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1. ŠTÚDIUM  

 

1.1. Všeobecná charakteristika študijných jednotiek 

 

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) zabezpečuje 

v akademickom  roku 2013/2014 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 
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           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:  

 

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 

 

 

- v   akreditovanom certifikačnom študijnom programe v zdravotníckom povolaní 

lekár pre certifikovanú pracovnú činnosť:  

 

o Dorastové lekárstvo 

 

- 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 
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- v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania v zdravotníckom 

povolaní  sestra: 

 

o Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo (do 08/2013) 

o Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany 

o Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou 

 

   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, pedagógmi 

z iných fakúlt 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 

523  poslucháčov. V akademickom roku 2013/2014 študuje v 1. – 3. ročníku 90 poslucháčov. 

Absolventi si založili Klub UTV, ktorý navštevuje 176 poslucháčov. 

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

pondelka 8. júla do piatku 12. júla 2013 sa v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

konal prvý 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, ako vnímame svet zmyslami a bolo im poodhalené i 

tajomstvo mozgu. Slávnostná imatrikulácia sa konala v pondelok 8. júla 2013 v Aula Magna 

JLF UK. Tohto ročníka sa zúčastnilo 59 detí vo veku od 7 do 15 rokov.  

 

2. ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

2.1. Implementácia bolognskej štruktúry 

Prioritou JLF UK je neustále skvalitňovanie transformovaného vysokoškolského štúdia vo 

viacstupňových študijných programoch. Zároveň pokračujeme v procese uplatňovania 
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záverov Bolognskej deklarácie smerom k  rozvíjaniu zahraničnej spolupráce a študentskej 

mobility. 

JLF  UK je aktívnym členom Medzinárodnej Asociácie pre výučbu medicíny  AMEE 

(Association for Medical Education in Europe). 24.-28.8.2013 sa uskutočnila konferencia 

AMEE v Prahe, kde naša fakulta mala aktívnu účasť – štyri posterové prezentácie a jednu 

prezentáciu v rámci bloku, kde bolo prezentované naše zapojenie sa a využívanie siete 

MEFANET (Medical Faculties Network - projekt zameraný na budovanie a posilnenie 

spolupráce lekárskych fakúlt ČR a SR pri rozvoji výučby lekárskych a zdravotníckych 

odborov) na našej fakulte. Prvýkrát sa konferencie s aktívnym vystúpením zúčastnili aj 

študenti našej fakulty, ktorí prezentovali výsledky nimi uskutočňovanej spätnej väzby. Veľmi 

prospešné sú aj získané poznatky našich pracovníkov týkajúce sa rôznych oblastí 

pedagogického procesu, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích kurzoch poriadaných AMEE 

v rámci kongresu. 

JLF UK sa v rámci vyššie uvedenej 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 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. 
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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.  

Na JLF UK pokračujeme v procese uplatňovania záverov Bolognskej deklarácie smerom 

k  rozvíjaniu zahraničnej spolupráce a študentskej mobility. Prínos študentských mobilít je 

nepopierateľný – odborný rast, zdokonalenie sa v jazyku, flexibilita študenta, ovplyvnenie 

ďalšej odbornej orientácie. Existencia tzv. prerekvizitných predmetov neumožňuje študentom 

voľný výber väčšiny predmetov vo vlastnom študijnom pláne a po absolvovaní programu sa 

niekedy vyskytnú problémy s uznávaním kreditov. Vyskytli sa problémy v oblasti uzatvárania 

zmlúv i v oblasti financovania (štipendiá pre študentov).  

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

Údaje o účasti študentov a pedagógov na výmenných programoch 

                                Letný semester akademického roka  2012/2013 

1. LLP/Erasmus program 

 

a)  štúdium:   

vyslaní: 20 študentov 

na Medical University of Innsbruck, Medical University of Wienna, Masaryk University 

Brno, Westfalische Wilhelms Universitat Münster, Universidad de Málaga, Universite de 

Bretagne Occidentale, Brest, Universita di Bologna, Universita degli Studi di Padova, 

Universidade de Coimbra, Semmelweis University, Budapest, Universidade de Lisboa, 

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

Silesia in Katowice 

prijatí:  7 študentov 

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

Malaga, National and Kapodistrian University of Athens, Medical University of Silesia, 

Katowice 

 

 

b) stáž:  

vyslaní: 2 študenti 
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na Medical University of Innsbruck, Medical University of Silesia, Zabrze 

prijatí: 1 študent zo  Savonia University of Applied Sciences v študijnom programe 

Ošetrovateľstvo 

 

c) učiteľská mobilita:  

vyslaní: 2 učitelia 

na Univerzitu Palackého Olomouc 

prijatí:  7 učiteľov 

z Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, Kielce, Medical University 

Plovdiv, Abant Izzet Baysal University, Turkey 

 

2. Lions Austria program „Medical Students Beyond Frontiers“- letné praxe 

    vyslaní: 5 študentov 

    na klinikách v rakúskych mestách Viedeň, St.Pölten, Melk, Scheibbs, Krems 

 

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

     Semmelweis University of Medicine v Budapešti 

     Pécs University Medical School v Pécsi 

     vyslaní:  8 študentov 

     prijatý:   1 študent 

 

4. Iné:   

a) Free mover: vyslaný 1 študent na University of Munster 

b) Vyšehradský fond: vyslaný 1 študent na 1. lekársku fakulta Karlovej Univerzity v Prahe  

c) Projekt EU RADAR (Recognition of the Acutely Deteriorating Patient with Appropriate 

Response Course) je 3-ročný vzdelávací program v rámci Erasmus Intensive Programme 

zameraný na problematiku intenzívnej starostlivosti o akútne chorého pacienta. JLF UK 

v Martine (Ústav Ošetrovateľstva) je jedným zo 7 participujúcich partnerov. Prvého ročníka 

IP programu, t.j. desaťdňového intenzívneho vzdelávacieho programu na Univerzite 

v Salforde (UK) sa zúčastnilo 9 študentov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo 

a 2 odborné asistentky JLF UK. 
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Zimný semester akademického roka  2013/2014 

 

1. LLP/Erasmus program 

 

a) štúdium 

vyslaní:    5 študentov 

na Universita degli Studi di Padova, Friedrich Alexander Universitat Erlangen, Westfalische 

Wilhelms Universitat Münster, Medical University of Innsbruck 

prijatí:  9 študentov 

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

Málaga 

 

b) učiteľská mobilita 

prijatí:  2  zo Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finland, Ostravská Univerzita 

vyslaný: 1 na Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finland 

 

 

2. Iné: 

prijatí: 2 študentky z  University of Salford na Ústave ošetrovateľstva JLF UK v Martine  

 

2.2. Štruktúra študentov 

Na JLF UK študuje k  31. 10. 2013 v rámci študijných programov 1. a 2. stupňa v 

dennej a externej forme štúdia 1673 študentov v nasledovnom členení: 

denné štúdium   

celkový počet 1673 l. roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5. roč. 6.roč. 

