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1. ŠTÚDIUM  

 

V čase spracovania tejto správy ešte nie sú zverejnené údaje ARRA (Akademickej 

rankingovej a ratingovej agentúry), ktoré hodnotia fakulty vysokých škôl na základe 

porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu. V rokoch 2012, 2013, 

2014 a 2015 v skupine medicínskych fakúlt nenastali žiadne presuny týkajúce sa prvého 

miesta, ktoré po všetky tieto roky získala Jesseniova lekárska fakulta UK (JLF UK). JLF UK 

ako niekoľkoročný líder rebríčka má veľmi dobré plnenie všetkých skupín kritérií (výrazná 

vedecká produkcia – publikácie a citácie, úspešnosť pri grantoch a podiel zahraničných 

študentov). Dosahujeme aj dlhodobo vysoký záujem o štúdium. V súčasnosti je na jedno 

miesto niekoľkonásobne viac záujemcov ako je plánovaný počet prijatých. V prípade JLF UK 

tak ide dokonca o najžiadanejšiu fakultu na Slovensku.  

ARRA je občiansku združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 z iniciatívy bývalých 

študentských lídrov (R. Králiková, J. Barta) a osobností z akademického prostredia (J. Pišút, 

F. Devínsky). Poslaním ARRA je prispievať k zvyšovaniu kvality vzdelávania a vedy na 

Slovensku prostredníctvom aktívneho získavania, analýzy a zverejňovania všeobecne 

dostupných a overiteľných zdrojov. Hlavným cieľom ARRA je stimulovať pozitívne zmeny 

v slovenskom vysokom školstve. ARRA je zakladajúcim členom celosvetovej organizácie 

rankingových agentúr IREG - Observatory on Academic Ranking and Excellence.  

JLF UK môže byť právom hrdá na svoje umiestnenie v hodnotení ARRA a ostáva nám 

zatiaľ veriť, že aj v tomto roku zverejnené hodnotenie dopadne tak pozitívne ako doteraz. 

 

1.1. Všeobecná charakteristika študijných jednotiek 

 

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského zabezpečuje v akademickom  roku 

2016/2017 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: 

 

http://www.ireg-observatory.org/
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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 Anatómia, histológia a embryológia 

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 

o Ošetrovateľstvo 

 

           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 Anestéziológia a  intenzívna medicína 

o Dermatovenerológia 

o Detská chirurgia 

o Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 

o Gastroenterológia 

o Gynekológia a pôrodníctvo 

o Hematológia a transfuziológia 

o Chirurgia 

o Infektológia 

o Klinická biochémia 

o Klinická imunológia a alergológia 

o Vnútorné lekárstvo 

o Urológia 

o Neurológia 

o Pneumológia a ftizeológia 

o Mamológia 

o Neonatológia 
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o Onkológia v urológii 

o Otorinolaryngológia 

o Patologická anatómia 

o Pediatria 

o Pediatrická endokrinológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny 

a výživy 

o Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa 

o Pediatrická intenzívna medicína 

o Pediatrická pneumológia a ftizeológia 

o Pediatrická urológia 

o Pracovné lekárstvo 

o Revízne lekárstvo 

o Súdne lekárstvo 

o Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 

o Všeobecné lekárstvo 

o Zdravotnícky manažment a financovanie 

- v akreditovaných  certifikačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní lekár pre certifikované pracovné činnosti:  

o Dorastové lekárstvo 

o Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách 

hemostázy 

 

- v   akreditovaných špecializačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní zubný lekár pre odbory:  

 

o Maxilofaciálna chirurgia 

o Zdravotnícky manažment a financovanie 

 

- 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 

o Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

 

 

- v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania v zdravotníckom 

povolaní  sestra: 

 

o  Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo  

o  Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany 
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Naďalej sa uskutočňuje spolupráca pri realizovaní spoločného študijného programu 

biomedicínske inžinierstvo s Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity.  

 

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

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

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

zameraniu, v našom prípade všeobecnej medicíne.  

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

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

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

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

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

vzniku bolo na akademickej pôde slávnostne promovaných 647 absolventov. V akademickom 

roku 2016/2017 študuje v 1. – 3. ročníku 89 poslucháčov v študijnom programe Všeobecná 

medicína. Absolventi si založili Klub UTV, ktorý navštevuje 140 poslucháčov.  

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

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

programov“  otvorený nový študijný program Starostlivosť o seniorov. Uvedený študijný 

program navštevuje  v akademickom roku 2016/2017 102 poslucháčov.  

Novinkou v tomto roku je otvorenie bezplatného počítačového kurzu, ktorý navštevuje 

v jesennom období (október – november) 28 poslucháčov UTV. Pre veľký záujem je 

plánované otvorenie počítačového kurzu aj v jarných mesiacoch. 
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Možnosť zažiť vysokoškolskú atmosféru mali cez leto aj malí Martinčania. Od 

pondelka 11. júla do piatku 15. júla 2016 sa aj v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

konal štvrtý 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 o zmysloch človeka, ako pôsobí jedlo na naše zmysly a o tom, ako 

trénujeme naše zmysly a náš mozog. Všetky pripravené prednášky pre našich najmenších 

študentov boli zamerané na naplnenie tohtoročnej hlavnej témy „Rozhýb rozum, zapoj 

zmysly“.  Slávnostná imatrikulácia sa konala v pondelok 11. júla 2016 v Aula Magna JLF 

UK, slávnostná promócia po snáď najkratšom štúdiu v živote, v piatok 15. júla 2016. Tohto 

ročníka sa zúčastnilo 55 detí základných škôl.  

  

 

2. ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

 

2.1. Napĺňanie dlhodobého zámeru JLF UK 

 

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

podľa hodnotenia ARRA za rok 2015 a fakulta s rešpektovaným postavením v 

medzinárodnom vysokoškolskom priestore si zachováva profil klasickej lekárskej fakulty 

predovšetkým so študijným programom všeobecné lekárstvo s výučbou v jazyku slovenskom 

a v jazyku anglickom, študijným programom zubné lekárstvo a s nelekárskymi študijnými 

programami (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo), na ktorej je 

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

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

predmetmi a väčšmi sa využil mnohostranný potenciál fakulty v prospech prípravy študentov 
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i s ohľadom na ich vysokú konkurencieschopnosť pri uplatnení sa v praxi. Napomáha tomu 

dôsledná príprava, zverejnenie a následná kontrola informačných listov predmetov, ktoré 

obsahujú informácie týkajúce sa osnovy predmetu, výsledkov vzdelávania, odporúčanej 

literatúry, podmienok na absolvovanie predmetu a tiež podmieňujúcich predmetov. 

JLF  UK je aktívnym členom Medzinárodnej Asociácie pre výučbu medicíny  AMEE 

(Association for Medical Education in Europe). 27.-31.8.2016 sa uskutočnila konferencia 

AMEE v Barcelone, kde naša fakulta mala aktívnu účasť. AMEE podporuje excelentnosť vo 

vzdelávaní lekárov na medzinárodnej úrovni - podporuje zdieľanie informácií 

prostredníctvom sietí, konferencií, publikácií a on-line aktivít. Identifikuje zlepšenie 

tradičných prístupov a podporuje inovácie pri plánovaní kurikula, výučby a vzdelávania, 

hodnotenia a riadenia vzdelávania lekárov. 

Snahou už dlhodobo fungujúcej implementácie bolognskej štruktúry je kompatibilita 

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

programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a  pôrodná asistencia, v 

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

Limitujúcim faktorom implementácie bolognskej štruktúry v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo a študijnom programe 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 1. stupňa ošetrovateľstvo a  pôrodná asistencia sa definovali na 

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

regulované povolania, v ostatných  nelekárskych zdravotníckych študijných programoch 

existujú iba národné kurikulá a špecifické systémy vysokoškolskej výučby. 

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

všeobecným a hlavným cieľom bolognského procesu existujú konkrétne špecifiká 

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

podporu vysokoškolského vzdelávania, vedy a výskumu zo strany štátu.  
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JLF UK pokračuje v procese rozvíjania zahraničnej spolupráce a študentskej mobility. 

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

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

faktorom je pretrvávajúca variabilita študijných plánov jednotlivých partnerských fakúlt, 

nejednotnosť v kreditovom ohodnotení jednotlivých predmetov, a z toho vyplývajúce ťažkosti 

pri zostavovaní Learning Agreementov. 

2.1.1 Partnerstvá fakulty vo vzdelávaní  

Jedným zo strategických cieľov oblasti vzdelávania je aj rozšírenie miery zapojenia JLF 

UK do medzinárodných akademických mobilitných programov. V nasledujúcom prehľade sú 

uvedené partnerstvá fakulty vo vzdelávaní a údaje o účasti študentov a pedagógov na 

výmenných programoch. 

