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1 VÝUČBA   

 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej ako 

„JLF UK“, resp. ako „fakulta“) je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl 

v Slovenskej republike. V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta, je integrálnou 

súčasťou Univerzity Komenského. JLF UK uskutočňuje vysokoškolské štúdium bakalárske, 

magisterské, doktorské, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov. Poskytuje možnosť 

štúdia v študijnom programe všeobecné lekárstvo, študijnom programe zubné lekárstvo a v 

nelekárskych študijných programoch (NŠP) ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné 

zdravotníctvo. 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 a ďalšími 

uvedenými študijnými programami, na ktorej je vedecké bádanie prepojené s vyučovaním. 

 Základným poslaním JLF UK, ako jednej z fakúlt Univerzity Komenského, je 

vychovávať absolventov v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, v 

nelekárskych študijných programoch, v akreditovaných doktorandských študijných 

programoch 3. stupňa a tiež zvyšovať a prehlbovať odbornú spôsobilosť zdravotníckych 

pracovníkov prostredníctvom študijných programov ďalšieho vzdelávania. Všetky študijné 

programy na JLF UK v Martine sú akreditované v zmysle zákona o vysokých školách 131/2002 

Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov a zodpovedajú 

požadovanej náplni v sústave študijných odborov. JLF UK postupne inovuje obsah v rámci 

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

jednotlivými predmetmi a väčšmi sa využil mnohostranný potenciál fakulty v prospech 

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

Napomáha tomu dôsledná príprava, zverejnenie a následná kontrola informačných listov 

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

odporúčanej literatúry, podmienok na absolvovanie predmetu a tiež podmieňujúcich 

predmetov.  

Naši študenti sa vynikajúco umiestňujú v celoslovenskej súťaži študentov lekárskych 

fakúlt Medik roka (www.medikroka.sk) – v roku 2020 sa súťaž vzhľadom na situáciu súvisiacu 

s pandémiou COVID-19 nekonala, v predchádzajúcom roku  sa na prvom mieste umiestnil 

http://www.medikroka.sk/
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Lukáš Weiss, študent 6. ročníka JLF UK, a rozšíril tak skupinu víťazov z JLF UK za roky 2015, 

2017 a 2018.  

K úspechom študentov našej fakulty patrí aj 1. miesto na Medzinárodnej olympiáde 

v anglickom jazyku, ktoré získal študent 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo 

Richard Ančič.  

JLF UK v Martine patrí k lídrom aj v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, a to predovšetkým lekárov. Podieľa sa na tvorbe celoštátnej legislatívy 

a je jedinou akreditovanou vzdelávacou ustanovizňou v Slovenskej republike pre niekoľko  

študijných programov určených pre zdravotnícke povolanie lekár – mamológia, 

mamodiagnostika v gynekológii, pediatrická urológia, klinická imunológia a alergológia 

a komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy. Ako jediná 

lekárska fakulta na Slovensku tak vychováva špecialistov v uvedených odboroch 

a certifikovaných pracovných činnostiach. Diplomy o špecializácii, ktoré získavajú absolventi 

JLF UK, sú uznávané v európskom hospodárskom priestore a umožňujú našim špecialistom 

poskytovať zdravotnú starostlivosť na mnohých prestížnych európskych pracoviskách. JLF UK 

v Martine s úspechom realizuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR  rezidentskú 

formu štúdia vo vybraných špecializačných študijných odboroch. Týmto spôsobom významne 

prispieva k riešeniu otázky nedostatku všeobecných lekárov a špecialistov v rámci Slovenskej 

republiky. 

   Veda a výskum sa na JLF UK v Martine považuje za základnú súčasť existencie fakulty, 

za zdroj získavania poznatkov uplatňovaných v procese vzdelávania a liečebno-preventívnej 

starostlivosti a za základ ukazovateľov kvality. V súvislosti s vedecko-výskumnou činnosťou 

JLF UK podporuje študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), všetky formy 

doktorandského štúdia s dôrazom na dennú formu s cieľom obnovy a rozvoja ľudských zdrojov, 

vytvára nové miesta vedeckých pracovníkov, obsadzuje ich talentovanými mladými vedcami.  
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1.1 Všeobecná charakteristika študijných jednotiek 

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského zabezpečuje v akademickom roku 

2020/2021 vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch: 

 -  spojeného 1. a 2. stupňa: 

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

       a anglickom 

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

       -  študijných programoch 1. a 2. stupňa: 

o Ošetrovateľstvo: 3-ročné denné bakalárske štúdium, 2-ročné denné 

                                       magisterské štúdium a 3-ročné externé magisterské štúdium 

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

                                       magisterské štúdium 

o Pôrodná asistencia: 3-ročné denné bakalárske štúdium, 3-ročné externé 

            magisterské 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 

o Zubné lekárstvo 

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

a 5 rokov v externej forme. 