Doktorské štúdium 1397             

všeobecné lekárstvo-SJ 767 105 161 146 121 134 100 

všeobecné lekárstvo-AJ 614 196 145 102 75 52 44 

zubné lekárstvo 16 9 7         

Bakalárske štúdium 235             

ošetrovateľstvo 131 40 54 37       

verejné zdravotníctvo 58 18 16 24       

pôrodná asistencia 46 16 17 13       

Magisterské štúdium 41             
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verejné zdravotníctvo 41 18 23         

 

V rámci 3. stupňa štúdia  k  31. 10. 2013 na JLF UK študuje  207  aktívnych doktorandov:  

 

Študijný program Denná forma Externá forma 

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

7.1.3. normálna a patologická fyziológia 4 5 2 2  1 2 2 1 

7.1.4. vnútorné choroby 3 4 4 4 3 3 2 3 4 

7.1.7. chirurgia   1 1 6 2 4 4 10 

7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo 3 2  4      

7.1.10. pediatria 2 2 3 3 5 2 1  2 

7.1.11. neurológia     1 1 1   

7.1.13.dermatovenerológia 3 1 1 1  1 1  1 

7.1.20. anestéziológia a resuscitácia 1 1 1  4 1 2   

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

7.1.27. lekárska biofyzika    1  1 1   

7.1.26. klinická farmakológia  1 2       

7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 7 2 6 11  4 3 2  

7.3.2. farmakológia 7 3 3 1   1  1 

7.4.2. verejné zdravotníctvo  1 1    4  1 

 

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.    

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium sa prvýkrát uskutočnil na fakulte 

1.2.2013. 

         

Deň otvorených dverí pre budúcich uchádzačov o štúdium na JLF UK 

Pre akademický rok 2013/2014 si na JLF UK v Martine podalo prihlášku na štúdium 

študijného programu Všeobecné lekárstvo 1641 študentov (predchádzajúce akademické roky: 
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2012/2013 - 1632, 2011/2012 – 1387 študentov, 2010/2011 – 1130 študentov, 2009/2010 – 

1118 študentov). Z uvedeného počtu sa zúčastnilo prijímacej skúšky 1566 uchádzačov,  

prijatých bolo 143 uchádzačov a do prvého ročníka nastúpilo 105 študentov. 

Pre akademický rok 2013/2014 sa druhýkrát uskutočnilo prijímacie konanie na štúdium 

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

podalo 219 uchádzačov (v AR 2012/2013 - 130 uchádzačov). Z uvedeného počtu sa 

zúčastnilo prijímacej skúšky 185 uchádzačov,  prijatých bolo 10 uchádzačov a do prvého 

ročníka nastúpilo 9 študentov. 

Vývoj počtu študentov študijného programu všeobecné lekárstvo 

(v slovenskom jazyku) 

 

 

 

 

Vedenie JLF UK prostredníctvom fungovania Inštitútu medicínskeho vzdelávania 

v anglickom jazyku každoročne podniká kroky na zabezpečenie dostatočného počtu študentov 
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pre štúdium v jazyku anglickom.  V akademickom roku 2013/2014  študuje na JLF UK 614  

študentov študijný program všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku.  

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

sa v tomto roku zvýšil celkovo na 403 študentov. 

 Ďalší študenti sú z nasledujúcich krajín: Afganistan, Dánsko, Island, Irán, Irak, Írsko, 

Holandsko, Kanada, Nemecko, Palestína, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rusko, Seychely, 

Švédsko, Spojené kráľovstvo, Taiwan.   
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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. 
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  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 2013/2014 študuje 

v 14 akreditovaných študijných programoch  3. stupňa 116 aktívnych doktorandov a 91 

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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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 zvyšovať 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 (otvorenie Centra simulovanej výučby) a v rámci 

fakulty pravidelne organizované videokonferencie, môžu znížiť existenciu limitov a rizík 

v zmysle obmedzeného počtu pacientov v rámci výučby klinických predmetov.  

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 

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. 
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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  

 Úspešnosť v ŠVOČ na celoslovenskej úrovni 

 Spolupráca s ECDC Štokholm (spolupráca 

na európskej úrovni vo VZ)   

 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)  

Príležitosti Riziká 

 Možnosť rozšírenia ďalších vzdelávacích 

foriem – certifikačné štúdium, lektorská 

 Nižšie nároky na štúdium VZ na iných 

fakultách spôsobujú nižší záujem o štúdium 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2013 

 

18 

 

činnosť pre odborné spoločnosti 

 Možnosti rozšírenia multisektoriálnej 

a multidisciplinárnej spolupráce  

v náročnejších podmienkach na JLF UK  

 

7.4.4 Pôrodná asistencia 

Silné stránky Slabé stránky 

 Tradícia s 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 konf. 

 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 

 

 

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 
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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, 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”  

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 - 2013) „Zvýšenie možnosti kariérneho rastu vo 

výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied“ 
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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.  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. 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine zorganizovala dňa 11. októbra 2012 Workshop 

s medzinárodnou účasťou "PhD Study from the Student Views" pod záštitou medzinárodnej 

organizácie ORPHEUS, na ktorom boli prezentované v anglickom jazyku najlepšie práce 

doktorandov dennej formy štúdia. Bola vydaná „Martinská deklarácia (2012) 

o doktorandskom vzdelávaní v lekárskych vedách, ktorá okrem iného odporúča hľadať 

vhodné metódy integrujúce doktorandské a špecializačné štúdium v klinických odboroch. 

 

     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.  

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.  

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

medzinárodnej akceptácie je potrebné podniknúť nasledujúce opatrenia:  

1. Zvyšovať vzdelanie pedagógov JLF UK smerom k získaniu habilitácie a inaugurácie v čo 

najmladšom veku. Zabezpečiť tak kontinuitu garancie v akreditovaných doktorandských 
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študijných programoch a 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, 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. 