Partnerstvá fakulty vo vzdelávaní : 

Údaje o účasti študentov a pedagógov na výmenných programoch 

Letný semester akademického roka 2015/2016 

1. Erasmus+  program 

 

a)  štúdium:   

vyslaní: 30 študentov 

na Medical University of Innsbruck (2) 

Medical University of Wienna (2) 

Humboldt-Universität Zu Berlin(1) 

Westfalische Wilhelms Universitat Münster (2) 

Universidad de Málaga (3) 

Universite de Bretagne Occidentale, Brest (2) 

Universite D´Angers (1) 

Universita di Bologna (2) 

Universita degli Studi di Padova (3)  

Universita degli Studi di Pavia (2) 

Universita degli Studi di Foggia (1) 

Medical University of Silesia in Katowice (1) 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (1) 

Palacký University  Olomouc (2)  
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Medical University Sofia (1)  

Universita degli Studi di Catania (2) 

University of Istanbul (2) 

 

prijatí:  10 študentov 

z Universite de Bretagne Occidentale, Brest (2)  

Universita degli Studi di Pavia (2)  

Universita degli Studi di Catania (1)  

Universita degli Studi di Padova (4) 

Universitade Nova de Lisboa (1) 

 

b) stáž:  

vyslaní: 4 študenti 

na Klinikum Augsburg (Nemecko)  

Savonia University of Applied Sciences (Fínsko) 

Universita degli Studi  di Padova 

Hospital Clínico Universitario de Valencia 

 

prijatí: 2 študenti študijného programu Ošetrovateľstvo z Universidad Catolica de Valencia 

 

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

 vyslaný: 2 študenti 

 na Landesklinikum Horn 

Krankenhaus Hietzing, Viedeň 

 

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

 vyslaní: 12 študentov 

 na Semmelweis University of Medicine (5) 

 Pécs University Medical School (5) 

 Palacký University Olomouc (2) 

 prijatí:   4 študenti  

z  Pécs University Medical School (2) 

Palacký University Olomouc (2) 
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Zimný semester akademického roka  2016/2017 

1. Erasmus+  program 

 

a) štúdium 

vyslaní:  2 študenti 

na Universita degli Studi di Padova (1) 

University of Szeged (1) 

 

prijatí:  8  študentov 

z Universita degli Studi di Padova (4) 

Universite de Bretagne Occidentale, Brest (2) 

Universita degli Studi di Pavia (2) 

 

b) stáž 

vyslaní: 5 študentov 

na Vivantes Klinikum Neukölln  

Université D´Angers  

Royal College of Surgeons (Írsko) 

The University Hospital  Halle (Saale) of the Martin-Luther University Halle - Wittenberg  

 

Medical University of Innsbruck 

 

c) učiteľská mobilita:  

prijatí: 2 učitelia zo študijného programu Ošetrovateľstvo 

z Jan Kochanowski University in Kielce 
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2.2 Štruktúra študentov 

Na JLF UK študuje k  31. 10. 2016 v rámci študijných programov 1., 2. a spojeného 1. 

a 2. stupňa v dennej forme štúdia 1529 študentov v nasledovnom členení: 

denné štúdium   

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

Doktorské štúdium 1437             

všeobecné lekárstvo-SJ 721 94 90 132 105 157 143 

všeobecné lekárstvo-AJ 674 153 103 104 123 105 86 

zubné lekárstvo 42 7 10 9 9 7   

Bakalárske štúdium 61             

ošetrovateľstvo 21   11 10       

verejné zdravotníctvo 18   8 10       

pôrodná asistencia 22   9 13       

Magisterské štúdium 31             

verejné zdravotníctvo 31 18 13         

CELKOVÝ POČET 1529 
 

      

V rámci 3. stupňa štúdia  k  31. 10. 2016 na JLF UK študuje  217 aktívnych doktorandov: 

z toho 113 v dennej forme a 104 v externej forme.   

Študijný program denná forma externá forma 

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

anatómia, histológia a embryológia 1    2     

normálna a patologická fyziológia 3 5 2 3 1 1 2  2 

vnútorné choroby 2 4 4 3 7 5 6 4 1 

chirurgia 2 2 1  3 4 3 5 6 

gynekológia a pôrodníctvo 2 4 4 3   1   

pediatria 5 8 4 1 1 1 3 4 2 

neurológia   1    1 1 1 

dermatovenerológia   2 3  2 1  2 

anestéziológia a resuscitácia     2 2  4 1 

patologická anatómia a súdne lekárstvo 3 2 1   2 1  1 

lekárska biofyzika  1 2  2    2 

klinická farmakológia  2        

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 3 4 3 5  1 1  4 

farmakológia 1  4 8 1  1   

verejné zdravotníctvo 4 1   1  2  1 

ošetrovateľstvo     3     

 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2016 

 

13 

 

2.3. Priority  

      Prioritou JLF UK zostáva zabezpečovať vysoký záujem uchádzačov o štúdium 

študijných programov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo s výučbou v jazyku 

slovenskom.    

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

členenie akademického roka 2016/2017 bolo schválené v súlade s UK, zápisy študentov 

prebehli bez problémov v stanovených termínoch, rozvrhy a obsadenosť prednáškových 

miestností boli zaslané na pripomienkovanie, ročenka v obidvoch jazykových mutáciách 

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

zverejnené, organizácia letnej a predštátnicovej praxe je zabezpečená v spolupráci 

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

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

termíne. 

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium sa na fakulte uskutočnil 1.2.2016. 

  

  

              Deň otvorených dverí pre budúcich uchádzačov o štúdium na JLF UK 1.2.2016  
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Pre akademický rok 2016/2017 si na JLF UK v Martine podalo prihlášku na štúdium 

študijného programu všeobecné lekárstvo 1136  uchádzačov (predchádzajúce akademické 

roky: 2015/2016 – 1268, 2014/2015 – 1489, 2013/2014 – 1641, 2012/2013 - 1632, 2011/2012 

– 1387, 2010/2011 – 1130, 2009/2010 – 1118 uchádzačov). Z uvedeného počtu sa zúčastnilo 

prijímacej skúšky 1080 uchádzačov, prijatých bolo 136 uchádzačov a do prvého 

ročníka nastúpilo 94 študentov. 

Pre akademický rok 2016/2017 sa uskutočnilo ďalšie prijímacie konanie na štúdium 

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

podalo 132 uchádzačov (v AR 2015/2016 – 147, v AR 2014/2015 – 182, v AR 2013/2014 - 

219 uchádzačov, v AR 2012/2013 - 130 uchádzačov). Z uvedeného počtu sa zúčastnilo 

prijímacej skúšky 116 uchádzačov, prijatých bolo 10 uchádzačov a do prvého 

ročníka nastúpilo 7 študentov. 

Vývoj počtu študentov študijného programu všeobecné lekárstvo 

 

 
 

 

V akademickom roku 2016/2017  študuje na JLF UK 674  študentov študijný program 

všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku.   Najvyšší počet študentov študujúcich v jazyku 

anglickom je z Nórska, ktorých  celkový počet je 396.  Ďalší študenti sú z nasledujúcich 
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krajín: Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Irán, Írsko, Holandsko, Kuba, Nemecko, 

Pakistan, Palestína, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Seychely, Spojené kráľovstvo, 

Spojené štáty, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko,  a Taliansko. 
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   JLF UK venuje pozornosť aj výučbe študijných programov v akreditovaných 

nelekárskych zdravotníckych študijných programoch. Na JLF UK sú akreditované aj 

magisterské študijné programy ošetrovateľstvo,  pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo.  

 

         

 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 2016/2017 študuje v 16 

akreditovaných študijných programoch  3. stupňa 113 aktívnych doktorandov v dennej forme 

a 104 aktívnych doktorandov v externej forme.  
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Doktorandi dennej formy doktorandského štúdia   

  

  

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

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

špecifickými potrebami na základe príslušnej smernice rektora. 

 

2.4. Výhody a  nevýhody 

Výhodou stratégie rozvoja študijného programu všeobecné lekárstvo  je stabilne 

vysoký záujem o štúdium, zabezpečenie rozvoja lekárskych a zdravotníckych vied 

a kvalifikovaného pedagogického zboru na JLF UK.  

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

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

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

programe v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku. 

Nevýhodou vzdelávania v rámci študijného programu všeobecné lekárstvo je limitovaná 

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

predovšetkým práva pacientov, ekonomická situácia v zmysle limitovaného počtu výkonov 

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

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

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

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

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

na praktickú výučbu na klinických pracoviskách fakulty. 

7.2.1. študijný program zubné  lekárstvo je  študijný program akreditovaný v roku 2011 

a existuje reálny predpoklad trvalého vysokého záujmu o štúdium a postupné vytváranie 

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

Štruktúra študentov v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch  je ovplyvnená 

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

výučby týchto študijných programov na ďalších fakultách so zdravotníckym zameraním na 

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

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

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

v nižšie uvedených tabuľkách. 

7.4.1 Ošetrovateľstvo 

Silné stránky Slabé stránky 

 Tradícia a súčasť JLF UK 

 Stabilná kvalifikačná úroveň pedagógov 

 Publikačná aktivita 

 Schopnosť získavania grantov a zapojenie do 

domácich i zahraničných projektov 

 Vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov 

v praxi 

 Aktívna účasť na ERAZME – učiteľské 

a študentské mobility   

 Nízky počet študentov   

 

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 študijného programu 

ošetrovateľstvo 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,  MDDr. 

koeficient 3) 

 

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  

 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, MDDr. 

koeficient 3)  
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Príležitosti Riziká 

 Možnosť rozšírenia ďalších vzdelávacích 

foriem – certifikačné štúdium, lektorská 

činnosť pre odborné spoločnosti 

 Možnosti rozšírenia multisektoriálnej 

a multidisciplinárnej spolupráce  

 Nižšie nároky na štúdium VZ na iných 

fakultách spôsobujú nižší záujem o štúdium 

v náročnejších podmienkach na JLF UK  

 

7.4.4 Pôrodná asistencia 

Silné stránky Slabé stránky 

 Tradícia a súčasť JLF UK 

 Kvalifikačná úroveň pedagógov 

 Kvalitná publikačná aktivita s využitím 

elektronických zdrojov vzdelávania 

 Schopnosť získavania grantov a zapojenie do 

domácich i zahraničných projektov 

 Podiel na výučbe Oše, VZ a VL v slov. 

a angl. jazyku 

 Zapojenie do medzinárodných aktivít a účasť 

vo vedeckých výboroch konferencií 

 Vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov 

v praxi 

 Úspešnosť v ŠVOČ na medzinárodnej úrovni 

 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 stimulácia 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 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2016 

 

21 

 

medzinárodnej akceptácie plánujeme zabezpečiť kontinuitu garancie v akreditovaných 

doktorandských študijných programoch a vytvoriť priestor na akreditáciu nových študijných 

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

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

veku. Zároveň vytvoriť vedecké prostredie potrebné na realizáciu doktorandského štúdia 

z hľadiska jeho materiálno-technického zabezpečenia zapojením všetkých školiteľov 

doktorandov do vedeckých projektov podporených vyššími grantovými agentúrami. 

Stimulujeme publikovanie prác doktorandov v časopisoch registrovaných v medzinárodných 

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

impaktovaných časopisoch ako súčasť záverečnej práce doktoranda. Ďalší rozvoj vidíme 

v získavaní prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov v rámci operačného programu 

Vzdelávanie a v aktívnej účasti na tvorbe európskych štandardov doktorandského štúdia 

v biomedicínskych vedách formou zapojenia fakulty do činnosti organizácie ORPHEUS 

(Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European 

System). 