- v   akreditovaných špecializačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní lekár pre špecializačné 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 Mamológia 

o Nefrológia 

o Neonatológia 

o Neurológia 

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 Pneumológia a ftizeológia 

o Pracovné lekárstvo 

o Rádiológia 

o Súdne lekárstvo 

o Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
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o Urológia 

o Vnútorné lekárstvo 

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 

o Mamodiagnostika v gynekológii 

 

- v akreditovaných špecializačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní zubný lekár pre špecializačné odbory:  

o Maxilofaciálna chirurgia 

o Zdravotnícky manažment a financovanie 

 

- v akreditovaných certifikačných študijných programoch v zdravotníckom povolaní 

zubný lekár pre certifikované pracovné činnosti:  

o  Dentoalveolárna chirurgia 

 

- v akreditovaných špecializačných študijných programoch v zdravotníckom 

povolaní sestra pre špecializačné odbory:  

o Ošetrovateľská starostlivosť v komunite 

o Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii 

o Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii 

o Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých 

o Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii 

 

- 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 študijného programu biomedicínske 

inžinierstvo s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity.  

V roku 2020 sa druhýkrát na JLF UK uskutočnila doplňujúca skúška pre 

zdravotnícke povolanie lekár a  zubný lekár.  

Na doplňujúcu skúšku pre zdravotnícke povolanie lekár sa prihlásilo 60 

žiadateľov. Písomná – teoretická časť doplňujúcej skúšky sa skladala v súlade s platnými 

predpismi z dvoch častí. Testy sa realizovali online formou dňa 12. 10. 2020. Teoretickej časti 

doplňujúcej skúšky sa zúčastnilo 55 žiadateľov. Každý účastník bol oboznámený s výsledkom 

oboch častí svojho testu hneď po jeho ukončení. Na ústnu skúšku bolo pozvaných 29 úspešných 

žiadateľov v písomnej časti skúšky. Ústna časť sa konala za prísnych epidemiologických 

opatrení dňa 15. 10. 2020 (a v náhradnom termíne 12. 11. 2020 pre jednu uchádzačku pozitívne 

testovanú na COVID-19) v zasadačke Vedeckej rady JLF UK. V ústnej časti skúšky si 

uchádzači losovaním vybrali otázky, na ktoré odpovedali v jednotlivých predmetoch v súlade 

s vopred zverejnenými podmienkami. V oboch častiach doplňujúcej skúšky bolo úspešných 29 

žiadateľov.  

Na doplňujúcu skúšku pre zdravotnícke povolanie zubný lekár sa prihlásilo 38 

žiadateľov. Písomná – teoretická časť doplňujúcej skúšky sa realizovala  online formou dňa 

12. 10. 2020. Teoretickej časti skúšky sa zúčastnilo 36 žiadateľov. Každý účastník bol 

oboznámený s výsledkom oboch častí svojho testu hneď po jeho ukončení. Na praktickú a ústnu 

časť skúšky, ktorá sa konala dňa 16. 10. 2020 v Univerzitnej nemocnici Martin na Ústave 

klinickej biochémie JLF UK a UNM, bolo pozvaných 15 úspešných žiadateľov. V praktickej 

časti doplňujúcej skúšky boli preverené zručnosti žiadateľa, v tejto časti bolo úspešných 10 

žiadateľov, ktorí ďalej pokračovali v ústnej časti skúšky. V písomnej aj ústnej časti doplňujúcej 

skúšky bolo úspešných 6 žiadateľov.  

 

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 

všeobecné predmety, ďalšie dva ročníky sa venujú konkrétnemu zameraniu, v našom prípade 

všeobecnej medicíne. UTV pri JLF UK v Martine má  29-ročné pôsobenie. Prednášky sú 

zabezpečované pedagógmi 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 
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sklonku produktívneho a postproduktívneho veku. V letnom semestri akademického roka 

2019/2020 a v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 bola výučba z dôvodu 

pandémie COVID-19 prerušená.  

Od vzniku UTV bolo na akademickej pôde slávnostne promovaných 794 absolventov 

v študijných programoch všeobecná medicína a starostlivosť o seniorov.  