Z hľadiska ďalšej medzinárodnej akceptácie doktorandského štúdia je potrebné podniknúť 

nasledujúce opatrenia:  

1. 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. 

2. V spolupráci s fakultami UK, hlavne Lekárskou fakultou UK v Bratislave a Lekárskou 

fakultou UPJŠ v Košiciach, vytvoriť optimálnu formu kreditového systému pre doktorandské 

štúdium. 

 

 

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 

zodpovedajúce akademické tituly v pregraduálnom štúdiu (rozhodnutie AK vlády SR č. CD-

2009-32696/32357-1:071).  Nové 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).   
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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 

pôrodná 

asistencia 

7.4.4. 

pôrodná 

asistencia 

1. externá 3 Bc. prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc.  

s časovým 

obmedzením 

do 31. 

augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 

7 zákona o 

vysokých 

školách) 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2013 

 

23 

 

zubná technika 7.4.11. 

zubná 

technika 

1. externá 3 Bc. doc. MUDr. 

Dagmar Statelová, 

PhD.  

s časovým 

obmedzením 

do 31. 

augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 

7 zákona o 

vysokých 

školách) 

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. 

verejné 

zdravotníct

vo 

1. denná  3 Bc. prof.  MUDr. 

Henrieta 

Hudečková,  PhD., 

MPH 

bez časového 

obmedzenia 

verejné 

zdravotníctvo 

7.4.2. 

verejné 

zdravotníct

vo 

1. externá 3 Bc. prof. MUDr. 

Henrieta 

Hudečková,  PhD., 

MPH 

s časovým 

obmedzením 

do 31. 

augusta 2013 

(podľa § 83 ods. 

7 zákona o 

vysokých 

školách) 

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 
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3.2. Akreditované študijné programy 3. stupňa 

 Akreditované študijné programy 3. stupňa 

 V akademickom roku 2013/2014 je na JLF UK akreditovaných 14 študijných 

programov 3. stupňa, pričom práva na realizáciu boli pri 11 programoch opätovne priznané 

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 farmakologická biochémia; 

farmakológia.  

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

zdravotníctvo, anestéziológia a resuscitácia.   

 

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

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 
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7.3.2. farmakológia D 4 PhD. 
s časovým obmedzením do 

31. augusta 2014 

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 2013 

7.1.28. lekárska, klinická a 

farmaceutická biochémia 
E 5 PhD. 

s časovým obmedzením do 

31. augusta 2014 

 

Forma štúdia:   D - denná forma  

                       E - externá forma 

 

         3.3. Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov 

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

 Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie 

odbornej spôsobilosti. Zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných pracovných 

činností, certifikačnú prípravu na výkon certifikovaných pracovných činností a sústavné 

vzdelávanie. Odborne a metodicky túto časť vzdelávania zdravotníckych pracovníkov riadi 

Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 Špecializačným štúdiom v akreditovanom študijnom programe sa rozširujú vedomosti  

zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. Vzdelávacia ustanovizeň po úspešnom 

ukončení štúdia vydáva absolventovi diplom o špecializácii.  

 Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa 

získavajú vedomosti a zručnosti  potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. Po 

jej úspešnom absolvovaní vzdelávacia ustanovizeň vydáva zdravotníckemu pracovníkovi 

certifikát. 

 Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie  získanej odbornej 

spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho 

povolania. Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje  v akreditovaných študijných programoch 

sústavného vzdelávania alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách.  
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 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine v súlade s platnou legislatívou realizuje 

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov od roku 2006 a každý rok rozširuje spektrum 

ponúkaných študijných programov. 

 V priebehu roku 2013 získala JLF UK akreditáciu pre realizáciu dvoch nových  

špecializačných študijných programov. Špecializačný študijný program klinická biochémia je 

určený pre zdravotnícke povolanie lekár. Špecializačný študijný program pre riadenia  a 

organizáciu zdravotníctva -  zdravotnícky manažment a financovanie -  je určený pre 

zdravotnícke povolania lekár a zubný lekár. V súčasnosti má JLF UK v Martine   

akreditovaných 33 študijných programov ďalšieho vzdelávania ZP. Z tohto počtu je 30 

špecializačných študijných programov, 1 certifikačný študijný program a 2 programy 

sústavného vzdelávania. 

 V priebehu roku 2013 JLF UK v Martine  ponúkla pre záujemcov aj štyri aktivity 

sústavného vzdelávania, ktoré v súlade splatnou legislatívou nepodliehajú akreditácii – 

v špecializačnom odbore urológia a v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia, 

diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy. 

 

 Zoznam akreditovaných  študijných programov ďalšieho vzdelávania 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 5. 05. 2006 28. 04. 2016 

Neurológia lekár 5. 05. 2006 28. 04. 2016 

Chirurgia lekár 5. 05. 2006 28. 04. 2016 

Pneumológia a ftizeológia lekár 5. 05. 2006 28. 04. 2016 

Hematológia a transfuziológia lekár 5. 05. 2006 28. 04. 2016 

Gynekológia a pôrodníctvo lekár 5. 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 

Patologická anatómia lekár 24. 08. 2007 4. 07. 2017 

Otorinolaryngológia lekár 24. 08. 2007 4. 07. 2017 

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

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

Detská chirurgia lekár 7. 02. 2008 21. 11. 2017 

Verejné zdravotníctvo lekár 2. 11. 2009 2. 11. 2014 
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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 9. 06. 2011 9. 06. 2016 

Pediatrická endokrinológia, diabetológia, 

poruchy látkovej premeny a výživy 

lekár 4. 06. 2012 4. 06. 2017 

Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a 

výživa 

lekár 4. 06. 2012 4. 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 

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 9. 06. 2011 9. 06. 2016 

Akreditovaný študijný program sústavného 

vzdelávania 

Určený pre 

zdravotnícke 

povolanie 

  

Mentor klinickej praxe v ošetrovateľstve sestra 19. 08. 2008 19. 08. 2013 

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické 

rany 

sestra 27. 07. 2010 27. 07. 2015 

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so 

stómiou 

sestra 8. 11. 2010 8. 11. 2015 

 

Zoznam vzdelávacích aktivít 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) 

  

K dátumu 31. 10. 2013 bolo v študijných programoch ďalšieho vzdelávania zaradených 592 

zdravotníckych pracovníkov (532 lekárov, 60 sestier). 