2.5. Perspektívy 

Strategickým záujmom JLF UK je naďalej pokračovať v získavaní kvalitných študentov 

pre štúdium študijných programov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.  Zároveň 

vytvoriť pre študentov kvalitné vzdelávanie na teoretických, predklinických a klinických 

pracoviskách fakulty so zameraním sa predovšetkým na praktickú stránku výučby. 

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

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

garancie v akreditovaných doktorandských študijných programoch a zároveň vytvoriť priestor 

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

štúdia nerealizuje.  

2. Povinnosť zapojenia všetkých školiteľov doktorandov do vedeckých projektov 

podporených vyššími grantovými agentúrami. Vytvoriť tak vedecké prostredie potrebné na 

realizáciu doktorandského štúdia z hľadiska jeho materiálno-technického zabezpečenia. 

3. Vyžadovať publikovanie prác doktorandov v časopisoch registrovaných v medzinárodných 

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

impaktovaných časopisoch ako súčasť záverečnej práce doktoranda. 

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

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

systém bol riešený na našej fakulte prostriedkami Európskych štrukturálnych fondov v rámci 

operačného programu Vzdelávanie. 

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

vytvorenie štandardov pre toto štúdium v rámci európskeho priestoru prostredníctvom 

organizácie ORPHEUS. 

Z hľadiska ďalšej medzinárodnej akceptácie doktorandského štúdia je potrebné podniknúť 

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

renomované svetové vedecké pracoviská a naopak zvýšiť záujem uchádzačov zo 

zahraničných krajín o doktorandské štúdium na našej fakulte. 

 

 

3. AKREDITÁCIA 

 

 

3.1. Akreditované študijné programy 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa    

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

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 2015 a 13. 

januára 2016 priznané práva uskutočňovať  študijné programy 1. stupňa, 2. stupňa  

a spojeného 1. a  2. stupňa  a  udeľovať zodpovedajúce akademické tituly v pregraduálnom 

štúdiu v nasledovných študijných programoch: 
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Názov študijného 

programu 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

ŠDŠ Udeľ. 

akad. titul 

Garant  Časové 

obmedzenie 

všeobecné 

lekárstvo – 

výučba v jazyku 

slovenskom  

spo- 

jený 1. 

a 2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. Marián 

Mokáň, DrSc., FRCP 

Edin 

bez časového 

obmedzenia 

všeobecné 

lekárstvo – 

výučba v jazyku 

anglickom  

spo- 

jený 1. 

a 2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. Marián 

Mokáň, DrSc., FRCP 

Edin 

bez časového 

obmedzenia 

zubné lekárstvo spo- 

jený 1. 

a 2. 

denná 6 MDDr. prof. MUDr. Jarmila 

Procházková, CSc.  

 

bez časového 

obmedzenia 

ošetrovateľstvo 1. denná  3 Bc. prof. Mgr. Katarína 

Žiaková, PhD. 

bez časového 

obmedzenia 

pôrodná 

asistencia 

1. denná  3 Bc. doc. Mgr. Martina 

Bašková, PhD.  

bez časového 

obmedzenia 

verejné 

zdravotníctvo 

1. denná  3 Bc. prof.  MUDr. 

Henrieta Hudečková,  

PhD., MPH 

bez časového 

obmedzenia 

ošetrovateľstvo 2. denná  2 Mgr. prof. Mgr. Katarína 

Žiaková, PhD. 

s časovým 

obmedzením do 

31.8.2018 

ošetrovateľstvo 2. externá  3 Mgr. prof. Mgr. Katarína 

Žiaková, PhD. 

s časovým 

obmedzením do 

31.8.2019 

pôrodná 

asistencia 

2. denná  2 Mgr. prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc. 

s časovým 

obmedzením do 

31.8.2021 

pôrodná 

asistencia 

2. externá  3 Mgr. prof. MUDr. Ján 

Danko, CSc. 

s časovým 

obmedzením do 

31.8.2021 

verejné 

zdravotníctvo 

2. denná 2 Mgr. prof. MUDr. 

Henrieta Hudečková,  

PhD., MPH 

bez časového 

obmedzenia 
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3.2. Akreditované študijné programy 3. stupňa   

V akademickom roku 2015/2016 je na JLF UK akreditovaných 16 študijných programov 3. 

stupňa, pričom práva na realizáciu boli v 15 programoch opätovne priznané v rámci 

komplexnej akreditácie podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe vyjadrení Akreditačnej 

komisie podľa §84 ods. 4 písm. b) zákona, ktoré boli priznané na základe ministra školstva, 

vedy výskumu a športu SR zo dňa 30. októbra 2015: normálna a patologická fyziológia; 

vnútorné choroby; chirurgia; gynekológia a pôrodníctvo; pediatria; 

dermatovenerológia; patologická anatómia a súdne lekárstvo; klinická farmakológia; 

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

neurológia; verejné zdravotníctvo; anestéziológia a resuscitácia anatómia a histológia.   

 

Právo udeľovať akademický titul PhD získala JLF UK v ďalšom študijnom programe 

ošetrovateľstvo v rámci reakreditácie podľa §102 ods. 3 písm. d) v spojení s §83 ods. 7 

Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie na základe ministra školstva, 

vedy výskumu a športu SR zo dňa 13. januára 2016. 

 

Tabuľka: Akreditované študijné programy doktorandského štúdia na JLF UK 

  

Študijný program              Forma  

štúdia 

Dĺžka  

štúdia  

Akad. 

titul 

Časové obmedzenie 

anatómia, histológia a embryológia D/E 4/5 PhD. 
časové obmedzenie do 

31.8.2021 

normálna a patologická fyziológia D/E 4/5 PhD. 
časové obmedzenie do 

31.8.2021 

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

chirurgia D/E 4/5 PhD. 
časové obmedzenie do 

31.8.2019 

gynekológia a pôrodníctvo D/E 4/5 PhD. 
časové obmedzenie do 

31.8.2021 

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

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

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

anestéziológia a resuscitácia D/E 4/5 PhD. 
časové obmedzenie do 

31.8.2018 

patologická anatómia a súdne 

lekárstvo 
D/E 4/5 PhD. 

časové obmedzenie do 

31.8.2018 
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klinická farmakológia D/E 4/5 PhD. bez časového obmedzenia 

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

lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia 
D 4 PhD. bez časového obmedzenia 

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

ošetrovateľstvo D 4 PhD. 
časové obmedzenie do 

31.8.2020 

ošetrovateľstvo E 5 PhD. 
časové obmedzenie do 

31.8.2021 

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

 

Forma štúdia:   D - denná forma  

                       E - externá forma 

 

3.3. Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

V roku 2016  JLF UK v Martine podávala sedem žiadostí o opätovné akreditácie 

študijných programov ďalšieho vzdelávania. Prvé tri  - ošetrovateľská starostlivosť 

v odboroch chirurgie, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii a všeobecné lekárstvo prešli 

úspešne posudzovaním a JLF UK získala akreditáciu na ich realizáciu na nasledujúce 

päťročné obdobie. Ostatné žiadosti o opätovnú akreditáciu sú v procese posudzovania. V roku 

2016 JLF UK v Martine získala aj akreditáciu pre realizáciu dvoch  nových špecializačných 

študijných programov  určených pre zdravotnícke povolanie lekár – pediatrická urológia 

a pediatrická intenzívna medicína. JLF UK v Martine aj v roku 2016 pokračuje v realizácii 

rezidentského programu MZ SR, ktorého cieľom je rozvoj zdravotnej starostlivosti na 

Slovensku,  jej lepšia kvalita a tiež  zníženie vekového priemeru lekárov prvého kontaktu. Do 

rezidentského programu MZ SR je na JLF UK v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria 

zapojených 24 lekárov. 

 

Tabuľka: Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 

na JLF UK v Martine    (nová tabuľka) 

Špecializačný študijný program 
Určený pre 

zdravotnícke 

povolanie 

Platnosť 

prvej 

akreditácie od 

Aktuálna akreditácia 

od do 

Anestéziológia a intenzívna medicína  lekár 21.3.2011 22.3.2016 21.3.2021 

Dermatovenerológia  lekár 26.6.2006 29.4.2016 28.4.2021 

Detská chirurgia  lekár 7.2.2008 8.2.2013 21.11.2017 
Diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výživy lekár 31.3.2006 16.2.2016 26.11.2020 

Gastroenterológia  lekár 17.12.2007 18.12.2012 23.10.2017 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2016 

 

26 

 

Gynekológia a pôrodníctvo lekár 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

Hematológia a transfuziológia  lekár 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

Chirurgia  lekár 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

Infektológia  lekár 26.6.2006 29.4.2016 28.4.2021 

Klinická biochémia lekár 31.7.2013 31.7.2013 30.7.2018 

Klinická imunológia a alergológia lekár 18.7.2014 18.7.2014 17.7.2019 

Mamológia lekár 19.5.2014 19.5.2014 18.5.2019 

Maxilofaciálna chirurgia zubný lekár 16.6.2014 16.6.2014 15.6.2019 

Neonatológia  lekár 21.3.2011 22.3.2016 21.3.2021 

Neurológia  lekár 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

Onkológia v urológii lekár 19.5.2014 19.5.2014 18.5.2019 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite  sestra 18.4.2012 18.4.2012 18.4.2017 
Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch 

chirurgie sestra 27.7.2010 28.7.2015 28.7.2020 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  sestra 18.4.2012 18.4.2012 17.4.2017 

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii sestra 29.7.2015 29.7.2015 28.7.2020 

Otorinolaryngológia  lekár 24.8.2007 25.8.2012 3.6.2017 

Patologická anatómia lekár 24.8.2007 25.8.2012 3.6.2017 

Pediatria  lekár 26.6.2006 29.4.2016 29.4.2021 

Pediatrická endokrinológia, diabetológia  

a poruchy látkovej premeny a výživy lekár 4.6.2012 4.6.2012 3.6.2017 
Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a 

výživa lekár 4.6.2012 4.6.2012 3.6.2017 

Pediatrická intenzívna medicína lekár 16.5.2016 16.5.2016 15.5.2021 

Pediatrická pneumológia a ftizeológia  lekár 9.6.2011 9.6.2016 9.6.2021 

Peditrická urológia lekár 16.5.2016 16.5.2016 15.5.2021 

Pneumológia a ftizeológia  lekár 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