Absolventi si založili Klub UTV, ktorý navštevovalo 202 poslucháčov. V súčasnosti je 

tiež činnosť klubu pozastavená.  

 

 

Výučba na Univerzite tretieho veku 

 

Pandémia COVID-19 zasiahla aj tradične organizovanú Martinskú letnú detskú 

univerzitu, ktorá sa v tomto roku nerealizovala.   
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2 ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA 

2.1 Napĺňanie dlhodobého zámeru JLF UK   

Dlhodobý zámer rozvoja JLF UK v rokoch 2014 – 2024 pokračuje v napĺňaní 

strategických cieľov fakulty v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja Univerzity Komenského 

v Bratislave. Koncepcia dlhodobého zámeru reaguje na súčasné požiadavky verejnosti a zahŕňa 

predpokladané trendy rozvoja medicínskeho vzdelávania v celoeurópskom priestore. Plnenie 

krátkodobých i dlhodobých cieľov fakulty predpokladá aktívny prístup všetkých zamestnancov 

a ich stotožnenie sa s vytýčenými zámermi. Hlavnou myšlienkou všetkých aktivít smerujúcich 

k napĺňaniu dlhodobých zámerov je zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach činnosti. 

Dlhodobý zámer je orientovaný nielen na tradičné oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a 

liečebno-preventívnej činnosti, ale i na vytváranie podmienok pre stabilizáciu a kvalitatívny 

rozvoj pedagogických a vedecko-výskumných kapacít fakulty. Dlhodobým zámerom, ktorý 

vychádza z poslania fakulty a univerzity, je upevnenie postavenia fakulty ako významného a 

pozitívne hodnoteného medzinárodného centra medicínskeho vzdelávania. 

Snahou už dlhodobo fungujúcej implementácie bolonskej štruktúry je kompatibilita 

štúdia na lekárskych fakultách 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 bolonskej štruktúry v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo a študijnom programe zubné lekárstvo je existencia tzv. prerekvizitných 

(podmieňujúcich) a nadväzujúcich 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 s ohľadom na uvedené 

všeobecné a hlavné ciele bolonského procesu existujú konkrétne špecifiká jednotlivých krajín 
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Európy v nadväznosti na rôzne stupne ekonomického vývoja a rôznu podporu vysokoškolského 

vzdelávania, vedy a výskumu zo strany štátu.  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako fakulta s rešpektovaným 

postavením v medzinárodnom vysokoškolskom priestore: 

a) zachováva si 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; 

b) inovuje obsah v rámci jednotlivých predmetov študijných programov tak, aby sa dosiahla 

väčšia prepojenosť medzi jednotlivými predmetmi a väčšmi sa využil mnohostranný potenciál 

fakulty v prospech prípravy študentov i s ohľadom na ich vysokú konkurencieschopnosť pri 

uplatnení sa v praxi (napomáha tomu dôsledná príprava, zverejnenie a následná kontrola 

informačných listov predmetov, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa osnovy predmetu, 

výsledkov vzdelávania, odporúčanej literatúry, podmienok na absolvovanie predmetu a tiež 

podmieňujúcich predmetov);  

c) podporuje spoluprácu pri uskutočňovaní spoločného študijného programu biomedicínske 

inžinierstvo s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity;  

d) pokračuje v existujúcom zabezpečení systematického uplatňovania preukazného a 

transparentného systému zabezpečenia a kontroly kvality vzdelávania (viď 5.2); 

e) študentov vedie tak, aby sa stali kriticky uvažujúcimi a tolerantnými osobnosťami, ktoré 

budú schopné prevziať zodpovedné funkcie v spoločnosti: absolvent JLF UK bude mať nielen 

spoľahlivé odborné vedomosti, ale aj vysokú úroveň etických, sociálnych a komunikačných 

kompetencií (napr. zaradenie do kurikula nového povinného predmetu Komunikácia v klinickej 

praxi pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom 

a v jazyku anglickom od akademického roka 2017/2018);  

f) zachováva a rozvíja prospešné študijné programy a špecializácie vo všetkých formách štúdia 

(viď 3. Akreditácia).  
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Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine ako vyhľadávaný a rešpektovaný 

partner v celoeurópskom priestore vysokoškolského vzdelávania: 

a) rozširuje mieru zapojenia JLF UK do medzinárodných akademických mobilitných 

programov (viď 2.1.1. Partnerstvá fakulty vo vzdelávaní);  

b) aktívne propaguje možnosti štúdia na JLF UK doma a v zahraničí; 

c) postupne zdokonaľuje podmienky pre štúdium predovšetkým s dôrazom na praktickú výučbu 

na klinických pracoviskách fakulty;  

d) zachováva členstvo JLF UK vo významných medzinárodných akademických organizáciách 

(napr. The Association for Medical Education in Europe – AMEE, Medical Education in 

Europe 2 –MEDINE 2, Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences 

in the European System - ORPHEUS a pod.). 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.  

