22 30 26 27 27 

2. z toho DrSc. 3 3 6 5 4 4 

3.            CSc., PhD. 16 19 24 21 23 23 

4.            bez vedeckej hodnosti       

5. MIMORIADNI PROFESORI 11 12 10 9 10 9 

6. z toho DrSc.       

7.            CSc., PhD. 11 12 10 9 10 9 

8. DOCENTI /spolu/ 33 33 40 40 38 42 

9. z toho DrSc.       

10.            CSc., PhD. 33 33 40 40 38 42 

11.            bez vedeckej hodnosti       

12. ODBORNÍ ASISTENTI  113 125 114 115 115 102 

13. z toho DrSc. 7 7 4  5 3 

14.            CSc., PhD. 78 92 95 104 98 93 

15.            bez vedeckej hodnosti 28 26 15   11 12 6 
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16. 
ASISTENTI 1 2 1 1 4 4 

17. LEKTORI 6 2 2 3 7 7 

18. z toho  CSc., PhD.  1 1 2 3 3 

19.              bez vedeckej hodnosti 6 1 1 1 4 4 

20. Vedeckí pracovníci spolu 22 20 21 19 28 35 

21. z toho PhD.  11 12  25 28 

22. Zamestnanci v pedag. procese spolu                                             205 216 218 213 229 226 

 

 

5.2. Kvalita pedagogického procesu  

 

        Kvalita pedagogického zboru JLF UK je determinovaná kritériami na udelenie vedecko-

pedagogických hodností „docent“ a „profesor“ a taktiež kritériami na obsadzovanie 

funkčných miest docentov a profesorov. 

      Kvalita pedagogického procesu sa každoročne v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. hodnotí 

aj formou študentskej spätnej väzby.  

Na JLF UK prebiehajú paralelne viaceré spôsoby študentskej spätnej väzby:   

1. hodnotenie jednotlivých pedagógov realizované raz ročne študentmi 

(http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2136);  

2. priebežné hodnotenie po výučbovej jednotke, ktoré môže byť realizované prednostom 

kliniky/vedúcim ústavu; 

3. hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi, ktoré sa uskutočnilo prvýkrát 

v novej forme v zimnom semestri akademického roka 2012/2013;  

4. hodnotenie štúdia na JLF UK absolventmi fakulty prvýkrát uskutočnené v akademickom 

roku 2011/2012;  

5. študenti majú aj možnosť aktuálne vyjadriť svoje názory, pripomienky a návrhy na 

zlepšenie pedagogického procesu adresované prodekanom pre pedagogiku 

prostredníctvom formulára na webovej stránke fakulty, alebo vhodením vyplneného 

formulára na hodnotenie kvality výučby do schránok umiestnených na 4 miestach fakulty, 

čo študenti využívajú len minimálne; 
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6. každoročné testovanie retenčných vedomostí študentov je realizované od akademického 

roku 2008/2009. 

 

Retenčné testy 

Testovanie retenčných vedomostí študentov je zamerané na hodnotenie úrovne vedomostí, 

ktoré si študenti pamätajú zo štúdia.  

Testovanie retenčných vedomostí je realizované po 2. ročníku (Test I.) a po 5. ročníku (Test 

II.) študijného programu všeobecné lekárstvo v  slovenskom aj anglickom jazyku. V roku 

2014 sa na JLF UK zúčastnilo na uvedenom testovaní 39,92% študentov testovaných 

ročníkov. Úspešnosť jednotlivých testov je prezentovaná v nižšie uvedenej tabuľke.  

 

Úspešnosť retenčných testov študentov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba 

v jazyku slovenskom (VL) a výučba v jazyku anglickom (VLa) 

                              

 

 VL (Test I.) VLa (Test I.) VL (Test II.) VLa (Test II.) 