Pracovné lekárstvo  lekár 27.7.2010 28.7.2015 28.7.2021 

Revízne lekárstvo  lekár 23.10.2012 23.10.2012 22.10.2017 

Súdne lekárstvo lekár 15.7.2014 15.7.2014 14.7.2019 

Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve  lekár 11.7.2011 12.7.2016 11.7.2021 

Urológia  lekár 5.5.2006 29.4.2016 28.4.2021 

Vnútorné lekárstvo lekár 31.3.2006 16.2.2016 16.2.2021 

Všeobecné lekárstvo  lekár 23.4.2007 24.4.2012 16.2.2017 

Zdravotnícky manažment a financovanie 
lekár, zubný 

lekár 
31.7.2013 31.7.2013 30.7.2018 

Certifikačný študijný program 

Určený pre 

zdravotnícke 

povolanie 

Platnosť prvej 

akreditácie od 

Aktuálna 

akreditácia 

od 

Platnosť 
do 

Dorastové lekárstvo lekár 9.6.2011 10.6.2016 9.6.2021 

Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených 

a získaných poruchách hemostázy 

lekár 30.1.2014 30.1.2014 29.1.2019 
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Akreditovaný študijný program  

sústavného vzdelávania 

Určený pre 

zdravotnícke 

povolanie 

Platnosť prvej 

akreditácie od 

Aktuálna 

akreditácia 

od 

Platnosť 
do 

Mentor klinickej praxe sestra 19.8.2008 7.1.2014 6.1.2019 

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany sestra 27.7.2010 28.7.2015 13.7.2020 

 

Tabuľka: Vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania (ktoré v súlade s legislatívou 

nepodliehajú akreditácii)    

Názov vzdelávacej aktivity Určená pre zdravotnícke povolanie 

Urodynamický kurz lekár – špecialista urológ, lekár – 

špecialista  gynekológ 

Kurz ultrasonografie a punkčnej aspiračnej 

biopsie tyreopatií v detskom veku 

 

lekár – špecialista  pediatrický 

endokrinológ, lekári v špecializačnej 

príprave 

Elektromyografia lekár –  špecialista neurológ, lekári 

v špecializačnej príprave 

Elektroencefalografia lekár –  špecialista neurológ, lekári 

v špecializačnej príprave 

Evokované potenciály lekár –  špecialista neurológ, lekári 

v špecializačnej príprave 

Ultrasonografia v neurológii lekár –  špecialista neurológ, lekári 

v špecializačnej príprave 

   

 

V období od 01. 01. 2016 do 31. 10. 2016 sa v niektorom zo študijných programov ďalšieho 

vzdelávania vzdelávalo 907 zdravotníckych pracovníkov ( 758 lekárov a 149 sestier). Z tohto 

počtu v tomto období (10 mesiacov)  úspešne ukončilo niektorý z uvedených programov 119 

zdravotníckych pracovníkov (prehľad uvádza nasledujúca tabuľka): 

  

Typ študijného programu 
Počet absolventov za 

obdobie 01 – 10/2016 
Doklad o ukončení 

špecializačné študijné 

programy celkom, z toho: 
93 

diplom o špecializácii 
lekári 46 

sestry 47 

certifikačná príprava 1 certifikát 

akreditovaný program 

sústavného vzdelávania 
11 potvrdenie o absolvovaní 

neakreditovaný program 

sústavného vzdelávania 
14 potvrdenie o absolvovaní 

SPOLU 119  

 

 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2016 

 

28 

 

4. OBSAH, METÓDY A PODMIENKY ŠTÚDIA 

 

4.1. Kurikulum 

 Návrhy na doplnenie a zmeny študijných programov 1., 2. a spojeného 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  obsahu 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 Vedeckej rady JLF 

UK. Pri tvorbe kurikula sa rešpektuje korpus jadra znalostí uvedený v opise študijného odboru 

ako súčasti Sústavy študijných odborov vydanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu SR a v prípade študijných programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, 

ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako prípravy na tzv. regulované povolanie, aj príslušné 

nariadenie vlády a direktívy Európskej komisie. 

        K skvalitneniu kurikula v študijnom programe všeobecné lekárstvo prispieva aj 

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

hodnotenia sú zrkadlom odrážajúcim kvalitu pedagogického procesu na našej fakulte.  

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

uvedené v časti 5.2 Kvalita pedagogického procesu. 

Doktorandské štúdium je založené na individuálnej forme vzdelávania a hlavne na 

vedeckej práci, ktorú vykonáva študent doktorandského štúdia pod vedením školiteľa. 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.  
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        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 opakovane diskutovaný na 

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

štúdia všeobecného lekárstva záverečná práca a jej obhajoba neexistuje. 

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

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

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

kvalifikovaných stážistov ústavov a kliník a organizovanie študentských vedeckých 

konferencií.   

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

organizovaná výborom pod vedením prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie 

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

organizačného výboru v akademickom roku 2015/2016 boli nasledovní zamestnanci a PhD 

študenti JLF UK: RNDr. Michal Šimera, PhD. (predseda); RNDr. Jozef Hatok, PhD. 

(podpredseda);      Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.; Mgr. Ivan Farský, PhD.; doc. MUDr. 

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

Mešťaník (novoprijatý člen). Členovia uskutočnili štyri spoločné stretnutia  za účelom 

skvalitnenia ŠVOČ, ale hlavne organizovania v poradí 37. Študentskej vedeckej 

konferencie (ŠVK).  

XXXVII. ŠVK na JLF UK v Martine bola v akademickom roku 2015/2016 organizovaná 

dňa 27. apríla 2016. Prednášky študentov boli rozdelené do piatich sekcií. Celkový počet 

fakultných prác bol 36, z toho bolo 9 prác z teoretických odborov, 6 z ošetrovateľstva, 7 z 

nelekárskych študijných programov, 7 z predklinických odborov a 7 prác z klinických 

odborov. V rámci nesúťažnej disciplíny boli prezentované 2 práce hostí z Lekárskej fakulty 
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UK z Bratislavy, 2 z Univerzity Semmelweis z Maďarska a 2 práce z Lekárskej fakulty  

Univerzity  Palackého v Olomouci. 

Z celkového počtu súťažiacich študentov (48) bolo 20 kvalifikovaných stážistov 

(finančne podporených fakultou počas ôsmych mesiacov). Ocenené boli najlepšie 3 práce zo 

súťažných sekcií. Priestorovo bola konferencia realizovaná v prednáškových miestnostiach na 

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

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

ŠVK JLF UK sponzorsky podporila Nadácia Dr. Jozefa Lettricha sumou 450 Eur a vecnými 

darmi zástupca primátora mesta Martin Mgr. Imrich Žigo.   

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 13. Vedeckej konferencii doktorandov JLF UK 25.10.2016. Na 

konferencii bolo prednesených spolu 21 prác v 3 sekciách. JLF UK budú reprezentovať na 

konferencii v Hradci Králové v novembri 2016 doktorandi dennej formy štúdia MUDr. 

Tomáš Šimurda a MUDr. Michal Mešťaník.  

 

4. 3. Grantová činnosť týkajúca sa rozvoja pedagogického procesu 

 

 V roku 2016 neboli vzhľadom k prelomovému obdobiu čerpania projektov zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie implementované žiadne projekty s priamym zameraním 

na vzdelávanie. Projekty riešené v rámci Operačného programu Vzdelávanie a Operačného 

programu výskum a vývoj boli riadne ukončené k 31.12.2015, pričom na ich aktivitách sa 

naďalej pokračuje aj v tzv. období udržateľnosti. 

Naďalej pokračovala realizácia projektu „Podpora medzinárodnej spolupráce 

v medicínskom vzdelávaní“ v spolupráci s nórskym partnerom  Bjorknes College. Projekt 

bol financovaný prostredníctvom bilaterálnych fondov na národnej úrovni (EEA grant- 

Nórsky finančný mechanizmus). V rámci projektu sa opakovane uskutočnili prednášky 

z predmetov biofyzika, histológia a embryológia a lekárska biológia v prostredí nórskeho 

partnera. Vzájomná bilaterálna interakcia vysokoškolských pedagógov ako aj ich paralelná 

komunikácia so študentmi Bjorknes University College alebo nórskymi študentmi na JLF UK 

v Martine viedla k vypracovaniu dvoch nových učebníc: „Selected Lessons in Medical 

Biology“  a „Lessons in Physiology“, ktoré sú distribuované medzi študentmi.  

Vzdelávanie v študijnom programe všeobecné lekárstvo bolo v roku 2016 podporené 

taktiež prostredníctvom dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
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Poskytnutá dotácia bola využitá na nákup špecifických zariadení pre výučbu gynekológie 

a pôrodníctva. Zakúpené prístrojové vybavenie výrazne zlepšilo demonštračné možnosti 

výučby a zvýšilo kvalitu vzdelávacieho procesu.  

 

4.4. Praktická výučba 

 

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

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

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. Na JLF UK tento systém je už zavedený. 

       JLF UK má vybudované výučbové bázy na kompletné zabezpečenie študijných 

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

Postupne sa realizuje zabezpečenie študijného programu zubné lekárstvo. Garancia kvality 

praktickej výučby pre doktorské študijné programy a bakalárske a magisterské študijné 

programy je v rámci teoretických a predklinických disciplín zabezpečená materiálno-

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

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

mikrobiológie a imunológie; patologickej fyziológie; verejného zdravotníctva; molekulovej 

biológie; ošetrovateľstva a nelekárskych študijných programov.   

        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 

a transplantačné centrum; 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; neonatologická; neurochirurgická; neurologická; očná; 

ortopedická; psychiatrická; rádiologická; urologická; klinika detskej tuberkulózy 

a respiračných chorôb JLF UK v Dolnom Smokovci a ústavy: klinickej biochémie; 

molekulovej biológie, patologickej anatómie; súdneho lekárstva a medicínskych expertíz.  
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 Od roku 2015 je stimulom pre realizáciu vedecko-výskumných a vývojových činností 

najvyššej kvality zriadenie Martinského centra pre biomedicínu JLF UK (BioMed Martin) 

s excelentným prístrojovým vybavením v prostredí jedinečnej atmosféry kolegiality 

a maximálnej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán a pracovníkov. Vytvorenie 

špecifických laboratórií s technológiami, ktoré majú prvenstvo nielen v európskom, ale aj 

svetovom výskume, zvýšilo konkurencieschopnosť fakulty, má priamy dopad na zvýšenie 

kreditu fakulty a dobrého mena na národnej a medzinárodnej úrovni. V neposlednom rade 

bude mať vytvorenie laboratórií a zlepšenie možností realizácie výskumu dopad na zapojenie 

sa študentov a doktorandov do vedecko-výskumnej práce v rámci jednotlivých divízií 

(Respirológia – prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc., Neurovedy – prof. RNDr. Peter Račay, 

PhD., Onkológia – doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., Molekulová medicína – doc. RNDr. 