Jesseniova lekárska fakulta UK ako iniciátor a koordinátor transferu vedomostí 

do praxe: 

a) zavádza nové študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktoré sú 

jedným z najefektívnejších prostriedkov transferu vedomostí do praxe a nástrojom na 

zvyšovanie kvalifikácie (viď 3.3. Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania);  

b) pokračuje v celoživotnom vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku a spolupodieľa sa na 

organizovaní Martinskej letnej detskej univerzity (viď 1.1. Všeobecná charakteristika 

študijných jednotiek); 

Jesseniova lekárska fakulta UK ako vysoká škola orientovaná na študenta a jeho 

potreby: 

a) zabezpečuje korektným a transparentným prijímacím konaním, aby sa na fakultu zapisovali 

najkvalitnejší slovenskí stredoškoláci; 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2020 

 

13 

 

b) podporuje rozvoj poradenstva a podpory pri štúdiu, využijúc vo väčšej miere aj možnosti 

informačného systému fakulty; v klinických odboroch je kladený dôraz na kontaktnú výučbu 

pri lôžku pacienta (viď 4.4. Praktická výučba); 

c) systematicky získava spätnú väzbu od poslucháčov jednotlivých stupňov štúdia i od 

absolventov cez ankety a prieskumy a využíva ju pri opatreniach na zvyšovanie kvality 

vzdelávania (viď 5.2. Kvalita pedagogického procesu); 

d) kladie dôraz na neustále zlepšovanie sociálnych podmienok študentov a podľa  potreby 

rozvíja aj starostlivosť o študentov so špecifickými potrebami (na JLF UK je evidovaných 12 

študentov so špecifickými potrebami takmer vo všetkých  akreditovaných študijných 

programoch); 

e) udeľovaním štipendií a ocenení vynikajúcim študentom podporuje motiváciu poslucháčov 

dosahovať nadpriemerné študijné výsledky. 

 

2.1.1 Partnerstvá fakulty vo vzdelávaní  

 

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

JLF UK do medzinárodných akademických mobilitných programov.  

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 Agreements. 

V nasledujúcom prehľade sú uvedené partnerstvá fakulty vo vzdelávaní a údaje o účasti 

predovšetkým študentov a pedagógov na výmenných programoch. 

Partnerstvá fakulty vo vzdelávaní :  

Študentská mobilita – akademický rok 2019-2020 
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SMT – Študentská mobilita – outgoing  

 

Celý akademický rok 

1. Nova Medical School, Lisbon (Portugalsko) 1x 

 

Zimný semester 2019 

1. University of Munster (Nemecko) 1x 

 

Letný semester 2020 

Prijaté prihlášky – 25 

Prihlášky zrušené na základe žiadostí od študentov - 9 

Nominované prihlášky – 16 

 

1. University of Padua (Taliansko) – 3 x 

2. Palackého Univerzita Olomouc (CZ) – 2x 

3. University of Malaga (Španielsko) – 2x 

4. University of Silesia Katowice (Poľsko) – 2 x 

5. University of Torun (Poľsko) – 1 x 

6. Univerisity of Munster (Nemecko) – 1x 

7. Medical University of Vienna (Rakúsko) -2 x 

8. University of Sofia (Bulharsko) – 1x 

9. Friedrich Alexander University Erlangen (Nemecko) – 2x 

 

Zrušené mobility po nominovaní, z dôvodu Covid-19 – spolu 6 študentov 

 

1. University of Padua 

2. Unviersity of Munster 

3. Friedrich Alexander University Erlangen 

4. Univesity of Sofia  

  

SMT – Študentská mobilita – incoming   

Celý akademický rok  

1. University of Fogia (Taliansko) 1x 

2. Univerisity of Catania (Taliansko) 2x  

3. University of Padua (Taliansko) 4x 

4. Nova Medical School, Lisbon (Portugalsko) 

5. Western University of Brittany (Franúzscko) 1x 

6. University of Malaga (Španielsko) 3x 

 

Zimný semester 2019 

1. University of Padua (Taliansko) 1x 

2. Nova Medical School, Lisbon (Portugalsko) 1x 
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Letný semester 2020 