V období 01 – 10/2013 ukončilo niektorý  z akreditovaných programov 114 

zdravotníckych pracovníkov (prehľad uvádza nasledujúca tabuľka): 
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Typ študijného programu 
Počet absolventov za 

obdobie 01 – 10/2013 
Doklad o ukončení 

špecializačné študijné 

programy celkom, z toho: 
75 

diplom o špecializácii 
lekári 18 

sestry 57 

certifikačná príprava 0 certifikát 

akreditovaný program 

sústavného vzdelávania 
37 potvrdenie o absolvovaní 

neakreditovaný program 

sústavného vzdelávania 
2 potvrdenie o absolvovaní 

SPOLU 114  

   

 

 

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. ročníku štúdia realizované 

v spolupráci s LF UK v Bratislave a LF UPJŠ v Košiciach.  Výsledky uvedeného hodnotenia 

sú zrkadlom odrážajúcim kvalitu pedagogického procesu na našej fakulte a  budú využívané 

aj v rámci prípravy hodnotenia kvality pedagogiky na fakulte. 
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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 študentmi 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.  

        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.   

XXXIV. ŠVK na JLF UK v Martine bola v akademickom roku 2012/2013organizovaná 

dňa 23. apríla 2013. Prednášky študentov boli rozdelené do siedmych sekcií. Celkový počet 

prezentovaných prác bol 48 z toho 4 nesúťažné z týchto inštitúcii: Univerzita Palackého v 

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

Z počtu 44 bolo 5prác z ošetrovateľstva, 5 prác z nelekárskych študijných programov, 11 prác 

z teoretických odborov, 9 prác z predklinických odborov a 14 prác z klinických odborov. Z 

celkového počtu súťažiacich študentov (63) bolo 35 kvalifikovaných stážistov, tzn. 
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podporených Projektom ESF. Ocenené boli najlepšie 3 práce zo súťažných sekcií. Priestorovo 

bola konferencia realizovaná v prednáškových miestnostiach na Novomeského 7 a Malej 

Hore 5, čím sa prispelo k prehľadnejšiemu a rýchlejšiemu priebehu. Mená výhercov, ako aj 

školitelia z pracovísk, na ktorých pôsobili, sú zverejnené na internetovej domovskej stránke 

fakulty (http://www.jfmed.uniba.sk/uploads/media/Vysledky_SVK_2013.pdf).  

Na http://www.jfmed.uniba.sk/uploads/media/Vysledky_SVK_2013.pdf je dostupný  zborník 

abstraktov z tejto konferencie. 

V roku 2013 boli realizované 4 reprezentačné cesty študentov na rôzne domáce aj 

zahraničné konferencie. 

1. Miroslav Šteruský - ČR, Olomouc (46. Konferencia vedeckých prác 13.- 14.5.2013).  

2. Marek Hudáček - ČR, Olomouc (46. Konferencia vedeckých prác 13.- 14.5.2013).  

3. Michal Mešťaník - ČR, Olomouc (46. Konferencia vedeckých prác 13.- 14.5.2013).  

4. Boris Dobroľubov - Bratislava (52. Konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti 

16.-18.4.2013).  

Pod vedením vedúceho projektu ESF „Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím 

najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine“, doc. MUDr. Jána 

Staška, PhD., bola  zorganizovaná v dňoch 16.-18.4.2013  exkurzia v SAV v Bratislave. 

Exkurzie sa zúčastnilo 17 študentov Jesseniovej lekárskej fakulty, kde sa oboznámili 

s vedeckým zameraním vybraných pracovísk. 

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 10. Vedeckej konferencii doktorandov JLF UK v októbri 2013. Na 

konferencii bolo prednesených spolu 30 prác. Za JLF UK nás bude reprezentovať 

doktorandka študijného programu 7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo na  

medzinárodnej vedeckej konferencii v Hradci Králové v novembri 2013.   

Súčasťou plnenia úloh projektu „ITMS: 26110230031 – „Podpora ľudských zdrojov 

s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLFUK v Martine“ (2010-2013) 

je aj aktivita 1.2 „Podpora doktorandského štúdia prostredníctvom aktivít popularizujúcich 

vedu“. V rámci tejto aktivity bola stanovená úloha organizovať „Brainstormingové 

http://www.jfmed.uniba.sk/uploads/media/Vysledky_SVK_2013.pdf
http://www.jfmed.uniba.sk/uploads/media/Vysledky_SVK_2013.pdf
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stretnutia“ (BSS) PhD. študentov JLFUK v Martine. Tieto stretnutia mali nadväzovať na 

rovnaké podujatia, ktoré boli zavedené na našej fakulte v rámci predchádzajúceho projektu 

ESF (2009). 

 Cieľom  brainstormingových stretnutí bolo pravidelné stretávanie PhD študentov  zo 

všetkých odborov, ktoré sú na JLFUK akreditované. Tieto stretnutia boli zamerané na plnenie 

niekoľkých zámerov, najmä však na:  

 vytvoriť pre PhD. študentov priestor na prezentáciu tém PhD. prác v rôznej fáze ich 

realizácie a umožniť im o nich diskutovať s „rovesníkmi“ z iných odborov; 

 stretnutia majú byť aj „školou praktickej prípravy na prezentáciu vedeckých                  

a odborných prác“; 

 diskusiu o odborných, organizačných a sociálnych otázkach PhD. študentov; 

 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 

 

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 – 02/2013 

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

Operačný program: OPVaV 

 

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

výpočtového a simulačného centra JLF UK. Jeho hlavným cieľom je 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 
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informačných technológií a Simulačného výučbového centra. V rámci modernizácie IKT bolo 

hardvérovo a softvérovo vybavené Simulačné výučbové centrum, ktoré v akademickom roku 

2012/2013 začalo participovať na výučbe predmetov: Propedeutika vnútorných chorôb 

(3.ročník), Základy prvej pomoci (1. ročník), Urgentná medicína (5. ročník) a Patologická 

fyziológia (3. ročník). V pedagogickom procese sú využívané aj ďalšie pomôcky, ako 

interaktívne tabule, tablety, vizualizéry, softvérové produkty a pod. Ďalej bolo vybudované  

Dokumentové pracovisko pre digitalizáciu kníh, CT, RTG a MRI snímok do formátu 

DICOM, scanovanie časopisov a vytváranie veľkoplošných prezentačných materiálov 

(posterov).  Komplexne bola vybudovaná videokonferenčná platforma JLF UK s 3D 

stereoskopickou projekciou, kompletným zázemím pre 3D videokonferenčný prenos a TV 

štúdiom. Súčasťou projektu je tiež dovybavenie pracovísk hardvérovým a softvérovým 

vybavením pre intenzívny rozvoj E-learningu a vybudovanie záložného datacentra 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.  Súčasťou riešenia bola v roku 2013 komplexná príprava 

tendrovej a realizačnej projektovej dokumentácie a realizácia súťaže na dodávateľa 

stavebných prác. S výstavbou sa začne na jar v roku 2014.   