Erika Halašová, PhD.). Riaditeľkou BioMed Martin je prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

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

študijného programu všeobecné lekárstvo sa realizuje vo výučbovej základni JLF UK 

a Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci 

v garantom predmetu stanovenom rozsahu.  

Zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých absolvujú študenti požadovanú 

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

záujmu študentov a odporúčania garantov.  

Elektronické vzdelávanie   

   Fakulta venuje problémom elektronického vzdelávania mimoriadnu pozornosť už 

dlhšiu dobu. Úsilie fakulty sa dá rozdeliť nasledovne: 

 Elektronická distribúcia výučbových materiálov 

 Videokonferencie 
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Videokonferenčné systémy, zakúpené v rámci viacerých projektov, sú schopné 

prenášať zvuk aj obraz vo full HD kvalite, čo je dôležité najmä pre prenos operačných a 

iných zákrokov. Využívajú sa na on-line prenosy operácií (najmä ortopedických, hrudnej a 

všeobecnej chirurgie) do auditória pre študentov, lekárov a doktorandov v rámci e-

learningového systému vzdelávania.  

Gynekologicko-pôrodnícka klinika má takýto systém pevne zabudovaný vo svojich 

priestoroch a denne ho využíva. S pevnou inštaláciou sa počíta aj na Ortopedickej klinike. 

 

 

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

 

 

Videokonferenčný prenos – operácia kolena - Ortopedická klinika JLF UK a UNM 
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Rozšírenie videokonferenčného systému 

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

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

  

 

Centrálne videokonferenčné pracovisko ÚIT v miestnosti 18. 

Tieto nové zariadenia sa využívajú nielen pre oblasť e-learningu, ale aj pre prenos 

školení a videokonferenčných stretnutí s manažmentom UK. Pravidelne sa uskutočňuje 

prenos IT školení, ako aj stretnutí technickej skupiny, ubytovacej komisie a komisie pre 

zavadzanie a prevádzku systému Sofia. Tieto videokonferenčné prenosy majú priamy 

ekonomický prínos bez potreby cestovať do Bratislavy. Videokonferenčné zariadenia 

EX60 a EX90 boli distribuované na nasledujúce pracoviská: Ústav histológie a 

embryológie, Ústav farmakológie, Ústav lekárskej biochémie a Ústav patologickej 

fyziológie. Budú slúžiť na konzultácie so študentmi. Centrála C20 s veľkoplošným TV je 

v priestoroch Akademického informačného centra (AIC). Je na jednotlivých ústavoch, aby 

sa konzultácie týmto spôsobom naplno využívali. Zariadenia sa využívajú aj v rámci 

medzinárodnej spolupráce. Do prevádzky bol uvedený videokonferenčný systém Cisco 

Telepresence IX5200, slúžiaci na komunikáciu s ostatnými Telepresence systémami 

v rámci univerzít na celom Slovensku. 
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 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 na našej fakulte má 

viac ako 1700 registrovaných užívateľov a obsahuje takmer 350 odborných článkov.  

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

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

 

 

Mefanet portál Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

 

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 30 fakultných e-learningových kurzov. Niektoré e-learningové kurzy sú 

využívané len k elektronickému on-line testovaniu študentov študijných programov 

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

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

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

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

kazuistiky.  

 

http://www.mefanet.cz/
http://portal.jfmed.uniba.sk/
http://moodle.uniba.sk/
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Elektronické testovanie študentov z predmetu Nukleárna medicína  v prostredí LMS Moodle  

 

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

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

k jednotlivým e-learningovým webovým portálom. 

 

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

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

študentom ako zdroj informácií k štúdiu. 

 

 

http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/ostech/ 

 

http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/techniky-pa 

 

 

Ukážky multimediálnych učebníc na podporu výučby 

 

http://e-learning.jfmed.uniba.sk/
http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/ostech/
http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/knihy/techniky-pa
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http://e-meracienastroje.jfmed.uniba.sk/ 

 

 

 

http://osevneu.jfmed.uniba.sk/ 

 

 

http://farmakologia.jfmed.uniba.sk/ 

http://pharmacology.jfmed.uniba.sk/ 

 
 

http://oschir.jfmed.uniba.sk/ 

 

Ukážky webových portálov na podporu výučby na fakulte 

http://e-meracienastroje.jfmed.uniba.sk/
http://osevneu.jfmed.uniba.sk/
http://farmakologia.jfmed.uniba.sk/
http://pharmacology.jfmed.uniba.sk/
http://oschir.jfmed.uniba.sk/
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Digitalizačné laboratórium predstavujú zariadenia, ktoré boli dodané v rámci 

projektu EÚ 5.1/03. 

 

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

 

Skener VIDAR 

Zariadenie sa začalo ihneď využívať na Klinike pracovného lekárstva a toxikológie 

JLF UK. Záujem tiež prejavila Rádiologická klinika a Ortopedická klinika. Možnosti post-

procesingu snímok sa podstatne zlepšia nákupom desktopovej verzie PACS – Hipax. 

 

b. Veľkoplošné multifunkčné zariadenie 

 

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

Súčasťou dodávky je aj skener formátu A0. Od jeho zavedenia do prevádzky na ňom bolo 

vytlačených cez 300ks posterov, plagátov, pozvánok a iných dokumentov, slúžiacich na 

prezentáciu a výučbu. 

 

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. Podarilo sa vyriešiť aj 

digitalizáciu v súlade s autorským zákonom. Pre distribúciu digitalizovaných materiálov 

sa predpokladá použitie Adobe Connect 9.5. 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. Touto cestou sa získava spätná väzba od študentov, absolventov aj zamestnancov. 

Pre túto úlohu sa modernizoval skener aj skenovací softvér. Zjednodušili sa aj papierové 

dotazníky. 

 

Pracovisko pre digitalizáciu dotazníkov 

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

 

Simulačné výučbové centrum JLF UK  

Simulačné výučbové centrum (SVC) JLF UK, ktoré vzniklo v roku 2012 za podpory 

projektu ESF Simulačná a virtuálna výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK 

v Martine. SVC pracuje na JLF UK už 4 rok, pričom prvý rok od oficiálneho ukončenia 

projektu ESF. Na pracovisku prebehli personálne zmeny a v súčasnosti pracujú v SVC dvaja 
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zamestnanci, Ing. Eva Kvaltínyová (plný úväzok ako technik) a prof. MUDr. Jana Plevková 

PhD (úväzok 0.1 ako riaditeľka SVC).  

SVC zabezpečuje podporu a implementáciu moderných foriem vzdelávania do 

študijných programov (všeobecné lekárstvo – v jazyku slovenskom a anglickom, 

ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, verejné zdravotníctvo) a študijných programov 

Univerzity tretieho veku. Ide o zariadenia a metodické postupy s prednostným zameraním na 

využitie simulačných technológií. V zmysle plánovaných aktivít pracoviska sa v roku 2016 

pracovníci SVC venovali nasledovným činnostiam: 

Zabezpečovanie inštalácie nových zariadení -  v roku 2016 bol dodaný simulátor na 

nácvik palpačného vyšetrenia brušných orgánov (AbSim) s taktilným, vizuálnym a audio 

feedbackom a dokončená inštalácia simulátora na zavádzanie centrálnych venóznych katétrov 

- Virtuálny intravenózny simulátor - Virtual I.V. Simulator Laerdal.  

V roku 2016 sme aplikovali do výučby chirurgie aj laparoskopické simulátory, či už 

jednoduché laparoskopické boxy, alebo virtuálny laparoskopický simulátor LAP Mentor II 

Simbionix. Laparoskopické simulácie boli zatiaľ zaradené len pre študentov študujúcich 

v jazyku anglickom, ale plánuje sa aj ich využitie vo výučbe slovenských študentov. Do 

výučby predmetov Chirurgická propedeutika a Chirurgia bolo tiež zavedené použitie 

abdominálneho palpačného simulátora AbSim.  Z dôvodu personálnych zmien bola vykonaná 

aj kompletná inventúra vybavenia a zariadenia SVC podľa platných interných nariadení JLF 

UK. Ing, Kvaltínyová sa podieľa na opravách a technickej údržbe zariadení a vybavenia 

SVC.  

Zaškoľovanie vyučujúcich rôznych pracovísk podieľajúcich sa na výučbe 

realizovanej pomocou simulačných prostriedkov – pracovníci SVC priebežne zaškolili 

všetkých pedagógov, ktorí prejavili záujem o zaškolenie k práci na nových simulátoroch, 

alebo preškolenie ak ich už v minulosti používali. Tento rok sa realizovali školenia 

a preškolenia k práci na simulátoroch MetiMan Prehospital, Harvey, LSAT (Lung sound 

auscultation simulator) (27. a 28. 1. 2016) a AbSim (abdominálny palpačný simulátor) (13. 

a 20. 9. 2016). Boli pripravené manuály v slovenskom jazyku pre učiteľov JLF UK, ktorí by 

sa chceli bližšie oboznámiť s využívaním uvedených zariadení a tieto sú dostupné na stránke 

pracoviska.  

Koordinácia primeraného využívania simulačného centra členmi akademickej obce – 

v roku 2016 boli okrem plánovaných vyučovacích aktivít v SVC  realizované aj 
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extrakurikulárne aktivity na požiadanie študentov v spolupráci s Martinským klubom 

medikov (MKM) - odber venóznej krvi, chlopňové chyby srdca a kardiopulmonálna 

auskultácia, prvá pomoc, nácvik interpretácie EKG kriviek, kurz základných chirurgických 

zručností, resuscitácia v pediatrii, prvá pomoc a resuscitácia v internej medicíne.  