1. University of Catania (Taliansko) – 1 x 

 

Ošetrovateľstvo  

1. Girona, Španielsko 

 

Študentská stáž – 7  

1. 2. Lekárska Fakulta, Univerzita Karlova – FN Motol -1x 

2. 1. Lekárska Fakulta, Univerzita Karlova -1x 

3. Medical Unviersity of Viena, Rakúsko – 1x 

4. University of Birhmingham, Spojené kráľovstvo – 1x 

5. Vivantes Klinikum Nuekolln (Nemecko) -1x 

6. Amsterdam University Medical Centres – 1x 

7. 3. Lekárska Fakulta, Univerzita Karlova, FN Královské Vinohrady – 1x 

 

Učiteľská mobilita sa v akademickom roku 2019-2020 neuskutočnila  

V akademickom roku 2019-2020 neboli prijatí žiadni stážisti  

 

Akademický rok 2020-2021 

Študentská mobilita -  outgoing  

Celý akademický rok  

1. University of Western Brittany  (Francúzko)– 1x 

2. Saarland University (Nemecko) 

 

Zimný semester 2020 

1. Humboltd Universitas, Berlin, (Nemecko) 1x 

 

Študentská stáž  

Zimný semester  

1. IKEM, Praha – 1x 

2. 1. Lekárska Fakulta, Univerzita Karlova, Praha – 1x 
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2.2 Štruktúra študentov JLF UK 

 

Na JLF UK študuje k  31. 10. 2020 v rámci študijných programov 1., 2. a spojeného 1. 

a 2. stupňa v dennej forme štúdia 1682 študentov v nasledovnom členení: 

denné a externé štúdium   

celkový počet 1682 l. roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5. roč. 6.roč. 

Doktorské štúdium 1463       

všeobecné lekárstvo-SJ 755 146 109 190 123 104 83 

všeobecné lekárstvo-AJ 653 138 131 120 93 89 82 

zubné lekárstvo 55 11 9 9 9 7 10 

Bakalárske štúdium 169       

ošetrovateľstvo - denné 88 43 25 20    

ošetrovateľstvo - externé 7 7      

verejné zdravotníctvo - denné 24 9 6 9    

pôrodná asistencia - denné 50 23 8 19    

Magisterské štúdium 50       

verejné zdravotníctvo - denné 5 5      

ošetrovateľstvo - denné 16 16      

ošterovateľstvo - externé 5   5    

pôrodná asistencia - externé.  24 12  12    

 

V rámci 3. stupňa štúdia  k  31. 10. 2020 na JLF UK študuje  218 aktívnych 

doktorandov: z toho 107 v dennej forme a 111 v externej forme.   

Študijný program denná forma externá forma 

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

anatómia, histológia a embryológia  1     1  1 

normálna a patologická fyziológia  2 5 3 2   3  

vnútorné choroby 2 3 3 2 4 4 9 2 11 

chirurgia   4 5 5 2 4 5 2 

gynekológia a pôrodníctvo  3 2 5  1    

pediatria 2 4 4 6 2 3 1 2 2 

neurológia   1 2  1 1 2  

dermatovenerológia  1  2  1 1  2 

anestéziológia a resuscitácia    1 1  1 3 5 

patologická anatómia a súdne lekárstvo 1 1 2 2  1  1  

lekárska biofyzika  2  1   1 1 1 

klinická farmakológia 1 1        

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 1 3 3 3 2 1 1 1  

farmakológia 3 4 1 7 1     

verejné zdravotníctvo 1   2  1    

ošetrovateľstvo 3   1 2  3 1 1 

zubné lekárstvo     1 2 2 1  

urológia   1  3  2   
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2.3 Priority  

       Prioritou JLF UK zostáva zabezpečovať vysoký záujem uchádzačov o štúdium 

študijných programov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo s výučbou v jazyku 

slovenskom.    

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

členenie akademického roka 2020/2021 bolo schválené v súlade so Študijným poriadkom UK. 