 

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE 

 

Názov projektu: Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších 

postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine  
ITMS kód Projektu: 26110230031 

Trvanie projektu: 06/2010 – 05/2013 
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Vedúci projektu: Doc. MUDr. Ján Staško, PhD. 

Operačný program: OPV 

 

Stručná anotácia projektu: Projekt bol orientovaný na zvýšenie kvality, efektivity a 

atraktivity vzdelávania na JLF UK pre študentov pre- a postgraduálneho štúdia, ako aj pre 

zamestnancov JLF UK (cieľové skupiny projektu). Realizácia projektu prebiehala 

prostredníctvom podpory študentskej vedeckej odbornej činnosti (podpora kvalifikovaných 

stážistov), Študentskej vedeckej konferencie, realizácie okrúhlych stolov, prostredníctvom 

podpory doktorandského štúdia, brainstormingových stretnutí doktorandov a školiteľov, 

Vedeckej konferencie doktorandov a pod. Cieľové skupiny projektu mali možnosť 

prezentovať výsledky svojej práce na domácich a zahraničných odborných a vedeckých 

podujatiach. Doktorandi, pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci mali taktiež možnosť 

získavať nové vedomosti a zručnosti prostredníctvom krátkodobých „travel grantov“. Počas 

realizácie projektu bolo vytvorených 5 postdoktorandských miest so systémom grantového 

financovania a 10 doktorandských grantov. V rámci projektu boli taktiež intenzívne 

podporované inovatívne formy vzdelávania ako je E-learning a simulačná výučba, ktoré si 

získavajú čoraz väčšiu popularitu a ich využívanie je v dnešnej dobe pomaly nevyhnutnosťou. 

 

 

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 – 12/2013 

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, ktoré spolu navzájom spolupracujú. Skupina pracujúca na hodnotení 

kvality pedagogického procesu sa v roku 2013 zameriavala na analýzu súčasného stavu 

kvality vzdelávania v študijnom programe všeobecné lekárstvo. Vytvorila interné hodnotiace 

dotazníky pre študentov a pedagogických pracovníkov a implementovala ich do praxe. 

Zamerala sa tiež na hodnotenie spätnej väzby absolventov. Vyhodnotenie študentskej spätnej 

väzby predstavuje jeden z dôležitých ukazovateľov progresu projektu. Skupina hodnotiaca 

kvalitu vedecko-výskumnej činnosti pracuje na analýze scientometrických indikátorov, ktoré 

by sa dali využiť na vstupné hodnotenie kvality vedecko-výskumnej činnosti na JLF UK. 
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Obidve skupiny paralelne riešili aj otázku informačnej nerovnosti, ktorej eliminácia je jedným 

z dôležitých krokov zlepšenia kvality vysokoškolského vzdelávania a vedy. Táto aktivita sa 

transformovala aj do genézy nového dizajnu fakultného webu, ktorý získava uniformú 

štruktúru, je prehľadnejší a v blízkej budúcnosti sa stane podkladom pre nový web. Všetky 

aktivity realizované v projekte sú tiež plánované s ohľadom na zavedenie interného systému 

hodnotenia kvality a manažmentu kvality ako takého v nadväznosti na procesnú mapu 

a politiku kvality JLF UK. Projekt bude riešený aj v prvej polovici roku 2014.  

 

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 

 

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. Projekt je nastavený na výučbu v prvých 

troch ročníkoch študijného programu zubné lekárstvo. Projekt 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 2013 bolo zriadené prvé kompletne vybavené výučbové 

pracovisko a študenti absolvovali prvú exkurziu v Českej republike s pozitívnym ohlasom. 

Realizácia projektu má pozitívnu odozvu medzi študentmi aj medzi pedagógmi. Zároveň sa 

v rámci projektu postupne vytvárajú študijné materiály pre študentov zubného lekárstva a do 

vyučovania sa zavádzajú moderné formy výučby.   

 

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 
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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. Projekt má 28 aktívnych 

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

 

 

 

  
22.4.2013 Vedecká kaviareň – prezentácia e-learningových kurzov a projektov mladých vedeckých 

pracovníkov po záštitou projektu ESF III 

 

 

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, 
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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 roku 2013 prebehlo v rámci projektu viacero zaujímavých školení, 

týkajúcich sa virtuálnej výučby. 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. Súčasťou 

výstupov je aj Pedagogická konferencia JLF UK.  

 

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: Doc. MUDr. Kamil Belej, CSc.; 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 aktivitách  projektu sú zadefinované 

a vybrané interaktívne didaktické pomôcky s osobitným zameraním na informačno-

komunikačné technológie (IKT). Existuje určitý predpoklad, že IKT môžu pomôcť seniorom 

zlepšiť kvalitu ich života. Podporujú ich v tom, aby žili viac samostatne, boli zdravší, 

aktívnejší v práci a v komunite. V oboch aktivitách bude tiež podporovaný kognitívny tréning. 

Je charakterizovaný ako precvičovanie kognitívnych funkcií u jednotlivcov bez kognitívneho 

deficitu, ktorí sa uvedenou činnosťou aktivizujú. Je chápaný ako jedna z preventívnych aktivít 

v rámci zdravého starnutia a staroby. Vzdelávanie lektorov bude zabezpečované 

prostredníctvom podpory samovzdelávania – štúdium bude zamerané na nové formy 

a metódy vzdelávania, na špecifiká práce so seniormi, na kognitívny tréning, na používanie 

interaktívnych didaktických pomôcok a pod., podpory účasti na školeniach a kurzoch – 

vzdelávanie v oblasti nových metód a postupov vo vzdelávaní; podpory rozvoja základných 

lektorských zručností, komunikačných zručností a osobnostného rozvoja. Vzdelávanie 

seniorov bude podporené aj prostredníctvom vytvorenia inkubátora lektorov.  
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Implementáciu projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ 

zabezpečuje na JLF UK 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 

        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. 