V kalendárnom roku 2016 prebiehala výučba v SVC v letnom aj zimnom semestri. SVC 

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

prvej pomoci, Urgentná medicína, Propedeutika vnútorných chorôb, Chirurgická 

propedeutika, Chirurgia, Patologická fyziológia, Fyziológia, Základy ošetrovateľstva, 

Pôrodná asistencia, Základy klinickej medicíny, Primárna starostlivosť o ženu a rodinu. 

Okrem výučby prebiehajúcej priamo v priestoroch SVC sa jeho pracovníci denne priamo či 

nepriamo podieľajú na výučbe s využitím modelov, trenažérov, výučbového softvéru 

a interaktívnych didaktických pomôcok na jednotlivých výučbových bázach JLF UK. 

V tomto kalendárnom roku sa SVC začalo využívať v rámci predatestačnej prípravy 

a špecializačného štúdia v odboroch pediatria a vnútorné lekárstvo.  

V roku 2016 došlo k výraznému nárastu počtu hodín, ktoré boli odučené na základe 

požiadavky študentov (tzv. kurzy), ktoré sú organizované buď v spolupráci s Martinským 

klubom medikov (MKM), alebo Asociáciou nórskych študentov študujúcich v zahraničí za 

výdatnej pomoci hlavne zo strany Ústavu ošetrovateľstva. O podobné aktivity prejavili 

v tomto roku záujem aj študenti z Poľska. SVC eviduje počty študentov zúčastňujúcich sa na 

kurzoch a vedie presnú evidenciu (menoslov) študentov, ktorý je potvrdený vlastnoručným 

podpisom študentov (dôvod – ochrana zariadenia a vybavenia SVC, monitorovanie 

prípadného poškodenia zariadenia). 

Dôležitým krokom v činnosti SVC bolo dokončenie distribúcie novo dodaných 

simulátorov, trenažérov a modelov priamo na výučbové bázy JLF UK a UNM Martin 

tak, aby učitelia mali didaktické pomôcky priamo na svojich pracoviskách.   

V roku 2016 pokračovala novo zavedená služba pre študentov a to zapožičiavanie 

modelov za účelom samoštúdia (napr. lebky, anatomické modely a pod.) 

SVC JLF UK  sa spolupodieľa  na organizácii podujatí pre Univerzitu tretieho veku, 

záujemcov o štúdium a Dňa otvorených dverí, MEDGAMES, SVC pripravilo projekt 

o spolupráci s Gymnáziom Jozefa Lettricha v Martine.      
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V roku 2016 sa pracovníci SVC zúčastnili vzdelávacích aktivít, aby si zvyšovali svoju 

kvalifikáciu, ktorá predovšetkým smeruje k akreditácii pracoviska ako školiaceho strediska 

pre poskytovanie kurzov prvej pomoci pre verejnosť. SVC v spolupráci ANSA Slovakia 

participovalo na organizácii Fagg Seminára v Prahe (15.-17.4. 2016).  

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

webovej stránke SVC (http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-

vyucbove-centrum/aktivity/). 

 

Návšteva z Bjorknes University College 

 

 

Študenti z Gymnázia J. Lettricha na návšteve SVC – tréning pomocou laparoskopického boxu a vyšetrenie 

MetiMan Prehospital 

http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/aktivity/
http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/simulacne-vyucbove-centrum/aktivity/
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Univerzita tretieho veku v SVC 

    

 

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK  

 

Jesseniova lekárska fakulta má vybudovanú vlastnú akademickú knižnicu, ktorej súčasťou 

je aj oddelenie audiovizuálneho strediska (AKAS). Dnešná, moderná a  technológiami 

zabezpečená knižnica sa čoraz viac mení na mediatéku – knižnicu, ktorá poskytuje služby 

nielen z knižničných fondov. AKAS je knižnica s usporiadaným súborom printových a 

audiovizuálnych dokumentov. Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko poskytuje 

všetky služby, ktoré používateľ potrebuje a vyžaduje od moderného knižnično - informačného 

a multimediálneho centra.  

Knižnica pomáha všestranne realizovať študijné programy na fakulte svojimi odbornými 

a profesionálnymi činnosťami. Študentom, ako aj zamestnancom fakulty poskytuje 

bibliograficko-informačné služby, ktoré zabezpečujú poskytovanie informácií 

o dokumentoch, bibliografické, rešeršné a konzultačné služby. Registruje publikačnú činnosť 

svojich zamestnancov, buduje databázu evidencie publikačnej činnosti zamestnancom a 

študentom študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia. Zúčastňuje sa na 

tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborného katalógu knižníc UK. Každodenné výpožičné 

hodiny sú prispôsobené požiadavkám používateľov, pričom vo vybraných dňoch sú predĺžené 

až do večerných hodín. Doplňovaniu základnej a odporúčanej literatúry venuje knižnica 

osobitnú pozornosť. Realizuje v spolupráci s pedagógmi a študentmi prieskum potrieb 

študijnej literatúry, ktorý je zameraný na ponúkané študijné programy podľa jednotlivých 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2016 

 

45 

 

ročníkov. Dôraz sa kladie na pokrytie povinných a povinne voliteľných predmetov. 

Výsledkom týchto prieskumov je spracovanie zoznamov literatúry vystavených na 

internetových stránkach fakulty a knižnice http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-

pracoviska/kniznica/ a nákup potrebnej literatúry. O celý priebeh požiadaviek, prieskumov, 

nákupov týkajúcich sa odbornej literatúry sa stará referát akvizície knižných fondov.  

Najväčší obrat fondu vytvárala každý rok základná a odporúčaná študijná literatúra (domáca 

aj zahraničná).  

Okrem literatúry z vlastných zdrojov sa uspokojujú požiadavky používateľov 

prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, využívaním elektronických 

informačných zdrojov virtuálnej knižnice UK, ktorá poskytuje dve vlastné databázy – on-line 

katalóg kníh a databázu evidencie publikačnej činnosti. Používateľské požiadavky a služby 

knižnice sú plnené z množstva externých elektronických informačných zdrojov (domácich 

i zahraničných), z databáz s plnotextovými informáciami, s CD-ROM serveru UK - 

Slovenská  národná   bibliografia, Česká národná bibliografia a pod. Všetky dostupné 

databázy a informačné zdroje prístupné cez web stránku AKAS JLF UK a AK UK sú  

zabezpečované v rámci projektu NISPEZ ( Národný informačný systém výskumu a vývoja 

na Slovensku). Na webovej stránke knižnice sú dostupné informácie o on-line katalógoch 

UK, internetových zdrojoch, službách knižnice, o novinkách v rámci sprístupnenia do 

rôznych skúšobných kolekcií a informácie o nových knižných tituloch. Vystavený je aj 

aktualizovaný zoznam slovenských, českých a iných zahraničných časopisov, ktorými 

akademická knižnica disponuje a ponúka k nahliadnutiu svojim používateľom v časopiseckej 

študovni. V rámci projektu: Vybudovanie knižnično – informačného, výpočtového 

a simulačného výučbového centra a modernizácie IKT na JLF UK v Martine,  a v rámci 

svojej činnosti poskytuje v novovybudovaných priestoroch základné výpožičné služby: 

prezenčné a absenčné.  

Študovne akademickej knižnice sú otvorené každý deň, vrátane víkendov v čase od 7,00 

do 22,00 hod. Priestory študovní využívajú študenti aj zamestnanci JLF UK na štúdium 

odbornej literatúry z fondu akademickej knižnice, ktorú získavajú prostredníctvom on-line 

objednávok cez katalóg UK, ako aj z otvoreného fondu, ktorý je dostupný v študovni 

knižnice. Odborná literatúra v celej budove a študovniach je chránená RFID technológiou. 

Bezpečnostná brána a pracovná stanica RFID technológie bola v  roku 2015 realizovaná a 

zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.   

http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/kniznica/
http://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/kniznica/
http://nispez.cvtisr.sk/
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Tab.1: Prehľad štatistických údajov za jednotlivé obdobia.   

Rok Počet 

zv.kn.jed. 

Prírastok 

knihy/čas. 

Vyradené 

knihy/čas. 

Periodiká 

tituly/ex. 

Čitatelia 

spolu/štud. 

Výpožičky 

spolu/prez. 

MVS 

iným/od iných 

2012 64357 2360 1479/1836 74/95 1891/1338 27075/3120 54/46 

2013 66161 5287 3483 79/87 1433/1288 22387/2330 156/65 

2014 69447 3286 0 71/95 1605/1226 22557/2586 74/55 

2015 60738 2632 11341 74/42 1535/1249 20499/161 15/64 

 

Audiovizuálne stredisko JLF UK ako súčasť akademickej knižnice 

 

Využitím najmodernejších IKT technológii, ponúka oddelenie audiovizuálnej techniky 

ako súčasť akademickej knižnice na JLF UK so svojho technicko-odborného zamerania 

okrem iných vysoko odborných činnosti týkajúcich sa zabezpečenia výučby na JLF UK aj 3D 

skenovanie.  Ide o skenovanie objektov, o digitálne prenášanie fyzických modelov do 3D 

vektorovej grafiky. Vo výslednej fáze dostáva používateľ ( pedagóg, študent), priestorový 

obrazec snímaného objektu. Vo svojej ponuke a činnosti stredisko realizuje multimediálnu a 

zároveň interaktívnu výučbu formou videokonferencií v spolupráci s pracoviskom UIT.  Ide o  

interaktívny prenos operácie v reálnom čase, kde technici AKAS JLF UK  zabezpečujú obraz 

a zvuk z daného prenosu, úpravu, konečné spracovanie a tvorbu výučbového DVD. 

Audiovizuálne stredisko zabezpečuje okrem spomínaných činnosti aj školenia týkajúce sa 

používania nových technológii v oblasti prednášania prostredníctvom audiovizuálnych 

prednášok na moderných multimediálnych pultoch, ktorými fakulta disponuje od roku 2016.  

Medzi ďalšie činnosti a služby oddelenia patrí zhotovovanie fotografií z odborných 

konferencií, seminárov, medzinárodných a domácich podujatí, ktoré zverejňuje v obrazovej 

galérii na webovom rozhraní fakulty.  