S ohľadom na epidemiologickú situáciu spôsobenú pandémiu COVID-19 sa zápisy študentov 

do 1. roku štúdia realizovali prezenčnou formou podľa jednotlivých študijných programov a 

s rozdelením do skupín podľa abecedného poradia. Zápisy študentov do vyšších ročníkov sa 

realizovali výlučne elektronicky. Študenti následne na študijné oddelenie zaslali poštou alebo 

odovzdali osobne požadované podpísané doklady. Prevzatie validačných známok a aktualizácia 

preukazu študenta prebiehali podľa aktuálnych možností s rešpektovaním obmedzení zo strany 

študentov a študijného oddelenia. Rozvrhy a obsadenosť prednáškových miestností boli 

zaslané na pripomienkovanie, ročenka v obidvoch jazykových mutáciách bola zverejnená 

elektronicky a v jazyku slovenskom vydaná aj 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, sa uskutočnilo v letnom 

semestri AR 2019/2020 bez problémov v stanovenom termíne. V akademickom roku 

2020/2021 sa realizovala štátna skúška Obhajoba diplomovej práce pre študijný program 

všeobecné lekárstvo podľa nového harmonogramu prvýkrát ako štátna skúška prvá v poradí po 

zápise do 6. roku štúdia.  

V roku 2020 bol schválený nový Študijný poriadok JLF UK, ktorý vychádza 

z univerzitného študijného poriadku a účinný je od 1. septembra 2020. Najdôležitejšie zmeny a 

nové ustanovenia boli oznámené študentom aj pedagogickým zamestnancom fakulty.  

Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium sa na fakulte uskutočnil 3. februára 

2020. Dozvedeli sa na ňom všetko o možnostiach štúdia na JLF UK ako aj o podrobnostiach 

súvisiacich s podmienkami prijatia na štúdium. Okrem toho sa JLF UK zapojila do 

celouniverzitného Dňa otvorených dverí, ktorý bol realizovaný online v dňoch 5. a 6. novembra 

2020. 
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Deň otvorených dverí pre budúcich uchádzačov o štúdium na JLF UK 3.2.2020 

 

Pre akademický rok 2020/2021 si na JLF UK v Martine podalo prihlášku na štúdium v 

študijnom programe všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom 1173 uchádzačov 

(predchádzajúce akademické roky:  2019/2020 – 1185, 2018/2019 – 982, 2017/2018 – 822, 

2016/2017 – 1136, 2015/2016 – 1268, 2014/2015 – 1489, 2013/2014 – 1641, 2012/2013 - 1632, 

2011/2012 – 1387, 2010/2011 – 1130, 2009/2010 – 1118 uchádzačov).  

Prihlášku na štúdium študijného programu zubné lekárstvo si podalo 169 uchádzačov 

(v AR 2019/2020 -139, AR 2018/2019 – 126, AR 2017/2018 – 114, AR 2016/2017 – 132, v 

AR 2015/2016 – 147, v AR 2014/2015 – 182, v AR 2013/2014 - 219 uchádzačov, v AR 

2012/2013 - 130 uchádzačov). Prijímacie skúšky sa realizovali vzhľadom na aktuálnu 

epidemiologickú situáciu online v spolupráci so spoločnosťou SCIO. 

V nelekárskych študijných programoch fakulta reagovala na aktuálnu spoločenskú 

situáciu – nedostatok absolventov  nelekárskych študijných programov (sestier, pôrodných 

asistentiek a verejných zdravotníkov) na celom Slovensku. Prijímacia komisia navrhla dekanke 

odpustiť uchádzačom prijímaciu skúšku ako ďalšiu podmienku prijatia.  
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Prehľad počtu prihlásených, zúčastnených a prijatých uchádzačov je uvedený v tabuľke:  

 
Študijné programy spojeného 1. a 2. 

stupňa 
Prihlásení Zúčastnení Prijatí Zapísaní 

Všeobecné lekárstvo - výučba v jazyku 

slovenskom 
1132 1073 253 146 

Všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku 

anglickom 
519  224 138 

Zubné lekárstvo 

 
169 148 14 11 

Študijné programy 1. stupňa     

Ošetrovateľstvo – Bc. denná forma 

 
58 

Odpustená prijímacia 

skúška 
58 43 

Ošetrovateľstvo – Bc. externá forma 

 
9 

Odpustená prijímacia 

skúška 
9 7 

Pôrodná asistencia– Bc. denná forma 

 
29 

Odpustená prijímacia 

skúška 
29 24 

Verejné zdravotníctvo – Bc. denná 

forma 

 

17 
Odpustená prijímacia 

skúška 
17 9 

Študijné programy 2. stupňa  

Ošetrovateľstvo – Mgr. - denná forma 21 
Odpustená prijímacia 

skúška 
21 16 

Verejné zdravotníctvo – Mgr. - denná 

forma 
5 

Odpustená prijímacia 

skúška 
5 5 

Pôrodná asistencia – Mgr. - externá 

forma 
12 

Odpustená prijímacia 

skúška 
12 12 

 