2008/2009 60,6% 53,0% 64,3% 55,0% 

2009/2010 62,6% 60,0% 66,4% 51,5% 

2010/2011 64,6% 59,3% 66,0% 59,5% 

2011/2012 65,2% 57,7% 67,8% 61,6% 

2012/2013 66,4% 53,8% 67,3% 61,1% 

2013/2014 62,5% 57,9% 65,1% 58,2% 

2014/2015 50,7% 41,2% 54,8% 48,7% 

 

 

Uvedená forma testovania slúži na reálne zhodnotenie kvality výučbového procesu 

a z dlhodobého hľadiska má potenciál na ovplyvňovanie tvorby a úpravy kurikúl, spôsobu 

výučby a zamerania jednotlivých predmetov. V AR 2013/2014 sa uskutočnilo prvýkrát 

elektronické testovanie u študentov 3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku slovenskom. V AR 2014/2015 prebehlo testovanie všetkých skupín 

študentov elektronicky. 

Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania je v súčasnosti veľmi diskutovaný 

problém, keďže sa neustále objavujú informácie o poklese úrovne vzdelávania všeobecne. 

Vysoké školy a v rámci nich jednotlivé fakulty sa snažia udržať si kvalitu pedagogického 

procesu na takej úrovni, aby záujem o štúdium neklesal na jednej strane, ale na druhej strane 

aby pre prax boli pripravení kvalitní absolventi. Týka sa to hlavne študijného programu 
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všeobecné lekárstvo. S rastúcim záujmom spoločnosti riešenie opatrení na zvýšenie kvality 

pedagogického procesu nadobúda na dôležitosti.  

Vedenie JLF UK vypracovalo podklady pre grant zo ŠF EÚ s názvom Systém komplexného 

hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v 

Martine, ktorý bol schválený so začiatkom riešenia 1.1.2012 a ukončený bude 30.06.2015. 

V rámci tohto projektu bolo uskutočnené hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu 

študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v slovenskom a anglickom 

jazyku. Hodnotenie sa uskutočňuje v každom semestri príslušného akademického roka. 

V nasledujúcich tabuľkách je štatistika vyplnenia dotazníkov za zimný semester AR 

2013/2014. V súčasnosti sa spracovávajú výsledky za letný semester AR 2013/2014. 

 

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi 

Vyhodnotenie prieskumu prebiehalo v mesiacoch máj - jún 2014. Študenti hodnotili zimný 

semester AR 2013/2014. Dotazníky boli distribuované cez zástupcov študentov jednotlivých 

ročníkov študijného programu všeobecné lekárstvo v Akademickom senáte JLF UK 

u slovenských študentov a cez učiteľov v jednotlivých ročníkoch u zahraničných študentov. 

Stupnica hodnotenia A – FX s možnosťou zaškrtnutia X (neviem, nemám informácie). 

Študenti mali možnosť hodnotiť 7 oblastí a na záver ešte celkovo ohodnotili predmet 

a pedagógov vyučujúcich predmety známkou A – FX. Návratnosť u slovenských študentov – 

70% (71% - AR 2012/2013 zimný semester), návratnosť u zahraničných študentov - 64% 

(72% - AR 2012/2013 zimný semester). Návratnosť u študentov študujúcich zubné lekárstvo 

– 94%. 

 

Tab. Štatistika vyplnenia dotazníkov hodnotenia predmetov a vyučovacieho procesu v zimnom semestri akademického roka 

2013/2014 študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom a anglickom a zubné 

lekárstvo. 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov 

Slovenskí študenti 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 105 97 92% 

70% 

2. 161 153 95% 

3. 146 122 84% 

4. 121 72 60% 

5. 134 54 40% 
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6. 100 49 49% 

  

   
  

Zahraniční študenti 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 196 147 75% 

64% 

2. 145 98 68% 

3. 102 53 52% 

4. 75 48 64% 

5. 52 26 50% 

6. 44 32 73% 

  

   
  

Slovenskí študenti - zubné lekárstvo 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 9 8 89% 
94% 

2. 7 7 100% 

 

Hodnotenie predmetov 

Slovenskí študenti 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Lekárska biológia1 1992 Lekárska chémia 809 