Budovanie fondu AKAS JLF UK pozostáva z domácej a zahraničnej monografickej 

literatúry, domácich a zahraničných odborných a vedeckých časopisov, kvalifikačných prác 

a špeciálnych druhov dokumentov, ako sú učebné texty na CD, výučbové videa na DVD, 

ktoré  audiovizuálne stredisko v spolupráci s klinikami Univerzitnej nemocnice v Martine 

pripravuje. 
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4.5. Špecifiká 

Študijné programy všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo a  pôrodná 

asistencia patria medzi tzv. regulované povolania, čo určuje ich špecifiká v obsahu 

vzdelávania.   

        Pre študijný program všeobecné lekárstvo je požadovaná dĺžka štúdia 5500 hodín 

teoretickej a praktickej výučby 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. stupeň) je požadovaná dĺžka štúdia 4600 hodín 

s podmienkou dodržania hodín praktickej výučby a presne stanovených modulov 

s požadovanými predmetmi a náplňou v rámci korpusu jadra znalostí. 

      V študijnom programe pôrodná asistencia ( 1. stupeň) je požadovaná dĺžka štúdia 4600 

hodín s podmienkou dodržania hodín praktickej výučby tak, aby boli v súlade s predpísanými  

praktickými schopnosťami a zručnosti absolventa, ktoré má získať počas štúdia na praxi 

v pôrodnej asistencii, vyplývajúce zo smernice  Európskeho parlamentu a rady 2005/36/ES 

(platí pre všetky regulované povolania).  

      V študijnom programe verejné zdravotníctvo 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 študijných programoch získanými vlastnými výsledkami. Ďalším špecifikom 

doktorandského štúdia v lekárskych študijných odboroch, hlavne v klinických odboroch je 

súbežné prehlbovanie klinických poznatkov a skúseností. 

 

5. ĽUDSKÉ ZDROJE 

5.1. Štruktúra   

Na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine k 31. októbru 2016 pôsobí 216 

vysokoškolských učiteľov, z toho: 32 profesorov, 6 mimoriadnych profesorov, 40 
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docentov, 120 odborných asistentov, 9 asistentov a 9 lektorov. Okrem pedagogických 

zamestnancov pôsobí na fakulte 47 vedecko-výskumných zamestnancov. 

Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine 

Riadok Zamestnanci 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
PROFESORI /spolu/ 36 35 36 32 33 37 

2. z toho DrSc. 11 5 9 7 7 8 

3.            CSc., PhD. 25 30 27 25 26 29 

4.            bez vedeckej hodnosti       

5. MIMORIADNI PROFESORI 10 9 10 9 9 6 

6. z toho DrSc.     1  

7.            CSc., PhD. 10 9 10 9 8 6 

8. DOCENTI /spolu/ 45 45 42 44 43 44 

9. z toho DrSc.       

10.            CSc., PhD. 45 45 42 44 43 44 

11.            bez vedeckej hodnosti       

12. 
ODBORNÍ ASIST. A VED.PRAC. 

/spolu/ 
124 120 130 124 145 157 

13. z toho DrSc.       

14.            CSc., PhD. 109 90 115 117 129 147 

15.            bez vedeckej hodnosti 15   11   15 15 16 10 

16. 
ASISTENTI 1 1 4 4 6 9 

17. LEKTORI 2 3 7 7 8 9 

 z toho  CSc., PhD. 1 2 3 3 3 4 

              bez vedeckej hodnosti 1 1 4 4 5 5 

18. Zamestnanci v pedag. procese spolu                                             218 213 229 226 244 263 

Z uvedeného počtu má akademický titul DrSc. 8 pedagogických zamestnancov, 193 

pedagogických zamestnancov a 40 vedecko-výskumných zamestnancov má akademický titul 
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PhD., resp. CSc., bez akademického titulu je 15 pedagogických zamestnancov a 7 vedecko-

výskumných zamestnancov. 

Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine podľa funkčných miest 

Riadok Zamestnanci 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. 
PROFESORI /spolu/ 30 26 27 27 28 32 

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

3.            CSc., PhD. 24 21 23 23 24 27 

4.            bez vedeckej hodnosti       

5. MIMORIADNI PROFESORI 10 9 10 9 9 6 

6. z toho DrSc.     1  

7.            CSc., PhD. 10 9 10 9 8 6 

8. DOCENTI /spolu/ 40 40 38 42 41 40 

9. z toho DrSc.       

10.            CSc., PhD. 40 40 38 42 41 40 

11.            bez vedeckej hodnosti       

12. ODBORNÍ ASISTENTI  114 115 115 102 109 120 

13. z toho DrSc. 4  5 3 3 3 

14.            CSc., PhD. 95 104 98 93 101 114 

15.            bez vedeckej hodnosti 15   11 12 6 5 3 

16. 
ASISTENTI 1 1 4 4 6 9 

17. LEKTORI 2 3 7 7 8 9 

18. z toho  CSc., PhD. 1 2 3 3 5 6 

19.              bez vedeckej hodnosti 1 1 4 4 3 3 

20. Vedeckí pracovníci spolu 21 19 28 35 43 47 

21. z toho PhD. 12  25 28 32 40 

22. Zamestnanci v pedag. procese spolu                                             218 213 229 226 244 263 
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5.2. Kvalita pedagogického procesu  

 

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

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

funkčných miest docentov a profesorov. 

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

aj formou študentskej spätnej väzby.  

Na JLF UK prebiehajú paralelne viaceré spôsoby študentskej spätnej väzby:   

1. hodnotenie jednotlivých pedagógov realizované raz ročne študentmi 

(http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/studentska-spaetna-vaezba); 

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

kliniky/vedúcim ústavu; 

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

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

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

roku 2011/2012;  

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

zlepšenie pedagogického procesu adresované prodekanom pre pedagogiku 

prostredníctvom formulára na webovej stránke fakulty alebo vhodením vyplneného 

formulára na hodnotenie kvality výučby do schránok umiestnených na viacerých miestach 

fakulty, čo študenti využívajú len minimálne; 

6. každoročné testovanie retenčných vedomostí študentov realizované od akademického 

roku 2008/2009. 

 

Retenčné testy 

Testovanie retenčných vedomostí študentov je zamerané na hodnotenie úrovne vedomostí, 

ktoré si študenti pamätajú zo štúdia.  

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

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

2016 sa na JLF UK zúčastnilo na uvedenom testovaní 68 % študentov testovaných ročníkov. 

Účasť na retenčných testoch a úspešnosť jednotlivých testov je prezentovaná v nižšie 

uvedených tabuľkách.  
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Účasť študentov na retenčných testoch v roku 2016 

  3.VL 3.VLa 3. ZL 6.VL 6.VLa 

Účasť na RT 124 69 9 73 48 

Zapísaných 

študentov 
132 104 9 143 87 

Účasť v % 93,94 66,35 100 51,05 55,17 

 

Úspešnosť retenčných testov študentov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba 

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

                              

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

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

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

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

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

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

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

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

2015/2016 51% 41,13% 55% 47,46% 

2016/2017 49,09% 41,78% 53,56% 38,69% 

 

 

Uvedená forma testovania slúži na reálne zhodnotenie kvality výučbového procesu 

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

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

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

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

študentov elektronicky. V AR 2015/2016 sa realizovalo elektronické testovanie všetkých 

študentov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a študentov 

3. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku anglickom. Vzhľadom 

na minuloročnú nízku účasť na elektronickom testovaní študentov 6. ročníka študujúcich 

v jazyku anglickom, u nich testovanie prebehlo v papierovej forme. 

Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania je v súčasnosti veľmi diskutovaný 

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

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

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

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

pedagogického procesu nadobúda na dôležitosti.  

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

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

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

V súčasnosti sa naďalej pokračuje na aktivitách aj v tzv. období udržateľnosti. 

V rámci tohto projektu bolo uskutočnené hodnotenie predmetov a vyučovacieho 

procesu študentmi študijného programu všeobecné lekárstvo – výučba v slovenskom 

a anglickom jazyku a tiež študijného programu zubné lekárstvo. Hodnotenie sa uskutočňuje 

v každom semestri príslušného akademického roka. V nasledujúcich tabuľkách je štatistika 

vyplnenia dotazníkov za letný semester AR 2014/2015 a zimný semester AR 2015/2016. 

V súčasnosti sa spracovávajú výsledky za letný semester AR 2015/2016. 

 

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi 

Vyhodnotenie prieskumu prebiehalo v mesiacoch december 2015 - február 2016 (letný 

semester AR 2014/2015) a v mesiacoch máj – jún 2016 (zimný semester 2015/2016). Študenti 

hodnotili letný semester AR 2014/2015 a zimný semester AR 2015/2016. Dotazníky boli 

distribuované cez zástupcov študentov jednotlivých ročníkov študijného programu všeobecné 

lekárstvo v Akademickom senáte JLF UK u slovenských študentov a cez učiteľov 

v jednotlivých ročníkoch u zahraničných študentov. Stupnica hodnotenia A – FX 

s možnosťou zaškrtnutia X (neviem, nemám informácie). Študenti mali možnosť hodnotiť 7 

oblastí a na záver ešte celkovo ohodnotili predmet a pedagógov vyučujúcich predmety 

známkou A – FX. Pre letný semester 2014/2015 bola návratnosť u slovenských študentov – 

61%, návratnosť u zahraničných študentov - 68%. Návratnosť u študentov študujúcich 

študijný program zubné lekárstvo – 95%. Pre zimný semester 2015/2016 bola návratnosť u 

slovenských študentov – 66%, návratnosť u zahraničných študentov - 62%. Návratnosť 

u študentov študujúcich študijný program zubné lekárstvo – 84%. 
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Tab. Štatistika vyplnenia dotazníkov hodnotenia predmetov a vyučovacieho procesu v letnom 

semestri akademického roka 2014/2015 študentmi študijných programov všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku slovenskom a anglickom a zubné lekárstvo 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov (letný semester AR 2014/2015) 

Slovenskí študenti 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 128 62 48% 

61% 

2. 104 78 75% 

3. 158 110 70% 

4. 143 113 79% 

5. 122 40 33% 

       

Zahraniční študenti 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 115 76 66% 

68% 

2. 155 102 66% 

3. 111 68 61% 

4. 83 63 76% 

5. 67 47 70% 

       

Slovenskí študenti - zubné lekárstvo 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 9 9 100% 