Vývoj celkového počtu študentov JLF UK za obdobie 10 rokov je zobrazený 

v jednotlivých grafoch podľa študijných programov.  
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V akademickom roku 2020/2021 študuje na JLF UK 653 študentov v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom. Najvyšší počet študentov študujúcich 

v jazyku anglickom je z Nórska, ich celkový počet je 340.  Ďalší študenti sú z nasledujúcich 

krajín: Cyperská republika, Česká republika, Čína, Dánsko, Fínsko, Filipíny, Francúzsko, India, 

Island, Irán, Írsko, Izrael, Japonsko, Kórejská republika, Konžská republika, Kuba, Litva, 

Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, 

Seychely, Španielsko, Švédsko, Thajsko, Taliansko.  

JLF UK venuje pozornosť aj výučbe 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 2020/2021 študuje 

v 18 akreditovaných študijných programoch  3. stupňa 107 doktorandov.  
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Doktorandi dennej formy doktorandského štúdia   

  

Doktorandi externej formy doktorandského štúdia   
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2.4  Výhody a nevýhody študijných programov  

 

Výhodou stratégie rozvoja študijného programu všeobecné lekárstvo (45)  je stabilne 

vysoký záujem o štúdium, zabezpečenie rozvoja lekárskych a zdravotníckych vied 

a kvalifikovaného pedagogického zboru na JLF UK. 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 

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. Aj preto JLF UK aktívne participuje 

pri príprave výstavby novej univerzitnej nemocnice v areáli fakultného kampusu. 

Študijný program zubné  lekárstvo (48) je  študijný program akreditovaný v roku 

2011. Existuje reálny predpoklad trvalého vysokého záujmu o štúdium a postupné rozširovanie 

materiálno-technickej základne pre kvalitnú výučbu vyššieho počtu študentov patrí k prioritám 

rozvoja fakulty.  

Štruktúra študentov v nelekárskych zdravotníckych študijných programoch je 

ovplyvnená klesajúcim záujmom o štúdium v niektorých študijných programoch na našej 

fakulte. Je to v dôsledku výučby týchto študijných programov na ďalších fakultách so 

zdravotníckym zameraním na Slovensku a schválením  novely 363/2007 Zákona 131/2002 o 

vysokých školách, ktorá určila ako podmienku prijatia na štúdium študijného programu 

v zdravotníckych študijných odboroch v  externej forme ukončené stredoškolské vzdelanie v 

príslušnom zdravotníckom odbore. Prehľad silných a slabých stránok jednotlivých študijných 

programov je zhrnutý v nižšie uvedených tabuľkách. 
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25 Ošetrovateľstvo 

Silné stránky  Slabé stránky  

Tradícia a súčasť JLF UK  

Stabilná kvalifikačná úroveň pedagógov  

Stabilné tímy pedagógov 

Publikačná aktivita  

Grantová činnosť 

Kvalitná príprava absolventov 

Vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov 

v praxi  

Aktívna účasť na programe ERAZMUS – 

učiteľské a študentské mobility 

Realizácia akreditovaných študijných 

programov sústavného vzdelávania 

Aktívna spolupráca s UNM (prepojenie 

teórie a praxe, mentoring) 

Intenzívna spolupráca s univerzitami v ČR 

v oblasti pedagogiky     

Nízky počet študentov   

Nerovnocenný príspevok MŠVVaV SR na 

výučbu jedného študenta  v 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia    

Legislatíva EÚ – obmedzenie externých 

foriem bakalárskeho štúdia v regulovaných 

povolaniach  

Technické vybavenie výučbových 

priestorov (multimediálna technika) 

 

Príležitosti  Riziká  

Možnosť rozšírenia ďalších vzdelávacích 

foriem – špecializačné študijné programy, 

certifikačné študijné programy, akreditované 

kurzy sústavného vzdelávania, lektorská 

činnosť pre odborné spoločnosti  

Populárno-vzdelávacie aktivity pre 

verejnosť a rôzne organizácie (prednášky, 

kurzy)  

Rozšírenie aktivít pre UTV  

Zapojenie sa do domácich i zahraničných 

projektov  

 

 

Klesajúci počet uchádzačov o štúdium  

 

 

43 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  

Nedobudovaná časť pre mikrobiologické 

laboratórium   

Nerovnocenný príspevok MŠVVaV SR na 

výučbu jedného študenta  v 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia   
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Flexibilita vo vzťahu k spoločenskej 

objednávke na zabezpečenie inovácie 

študijných programov  

Spolupráca s ECDC v Štokholme 

(spolupráca na európskej úrovni vo VZ)    