2. Fyziológia 1 3256 Lekárska biochémia 1 2160 

3. Mikrobiológia 2 2129 Chirurgická propedeutika 1389 

4. Neurológia 1 1470 Rádiológia a NM 579 

5. Psychiatria 2 1133 Hematológia 651 

6. Gynekológia a pôrodníctvo 3 711 Vnútorné choroby 5 275 

  

   

  

Zahraniční študenti 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Basics of First Aid 3179 Medical Chemistry 1 832 

2. Slovak Language 3 998 Medical Biochemistry 1 419 

3. Pathological Physiology 1 581 Molecular Biology 161 

4. Pharmacology 1 643 Radiology and NM 206 

5. Ophtalmology 502 Infectology 85 

6. Gynecology 274 Pediatrics 3 180 

  

   

  

Slovenskí študenti - zubné lekárstvo 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Lekárska biológia pre ZL 236 Základy lekárskej terminológie 146 

2. Mikrobiológia pre ZL 182 Histológia a embryológia pre ZL 76 
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S výsledkami dotazníkového prieskumu bolo vedenie JLF UK oboznámené na 

zasadnutí dňa 21.10.2014. Všetci členovia vedenia dostali v elektronickej forme výsledky 

dotazníkovej štúdie Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi v zimnom 

semestri AR 2013/2014. V predloženom materiáli sa nachádzalo aj porovnanie s hodnotením 

predmetov a vyučovacieho procesu študentmi v zimnom semestri AR 2012/2013. Členovia 

vedenia si dôkladne preštudovali uvedený materiál a tiež otvorené otázky, názory a postrehy 

týkajúce sa pedagogického procesu na JLF UK.  

Na základe rozhodnutia vedenia JLF UK bude celý dotazníkový prieskum predložený 

na porade vedúcim ústavov a kliník JLF UK, aby každý vedúci pracovník poznal a mohol 

zhodnotiť výsledky porovnania hodnotenia výučby v rámci zimného semestra dvoch 

akademických rokov, či opatrenia, ktoré po zverejnení prvej dotazníkovej štúdie boli 

realizované v rámci jednotlivých pracovísk zmenili výsledky hodnotenia jednotlivých 

predmetov a vyučovacieho procesu na ústavoch a klinikách JLF UK.  

Výsledky tejto ankety boli súčasťou žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy 

uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul. 

 

5.3. Perspektívy 

V personálnej oblasti cieľom Vedenia JLF UK je  neustále  zvyšovanie kvalifikácie 

učiteľov JLF UK, prijímanie absolventov našej fakulty na pracovné miesta učiteľov na JLF 

UK v Martine po skončení ich PhD. štúdia a na  vytváranie podmienok pre získavanie 

kvalifikovaných odborných zamestnancov.  

Perspektívy ľudských zdrojov pri doktorandskom štúdiu: 

- zvyšovanie počtu školiteľov spĺňajúcich požiadavky (vedecko-pedagogická 

kvalifikácia, grant, aktivita vo výskume atď.), 

- zvyšovanie počtu doktorandov, hlavne doktorandov dennej formy,  

- skvalitňovanie doktorandského štúdia – perspektívne aj presunutím jeho časti 

na zahraničné pracoviská, 

- propagácia doktorandského štúdia na JLF UK a akceptácia záujemcov 

o doktorandské štúdium zo zahraničia, 
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- participácia pracovníkov zo zahraničia (zapájať ich do doktorandského štúdia 

ako školiteľov špecialistov). 

 

6. ABSOLVENTI A ICH UPLATNENIE NA TRHU PRÁCE  

 

6.1. Kvalifikačná úroveň absolventov 

 

        Absolventi všetkých študijných programov 1. a 2. stupňa na JLF UK získavajú potrebnú 

kvalifikáciu pre príslušnú zdravotnícku kategóriu. 

Absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo získavajú titul MUDr. ako základný 

predpoklad na zaradenie do ďalšieho špecializačného štúdia, ktorého absolvovanie je 

podmienkou na samostatnú prácu v príslušnom špecializačnom odbore. Študijný program 

spĺňa vyžadované kritériá na prípravu pre tzv. regulované povolania a automaticky sa uznáva 

v krajinách Európskej únie. 

Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo získavajú kvalifikáciu pre zdravotnícku 

kategóriu sestra. Študijný program spĺňa vyžadované kritériá na prípravu pre tzv. regulované 

povolania a automaticky sa uznáva v krajinách Európskej únie. 

Absolventi študijného programu pôrodná asistencia získavajú kvalifikáciu pre 

zdravotnícku kategóriu pôrodná asistentka. Študijný program spĺňa vyžadované kritériá na 

prípravu pre tzv. regulované povolania a automaticky sa uznáva v krajinách Európskej únie.  

Absolventi študijného programu verejné zdravotníctvo získavajú kvalifikáciu pre 

zdravotnícku kategóriu asistent. Absolvent je pripravený samostatne vykonávať odborné 

činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie, zdravotný dozor na úseku 

životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a  ochrany zdravých 

životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho 

žiarenia, epidemiologický dohľad  a  z neho vyplývajúce odborné činnosti a vykonávať 

aktivity v  súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na 

plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne -výchovných projektov. 

Kvalifikačná úroveň absolventov doktorandského štúdia je daná Zákonom o vysokých 

školách a charakteristikami jednotlivých študijných odborov 3. stupňa vysokoškolského 
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vzdelávania a je preverovaná kreditovým systémom štúdia, dizertačnou skúškou a obhajobou 

záverečnej dizertačnej práce pred komisiou odborníkov z relevantných pracovísk Slovenska 

i zo zahraničia.  

V rámci merania kvality pedagogického procesu realizujeme raz ročne aj spätnú väzbu 

absolventa - Dotazník percepcie kvality štúdia pre absolventov vysokých škôl 

Hodnotenie sa uskutočnilo v júni akademického roka 2013/2014. Dotazníky boli absolventom 

distribuované cez Študijné oddelenie Dekanátu JLF UK. Dotazník v AR 2013/2014 vyplnilo 

78% slovenských študentov a 86% študentov študujúcich v jazyku anglickom. V rámci 

hodnotenie kvality absolvovaného štúdia sa zisťuje aj záujem o spoluprácu s fakultou aj po 

ukončení štúdia formou ALUMNI KLUBU a tiež  budúce zamestnanie (odbor – špecializácia, 

zamestnávateľ – zdravotnícke, zariadenie, miesto pôsobenia, krajina pôsobenia).  

S výsledkami dotazníkového prieskumu bolo vedenie JLF UK oboznámené dňa 

21.10.2014. Z celkového počtu absolventov JLF UK má záujem o ďalšiu spoluprácu 62,5%. 

Vzhľadom na túto skutočnosť na zabezpečenie ďalších kontaktov JLF UK so svojimi 

absolventmi sa v spolupráci s Ústavom informačných technológií pracuje na tom, aby sme 

mali po ukončení štúdia s každým študentom JLF UK mailový kontakt a mohli distribuovať 

informácie.  

Z uvedeného vyplýva predovšetkým potreba dôslednejšie sa zamerať na praktickú 

stránku výučby v rámci klinických disciplín. Potešujúca je skutočnosť, že absolventi, ktorí sa 

zúčastnili na dotazníkovom prieskume, hodnotia štúdium na našej fakulte ako kvalitné (93% 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom a 90% v jazyku 

anglickom). 

Absolventi našej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

slovenskom majú záujem predovšetkým o pediatriu, internú medicínu, neurológiu a 

gynekológiu a pôrodníctvo. Ako krajinu budúceho pôsobenia udávajú naši absolventi v 67 % 

Slovensko, v 17% Českú republiku, 16% ešte nebolo rozhodnutých. Absolventi našej fakulty 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku anglickom - majú záujem 

predovšetkým o internú medicínu, chirurgiu, psychiatriu, všeobecné lekárstvo a gynekológiu 

a pôrodníctvo. Budú pôsobiť predovšetkým v Nórsku a Švédsku.  