Garancia kvality praktickej výučby pre bakalárske, magisterské študijné programy 

a doktorský študijný program 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.   

        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; 
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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. V akademickom roku 2013/2014 sa začala 

realizovať praktická výučba predmetu Gynekológia a pôrodníctvo v 5. ročníku študijného 

programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom vo Fakultnej nemocnici 

s poliklinikou v Žiline. 

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 

rokoch 2011/2012 aj 2012/2013 sú študenti spokojní s absolvovanou praktickou časťou 

predmetu. 

24.9.2013 bolo na našej fakulte za účasti Rektora UK Prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. 

otvorené Stomatologické centrum za účelom uskutočňovania praktickej výučby v študijnom 

programe zubné lekárstvo. 
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24.9.2013 – Otvorenie Stomatologického centra JLF UK za účasti Rektora UK 

 

 

Vybavenie Stomatologického centra JLF UK 

 

Elektronické vzdelávanie  

Fakulta venuje problémom elektronického vzdelávania mimoriadnu pozornosť už dlhšiu 

dobu. Úsilie fakulty sa dá rozdeliť nasledovne:  

Elektronická distribúcia výučbových materiálov  

Videokonferencie  



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2013 

 

40 

 

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  

 

 
Videokonferenčný prenos – operácia kolena,Ortopedicko traumatologická klinika JLF UK a UNM  

 

Rozšírenie videokonferenčného systému  
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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 Ústavu informačných technológií v miestnosti 18.  

 

Zatiaľ sa nové zariadenia darí využívať najmä pre oblasť školení a videokonferenčných 

stretnutí s manažmentom UK. Úspešný prenos niekoľkých školení a stretnutí malo priamy 

ekonomický prínos bez potreby cestovať do Bratislavy. Stále sa hľadá praktické využitie 

týchto zariadení na podporu výučby študentov.  

E-learningové webové portály  

Moderné webové portály poskytujúce 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 (MEdical FAculties NETwork) na našej fakulte má 

takmer 1000 registrovaných užívateľov a obsahuje približne 240 odborných článkov.  

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

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

http://www.mefanet.cz/
http://portal.jfmed.uniba.sk/
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Mefanet portál Jesseniovej lekárskej fakulty 

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 čisto k elektronickému on-line testovaniu študentov študijných programov 

všeobecné 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.  

http://moodle.uniba.sk/
http://e-learning.jfmed.uniba.sk/
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Digitalizačné laboratórium  

Digitalizačné laboratórium predstavujú zariadenia, ktoré boli dodané v rámci projektu EÚ 

5.1/03.  

a. Skener pre digitalizáciu RTG, sono a CT snímok VIDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDAR Skener 

 

Zariadenie sa začalo ihneď využívať. Klinika pracovného lekárstva a toxikológie 

digitalizovala snímky cca 50 pacientov. Záujem tiež prejavila Rádiodiagnostická klinika a 

Klinika ortopédie. Možnosti post-procesingu snímkov sa podstatne zlepší nákupom 

desktopovej verzie PACS – Hipax.  

b. Veľkoplošné multifunkčné zariadenie 
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Zariadenie HP T7100 

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 
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Vysokokapacitné zariadenie umožňuje digitalizovať knihy a skriptá v spolupráci s 

OCR softvérom. Doteraz sa urobili len skúšobné a školiace práce. Napriek počiatočnému 

nadšeniu, doteraz nie je riešený súlad autorského zákona s publikáciou aspoň skrípt pre 

vnútornú potrebu fakulty. 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 s Referátom manažérstva kvality a KENP. Výsledky sú vstupom do projektu 

26110230040. Touto cestou sa získava spätná väzba od študentov, absolventov aj 

zamestnancov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. Cieľom simulačného 

výučbového centra je do výučby študijných programov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo 
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a nelekárske študijné programy postupne implementovať didaktické prostriedky 

zodpovedajúce aktuálnym celosvetovým trendom. Ide o zariadenie a metodické postupy 

s prednostným zameraním na využitie simulačných technológií. Jeho aktivity sú v súčinnosti s 

projektmi zameranými na pedagogickú činnosť a realizovanými v rámci operačných 

programov výskum, vývoj a vzdelávanie, ktoré sú uvedené v kapitole 4.3. 

 

Vybavenie SVC a realizácia výučby   

 

Technické vybavenie – didaktická výučbová technika, simulátory, trenažéry, modely 

a výučbový softvér boli obstarané a priebežne sú dopĺňané za spolufinancovania zo 

štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti s k vybaveniu SVC patria nasledovné položky 

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

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 na oblasti kardiológie, neurológie, anesteziológie, urgentnej a 

internej medicíny, pôrodníctva a iných odborov prístupné on-line v rámci intranetu 

JLF UK, autorizovaného prístupu do web aplikácií resp. v Simulačnom výučbovom 

centre a na príslušných špecializovaných pracoviskách. 

Tento rok  bolo vybavenie rozšírené aj o spotrebný materiál (umelé kože a fantómy 

dutých orgánov s inštrumentáriom a šicím materiálom) pre výučbu predmetov chirurgická 

propedeutika a chirurgia.  

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5370
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5380
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5379
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 Simulačné výučbové centrum v snahe o maximálne efektívne využívanie zakúpených 

pomôcok zorganizovalo niekoľko školení a konzultácií pre zainteresovaných pedagógov 

a technických spolupracovníkov, pričom priebežne zabezpečuje užívateľskú podporu. 

V letnom semestri akademického roka 2012/2013 a v zimnom semestri akademického roka 

roka 2013/2014 sa SVC podieľalo na výučbe predmetov Základy prvej pomoci – v lekárskych 

i nelekárskych študijných programoch, Urgentná medicína, Propedeutika vnútorných chorôb, 

Chirurgická propedeutika, Chirurgia, Patologická fyziológia, Fyziológia, Základy 

ošetrovateľstva – v študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v slovenskom aj 

anglickom jazyku a v nelekárskych študijných programoch. Výučba je zabezpečovaná 

v spolupráci s učiteľmi  z Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny, Ústavu fyziológie 

a Ústavu patologickej fyziológie, Kliniky pneumológie a ftizeológie, I. Chirurgickej kliniky, 

Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie, I. internej kliniky a Internej kliniky 

gastroenterologickej, Ústavu ošetrovateľstva a Ústavu nelekárskych študijných programov,  

V SVC rovnako prebiehajú po individuálnej dohode špecificky zamerané konzultácie 

študentov so špecialistami. 