95% 2. 9 9 100% 

3. 7 6 86% 

 

Hodnotenie predmetov (letný semester AR 2014/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Slovenskí študenti 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Lekárska biológia 1 1918 Cudzí jazyk 1 531 

2. Fyziológia 1 1845 Lekárska biochémia 1 554 

3. 
Lekárska psychológia a základy 

komunikácie 2211 Patologická fyziológia 1 1585 

4. Farmakológia 1 2092 Zubné lekárstvo 1467 

5. Psychiatria 2 1556 Ortopédia 779 

6. Gynekológia a pôrodníctvo 3 882 Chirurgia 6 765 

       

Zahraniční študenti 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Slovak Language 1 1504 Medical Chemistry 1 658 

2. Slovak Language 3 826 Medical Biochemistry 1 251 

3. Pathological Physiology 1 1424 Internal Medicine Propedeutics 1 473 

4. Pharmacology 1 935 Radiology and NM 112 

5. 
Forensic Medicine and Medical 

Legislative 519 Pediatrics 1 124 
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6. Internal medicine 5 473 Gynecology  248 

       

Slovenskí študenti - zubné lekárstvo 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Lekárska biológia pre ZL 229 Cudzí jazyk pre ZL 149 

2. Mikrobiológia pre ZL 275 Dentálne materiály a technológie 1 129 

3. 
Lekárska psychológia a základy 

komunikácie 243 Preventívne ZL 195 

4. 
Súdne lekárstvo a medicínske 

právo 121 Verejné zdravotníctvo 70 

                                                                                                                                                  

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

semestri akademického roka 2015/2016 študentmi študijných programov všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku slovenskom a anglickom a zubné lekárstvo 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov (zimný semester AR 2015/2016) 

Slovenskí študenti 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 89 81 91% 

66% 

2. 129 79 61% 

3. 104 89 86% 

4. 157 101 64% 

5. 143 70 49% 

6. 122 58 48% 

       

Zahraniční študenti 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 132 93 70% 

62% 

2. 108 64 59% 

3. 145 111 77% 

4. 111 55 50% 

5. 82 51 62% 

6. 67 36 54% 

       

Slovenskí študenti - zubné lekárstvo 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 10 9 90% 

84% 2. 9 9 100% 

3. 9 8 89% 

4. 7 4 57%  

 

Hodnotenie predmetov (zimný semester AR 2015/2016) 

Slovenskí študenti 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Lekárska biológia 1 1918 Cudzí jazyk 1 531 

2. Fyziológia 1 1845 Lekárska biochémia 1 554 
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3. 
Lekárska psychológia a základy 

komunikácie 2211 Patologická fyziológia 1 1585 

4. Farmakológia 1 2092 Zubné lekárstvo 1467 

5. Psychiatria 2 1556 Ortopédia 779 

6. Gynekológia a pôrodníctvo 3 882 Chirurgia 6 765 

       

Zahraniční študenti 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Slovak Language 1 1504 Medical Chemistry 1 658 

2. Slovak Language 3 826 Medical Biochemistry 1 251 

3. Pathological Physiology 1 1424 Internal Medicine Propedeutics 1 473 

4. Pharmacology 1 935 Radiology and NM 112 

5. 
Forensic Medicine and Medical 

Legislative 519 Pediatrics 1 124 

6. Internal medicine 5 473 Gynecology  248 

       

Slovenskí študenti - zubné lekárstvo 

Ročník 
TOP PREDMET 

POČET 

A 

NAJMENEJ ÚSPEŠNÝ 

PREDMET 

POČET 

A 

1. Lekárska biológia pre ZL 229 Cudzí jazyk pre ZL 149 

2. Mikrobiológia pre ZL 275 Dentálne materiály a technológie 1 129 

3. 
Lekárska psychológia a základy 

komunikácie 243 Preventívne ZL 195 

4. 
Súdne lekárstvo a medicínske 

právo 121 Verejné zdravotníctvo 70 

 

S výsledkami dotazníkového prieskumu bolo vedenie JLF UK oboznámené na 

zasadnutí dňa 3.10.2016. Na základe rozhodnutia vedenia JLF UK bude celý dotazníkový 

prieskum predložený na porade vedúcim ústavov a kliník JLF UK, aby každý vedúci 

pracovník poznal a mohol zhodnotiť výsledky hodnotenia výučby v daných semestroch. 

Zároveň každý vedúci pracovník môže zhodnotiť, či opatrenia, ktoré po zverejnení 

predchádzajúcej dotazníkovej štúdie boli realizované v rámci jednotlivých pracovísk, zmenili 

výsledky hodnotenia jednotlivých predmetov a vyučovacieho procesu na ústavoch a klinikách 

JLF UK.  

Všetky výsledky doterajších dotazníkových prieskumov sú zverejnené na webovej 

stránke fakulty (http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-

vyucovacieho-procesu-studentmi/). 
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5.3. Perspektívy 

V personálnej oblasti cieľom Vedenia JLF UK je  neustále  zvyšovanie kvalifikácie 

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

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

kvalifikovaných odborných zamestnancov.  

Perspektívy ľudských zdrojov pri doktorandskom štúdiu: 

- zvyšovanie počtu školiteľov spĺňajúcich požiadavky (vedecko-pedagogická 

kvalifikácia, grant, aktivita vo výskume atď.), 

- zvyšovanie počtu doktorandov, hlavne doktorandov dennej formy,  

- skvalitňovanie doktorandského štúdia – perspektívne aj presunutím jeho časti 

na zahraničné pracoviská, 

- propagácia doktorandského štúdia na JLF UK a akceptácia záujemcov 

o doktorandské štúdium zo zahraničia, 

- 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.,2. a spojeného 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. 
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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 samostatne 

vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie, 

zdravotný dozor na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, 

vytvárania a  ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na 

pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, epidemiologický dohľad  a  z neho 

vyplývajúce odborné činnosti a vykonávať aktivity v  súlade so zásadami a koncepciou štátnej 

zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotne 

-výchovných projektov. 

Kvalifikačná úroveň absolventov doktorandského štúdia je daná Zákonom o vysokých 

školách a charakteristikami jednotlivých študijných odborov 3. stupňa vysokoškolského 

vzdelávania a je preverovaná kreditovým systémom štúdia, štátnou skúškou dizertačnou 

skúškou a štátnou skúškou obhajobou záverečnej dizertačnej práce pred komisiou odborníkov 

z relevantných pracovísk Slovenska i zo zahraničia.  

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

absolventa - Dotazník percepcie kvality štúdia pre absolventov vysokých škôl. 

Hodnotenie sa uskutočnilo v júni akademického roka 2015/2016. Dotazníky boli absolventom 

distribuované cez Študijné oddelenie Dekanátu JLF UK. Dotazník v AR 2015/2016 vyplnilo 

84% slovenských študentov a 76% študentov študujúcich v jazyku anglickom. V rámci 

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

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

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

S výsledkami dotazníkového prieskumu bolo oboznámené vedenie JLF UK na 

zasadnutí 2.11.2016.  Z celkového počtu respondentov (absolventov JLF UK v AR 

2015/2016) má záujem o ďalšiu spoluprácu 58% v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku slovenskom a 45% respondentov v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom. Vzhľadom na túto skutočnosť na zabezpečenie ďalších kontaktov 

JLF UK so svojimi absolventmi sa v spolupráci s Ústavom informačných technológií pracuje 
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na tom, aby sme mali po ukončení štúdia s každým študentom JLF UK mailový kontakt 

a mohli distribuovať informácie.  

Z uvedeného prieskumu 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 (94% v študijnom programe všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

a 92% v jazyku anglickom). 

Absolventi našej fakulty v AR 2015/2016 v študijnom programe všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku slovenskom majú záujem predovšetkým o internú medicínu a anesteziológiu 

a intenzívnu medicínu. Ako krajinu budúceho pôsobenia udávajú naši absolventi v 66 % 

Slovensko, v 15% Českú republiku, 5% udáva zahraničie (Nemecko, Rakúsko, Taliansko) 

ostatní sú ešte nerozhodnutí (14%).  

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

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

pôsobiť predovšetkým v Nórsku.  

 

Tab. Štatistika vyplnenia dotazníkov absolventov JLF UK v akademických rokoch 2015/2016, 

2014/2015, 2013/2014, 2012/2013 a 2011/2012 absolventmi študijného programu všeobecné lekárstvo 

– výučba v jazyku slovenskom a anglickom 

  

 

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov - Spätná väzba absolventov JLF UK 

 

 

AR 2015/2016 

AR 2014/2015 

AR 2013/2014 

AR 2012/2013 

AR 2011/2012 

    
Slovenskí študenti 

AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2015/2016 122 103 84% 

2014/2015 136 120 88% 

2013/2014 100 78 78% 

2012/2013 146 122 84% 

2011/2012 149 113 76% 

 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2016 

 

59 

 

Zahraniční študenti 

AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2015/2016 67 51 76% 

2014/2015 52 42 81% 

2013/2014 44 38 86% 

2012/2013 51 30 59% 

2011/2012 31 17 55% 

 

Výsledky všetkých dotazníkových prieskumov týkajúcich sa absolventov JLF UK sú 

dostupné na webovej stránke fakulty 

(http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/absolventska-spaetna-vaezba/) 

 

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. Preto je potešujúca skutočnosť, že 

v absolventskom dotazníku študenti uvádzajú záujem aj o všeobecné lekárstvo. 

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 postupne formuje domáci trh práce 

pre absolventov vysokoškolského štúdia. 

6.3. Zahraničný trh práce 

         V študijných programoch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo 

a pôrodná asistencia - v tzv. regulovaných povolaniach existuje reálny predpoklad 

http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/absolventska-spaetna-vaezba/
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uplatnenia sa našich absolventov v  krajinách Európskej únie vzhľadom na  študijné programy 

s podobným profilom absolventa, automatické uznávanie diplomov a relatívne vysokú 

ponuku voľných miest na trhu práce v niektorých regiónoch Európy. 

        V študijnom programe verejné zdravotníctvo sa dá predpokladať nárast uplatnenia našich 

absolventov vzhľadom na existenciu podobného typu vysokoškolského vzdelávania v  týchto 

študijných programoch 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.  