Výsledky aj tejto ankety boli súčasťou žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej 

školy uskutočňovať študijný program oprávňujúci udeliť jeho absolventom akademický titul. 
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Tab. Štatistika vyplnenia dotazníkov absolventov JLF UK v akademických rokoch 2013/2014, 2012/2013 

a 2011/2012 absolventmi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom a anglickom  

 
Štatistika vyplnenia dotazníkov - Spätná väzba absolventov 

 

AR 2013/2014 

AR 2012/2013 

AR 2011/2012 

    
Slovenskí študenti 

AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2013/2014 100 78 78% 

2012/2013 146 122 84% 

2011/2012 149 113 76% 

Zahraniční študenti 

AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2013/2014 44 38 86% 

2012/2013 51 30 59% 

2011/2012 31 17 55% 

 

6.2. Domáci trh práce  

 Uplatnenie našich absolventov v lekárskych a nelekárskych zdravotníckych študijných 

programoch na domácom trhu práce je v súčasnosti limitované finančnou situáciou 

v slovenskom zdravotníctve a  poklesom spoločenskej prestíže zdravotníckych pracovníkov. 

Dochádza k odchodu relatívne veľkého počtu absolventov študijných programov všeobecné 

lekárstvo a ošetrovateľstvo hlavne do Českej republiky, ale aj do iných krajín Európskej únie. 

V niektorých regiónoch Slovenska sa už prejavuje nedostatok lekárov v aktívnom veku 

v niektorých špecializáciách, ako je napr. všeobecný lekár.  

V prípade zdravotníckej kategórie sestra vznikla vysoká spoločenská objednávka na 

vysokoškolské vzdelanie podľa podmienok Európskej únie, ktorá však viedla k vysokému 

počtu nových fakúlt so študijným programom ošetrovateľstvo a nárastu počtu nových 

absolventov. Vzhľadom na nízke finančné ohodnotenie práce sestier stále dochádza 

v niektorých oblastiach Slovenska k akútnemu nedostatku sestier na niektorých 

nemocničných oddeleniach a zvýšenej ponuke voľných miest na trhu práce. V ostatných 

nelekárskych zdravotníckych študijných programoch sa zatiaľ iba formuje domáci trh práce 

pre absolventov vysokoškolského štúdia. 
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6.3. Zahraničný trh práce 

         V študijných programoch všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia 

- v tzv. regulovaných povolaniach existuje reálny predpoklad uplatnenia sa našich 

absolventov v  krajinách Európskej únie, vzhľadom na  študijné programy s podobným 

profilom absolventa, automatické uznávanie diplomov a relatívne vysokú ponuku voľných 

miest na trhu práce v niektorých regiónoch Európy. 

        V ostatných nelekárskych zdravotníckych študijných odboroch nie je rekognoskácia 

zahraničného trhu práce dostatočná, ale dá sa predpokladať nárast uplatnenia našich 

absolventov, vzhľadom na existenciu podobného typu vysokoškolského vzdelávania v  týchto 

študijných odboroch v jednotlivých krajinách Európskej únie a Severnej Ameriky.  

Zahraničný trh, či už Európy, alebo USA je schopný absorpcie veľkého množstva 

kvalitných absolventov bakalárskeho, magisterského a doktorského  štúdia. Ide tu 

o konkurenciu trhov, kde domáci  trh práce vzhľadom k súčasnému stavu financovania 

zdravotníctva, vysokého školstva, vedy a výskumu s odrazom na materiálno technické 

vybavenie pracovísk, ako aj ceny kvalifikovanej práce má nižšie šance. Zvýšenie 

konkurencieschopnosti domáceho trhu závisí od systémových krokov.  

 

 

 

       

 