 

Simulačné výučbové centrum a jeho aktivity (http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5370) 

 

Akademická knižnica 

JLF UK má akademickú knižnicu, ktorá okrem knižnično-informačných služieb 

poskytuje aj služby audiovizuálneho strediska (AKAS JLF UK). Cieľom pracoviska je 

prostredníctvom odbornej literatúry a nových technológií podporovať výučbu a výskum na 

fakulte.  

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=5370
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Doplňovaniu základnej a odporúčanej literatúry venuje knižnica osobitnú pozornosť. 

Každoročne realizuje v spolupráci s pedagógmi prieskum potrebnej študijnej literatúry. 

Výsledkom týchto prieskumov je nákup študijnej literatúry v slovenskom a anglickom jazyku. 

Najväčší obrat knižného fondu tvorí základná a odporúčaná študijná literatúra z odboru 

všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Vďaka finančnej 

podpory fondov EÚ do knižničného fondu okrem študijnej literatúry pribúda aj viac odbornej 

a vedeckej literatúry. 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 

(Národný informačný systém výskumu a vývoja na Slovensku). Knižná produkcia je 

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

 Celkový prírastok kníh za obdobie roku 2012 bol 1728 a prírastok spracovaných 

časopisov do elektronickej databázy bolo 632 periodík. Nárast fondu zodpovedá množstvu 

pridelených finančných prostriedkov a získaných finančných prostriedkov z fondov EÚ. Do 

konca roka 2012 bolo celkovo automatizovane spracovaných 37 904 knižničných jednotiek, z 

toho ročný prírastok knižničných jednotiek 2 360, darom 544. Audiovizuálnych a 

elektronických dokumentov 1458, záverečných a kvalifikačných prác 3261. Počet titulov 

dochádzajúcich periodík 74. 

 
 Rok  Počet zv.  

kn.jed.  

Prírastok  

knihy/čas.  

Vyradené  

knihy/čas.  

Periodik

á  

tituly/ex.  

Čitatelia  

spolu/posl.  

Výpožičky  

spolu/prez.  

MVS  

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  
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Knižnica ponúka a umožňuje svojim používateľom prístup k informáciám prostredníctvom 

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

dostupné informácie o on-line katalógoch UK, o internetových zdrojoch, službách, novinkách 

v rámci sprístupnenia do rôznych skúšobných kolekcií, aj informácie o nových knižných 

tituloch. AKAS sa podieľala na budovaní súborného on-line katalógu UK a databázy 

publikačnej činnosti pracovníkov všetkých fakúlt UK. 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 3D scan, skenovanie menších 

objektov, ktoré slúžia ako rotačná digitálna animácia a sú k dispozícii pre pedagogickú 

činnosť a výučbu na JLF UK. Stredisko zhotovuje fotografie a videá z pokusov, prednášok, 

kultúrnych či spoločenských podujatí. K dispozícii má TV štúdio, ktoré slúži na 

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

pre dokumentárne a výučbové filmy fakulty. Audiovizuálne stredisko ponúka službu 

digitalizovania VHS, fotografii, RTG snímok, diapozitívov s následnou archiváciou. 

Stredisko disponuje mobilnou jednotkou a ponúka technickú podporou pri prezentovaní 3D 

dokumentov pri vyučovacom procese na JLF UK. V spolupráci s pracoviskom ÚIT realizuje 

multimediálnu a zároveň interaktívnu výučbu formou videokonferencií. Jedná sa o 

interaktívny prenos operácie v reálnom čase, kde stredisko zabezpečuje obraz a zvuk z daného 

prenosu, úpravu a tvorbu výučbového DVD. 

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.  

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=2161
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        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 

K 31. októbru 2013 pôsobilo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 201 

vysokoškolských učiteľov, z toho: 36 profesorov, 10 mimoriadnych profesorov, 42 

docentov, 102 odborných asistentov, 4 asistenti a 7 lektorov. Okrem pedagogických 

zamestnancov pôsobí na fakulte 28 vedecko-výskumných zamestnancov. 

 

Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine 

Riadok Zamestnanci 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
PROFESORI /spolu/ 

31 31 34 36 35 36 

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

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

4.            bez vedeckej hodnosti       

5. MIMORIADNI PROFESORI 11 11 12 10 9 10 

6. z toho DrSc.       

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

8. DOCENTI /spolu/ 30 36 36 45 45 42 

9. z toho DrSc.       

10.            CSc., PhD. 30 36 36 45 45 42 

11.            bez vedeckej hodnosti       

12. 
ODBORNÍ ASIST. A VED.PRAC. 

/spolu/ 
113 120 130 124 120 130 

13. z toho DrSc.  1 1    

14.            CSc., PhD. 68 80 95 109 90 115 

15.            bez vedeckej hodnosti 45 39 34 15   11   15 

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

 z toho  CSc., PhD.   1 1 2 3 

              bez vedeckej hodnosti 1 6 1 1 1 4 

18. Zamestnanci v pedag. procese spolu                                             188 205 216 218 213 229 

 

Z uvedeného počtu má akademický titul DrSc. 9 pedagogických zamestnancov, 172 

pedagogických zamestnancov a 25 vedecko-výskumných zamestnancov má akademický titul 

PhD., resp. CSc., 20 pedagogických zamestnancov a 3 vedecko-výskumní zamestnanci sú bez 

akademického titulu. 

 

Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine podľa funkčných miest 

Riadok Zamestnanci 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
PROFESORI /spolu/ 19 22 30 26 27 

2. z toho DrSc. 3 3 6 5 4 

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

4.            bez vedeckej hodnosti      

5. MIMORIADNI PROFESORI 11 12 10 9 10 

6. z toho DrSc.      

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

8. DOCENTI /spolu/ 33 33 40 40 38 

9. z toho DrSc.      

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

11.            bez vedeckej hodnosti      

12. ODBORNÍ ASISTENTI  113 125 114 115 115 

13. z toho DrSc. 7 7 4  5 

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

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

17. LEKTORI 6 2 2 3 7 

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

19.              bez vedeckej hodnosti 6 1 1 1 4 

20. Vedeckí pracovníci spolu 22 20 21 19 28 

21. z toho PhD.  11 12  25 

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

 

 

 

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;  

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 a v letnom semestri 

akademického roka 2012/2013; 

4) hodnotenie štúdia na JLF UK absolventmi fakulty prvýkrát uskutočnené 

v akademických rokoch 2011/2012 a 2012/2013; 
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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. 

            JLF UK od akademického roku 2008/2009 začala v spolupráci s LF UK v Bratislave 

a LF UPJŠ v Košiciach celoslovenské testovanie retenčných vedomostí študentov 

lekárskych fakúlt, ktoré 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 2013 sa na JLF UK zúčastnilo na uvedenom testovaní 52,04% študentov 

testovaných ročníkov. Úspešnosť jednotlivých testov je prezentovaná v nižšie uvedenej 

tabuľke.  

Úspešnosť retenčných testov študentov VL 

                               

 Test I. -

2009/10 

Test I. - 

2010/11 

Test I. -

2011/12 

Test I. -

2012/13 

Test I. -

2013/14 

Test II. -

2009/10 

Test II. -  

2010/11 

Test II. - 

2011/12 

Test II.- 

2012/13 

Test II.- 

2013/14 

VL-SJ 62,6% 64,6% 65,2% 66,4% 62,5 66,4% 66,0% 67,8% 67,3% 65,1% 

VL-AJ 60,0% 59,3% 57,7% 53,8% 57,9% 51,5% 59,5% 61,6% 61,1% 58,2% 

 

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 tomto akademickom roku sa uskutočnilo 

prvýkrát elektronické testovanie u študentov 3. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom. 
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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 

všeobecné lekárstvo. S rastúcim záujmom spoločnosti riešenie opatrení na zvýšenie kvality 

pedagogického procesu nadobúda na dôležitosti.  

Uvedomujúc si možnosť existencie uvedeného rizika týkajúceho sa kvality 

pedagogického procesu, vedenie JLF UK vypracovalo podklady pre grant 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. Vypracovaním, 

implementáciou a overením systému pre zabezpečenie kvality bude s dôrazom na kvalitu 

výsledkov a výstupov (profily absolventa tzv. learning outcomes) skvalitnený študijný 

program všeobecné lekárstvo. V rámci tohto projektu bolo uskutočnené hodnotenie 

predmetov a vyučovacieho procesu študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v slovenskom a anglickom jazyku - v zimnom semestri akademického roka 

2012/2013. V nasledujúcich tabuľkách je štatistika vyplnenia týchto dotazníkov. 

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

akademického roka 2012/2013 študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

slovenskom a anglickom  

Študenti študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 156 115 74% 

73% 

2. 138 127 92% 

3. 125 82 66% 

4. 137 113 82% 

5. 102 67 66% 

6. 146 89 61% 

 
    Študenti študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 181 81 45% 

64% 

2. 121 102 84% 

3. 79 50 63% 

4. 52 30 58% 

5. 44 36 82% 
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6. 51 26 51% 

 

Hodnotenie predmetov zimného semestra akademického roka 2012/2013 prebehlo 

v marci 2013. Dotazníky boli distribuované cez zástupcov jednotlivých ročníkov 

u slovenských študentov a cez učiteľov u zahraničných študentov. Stupnica hodnotenia bola  

A – FX s možnosťou zaškrtnutia X (neviem, nemám informácie). Študenti mali možnosť 

hodnotiť predmet všeobecne, podmienky výučby, organizáciu predmetu, vedomosti 

a pripravenosť pedagógov vyučujúcich daný predmet, pedagogické schopnosti pedagógov 

vyučujúcich daný predmet, vzťah pedagógov k študentom, mohli uviesť postrehy a názory na 

daný predmet. Na záver ešte celkovo ohodnotili predmet a pedagógov vyučujúcich predmety 

známkou A – FX. Výsledky boli odovzdané všetkým vedúcim ústavov a kliník v tlačenej 

forme a sú k dispozícii na webovej stránke fakulty v časti Manažérstvo kvality – 

Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov (http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6792). 

JLF UK sa v roku 2013 zapojila do realizácie Národného projektu Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Cieľom národného projektu je prepojiť 

vysokoškolské vzdelávanie s požiadavkami praxe a prispieť tým k zvýšeniu kvality 

vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom aktívnej kooperácie vysokých škôl 

a súkromného sektora, ako aj podporiť rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania v tomto 

kontexte. JLF UK poskytla údaje o realizovanej spolupráci v rámci rôznych druhov 

realizovaných praxí v jednotlivých študijných programoch. Údaje za fakultu a jednotlivé 

študijné programy budú využité pre cielenú podporu praktického vzdelávania študentov.  

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,  

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6792
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- 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, 

- 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 
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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 

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 akademických rokoch (AR) 2012/2013 a 2011/2012 sme na fakulte uskutočnili spätnú 

väzbu absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

a anglickom. V nasledujúcej tabuľke je štatistika vyplnenia týchto dotazníkov. 

Tab. Štatistika vyplnenia dotazníkov absolventov JLF UK v akademických rokoch 2012/2013 a 2011/2012 

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

Absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

slovenskom  

AR Počet absolventov Počet vyplnených dotazníkov % 

2012/2013 146 122 84% 

2011/2012 149 113 76% 

Absolventi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom 

AR Počet absolventov Počet vyplnených dotazníkov % 

2012/2013 51 30 59% 

2011/2012 31 17 55% 

 

Hodnotenie štúdia na JLFUK absolventmi študijného programu všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku slovenskom a anglickom - prebehlo v júni AR 2012/2013 a v júni AR 

2011/2012. Dotazníky boli absolventom distribuované cez študijné oddelenie. Dotazník v AR 

2012/2013 vyplnilo: 84% slovenských študentov a 59% zahraničných študentov. Dotazník 

v AR 2011/2012 vyplnilo: 76% slovenských študentov a 55% zahraničných študentov.  

Podrobné výsledky dotazníkového prieskumu sú na webovej stránke fakulty 

(http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6792). 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). 

http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=6792
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Absolventi našej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

slovenskom majú záujem predovšetkým o internú medicínu, anestéziológiu a resuscitáciu, 

pediatriu a potešujúci je záujem aj o všeobecné lekárstvo. Ako krajinu budúceho pôsobenia 

udávajú naši absolventi v 63 % Slovensko, v 15% Českú republiku, v 13% Nemecko, 8% ešte 

nebolo rozhodnutých. 

Absolventi našej fakulty v študijnom programe všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku 

anglickom - majú záujem predovšetkým o internú medicínu, chirurgiu a gynekológiu. Budú 

pôsobiť predovšetkým v Nórsku a Veľkej Británii. 

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. 

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 
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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.  

 

 

 

       

 