Príležitosti  Riziká  

Možnosť rozšírenia ďalších vzdelávacích 

foriem – certifikačné štúdium, lektorská 

činnosť pre odborné spoločnosti  

Možnosti rozšírenia multisektoriálnej 

a multidisciplinárnej spolupráce   

Nižšie nároky na štúdium VZ na iných 

fakultách spôsobujú nižší záujem o štúdium 

v náročnejších podmienkach na JLF UK   

 

29 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 

 Zapojenie do medzinárodných aktivít 

a účasť vo vedeckých výboroch konferencií 

 Vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov 

v praxi 

 Úspešnosť v ŠVOČ na medzinárodnej 

úrovni 

Legislatíva EÚ – obmedzenie externých 

foriem bakalárskeho štúdia v regulovaných 

povolaniach  

Nerovnocenný príspevok MŠVVaV SR na 

výučbu jedného študenta  v 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia   

Príležitosti Riziká 

 Perspektívne vyrovnaný počet uchádzačov 

o bakalárske i magisterské študijné 

programy  

Možnosť rozšírenia ďalších vzdelávacích 

foriem – špecializačné študijné programy, 

certifikačné študijné programy, akreditované 

kurzy sústavného vzdelávania, lektorská 

činnosť pre odborné spoločnosti  

 

Klesajúci počet uchádzačov o štúdium 

 

 

Stratégiou rozvoja študijných programov 3. stupňa  je stimulácia záujmu 

o doktorandské štúdium a zvyšovanie počtov doktorandov, najmä 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. 

V súčasnosti sa fakulta zameriava najmä na to, aby sa zvýšil počet doktorandov z radov 
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absolventov všeobecného a zubného lekárstva, ktorí boli zapojení v študentskej vedeckej 

a odbornej činnosti. 

 

2.5  Perspektívy 

 

Strategickým záujmom JLF UK je naďalej pokračovať v získavaní kvalitných študentov 

pre štúdium študijných programov všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.  Zároveň je to 

snaha 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.  Aj preto sa vedenie JLF UK rozhodlo zúčastňovať 

popularizačných akcií ako je Noc výskumníkov, resp. študentské veľtrhy so zameraním na 

propagáciu týchto študijných programov medzi študentmi vyšších ročníkov stredných škôl 

najmä v SR a ČR. 

Medzi perspektívy doktorandského štúdia  patrí stabilizácia počtu akreditovaných 

študijných programov v študijných odboroch, čo závisí od kvalifikačného rastu pedagógov JLF 

UK. Základnou požiadavkou však zostáva zvyšovanie kvalitatívnej úrovne doktorandského 

štúdia na fakulte a zvýšenie podielu doktorandov z radov absolventov študijných programov 

všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.   

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

medzinárodnej akceptácie je potrebné podniknúť nasledujúce opatrenia:  

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

habilitácie a inaugurácie. Zabezpečiť tak kontinuitu garancie v akreditovaných doktorandských 

študijných programoch a zároveň vytvoriť priestor na re-akreditáciu študijných programov.  

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. 
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3. Vyžadovať a stimulovať publikovanie prác doktorandov v časopisoch registrovaných 

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

v  impaktovaných časopisoch ako súčasť záverečnej dizertačnej 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 post-doktorandov. 

Tento systém bol riešený na našej fakulte prostriedkami Európskych štrukturálnych fondov 

v rámci operačného programu Vzdelávanie a v súčasnosti je do veľkej miery úspešne 

implementovaný v rámci Martinského centra pre biomedicínu. 

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

vytvorenie štandardov pre toto štúdium v rámci európskeho priestoru prostredníctvom 

organizácie ORPHEUS (Organization for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences 

in the European System).    

Z hľadiska ďalšej medzinárodnej akceptácie doktorandského štúdia je potrebné 

podniknúť opatrenia s cieľom zvýšiť mobility študentov doktorandského štúdia na renomované 

svetové vedecké pracoviská a naopak zvýšiť záujem uchádzačov zo zahraničných krajín 

o doktorandské štúdium na našej fakulte.  

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.  
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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,  13. januára 2016 a  30. augusta 2018 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: 

Názov študijného 

programu 

Stupeň 

štúdia 

Forma 

štúdia 

ŠDŠ Udeľ. akad. 

titul 

Garant  Časové 

obmedzenie 

všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku 

slovenskom  

spojený 

1. a 2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. Marián 

Mokáň, DrSc., FRCP 

Edin 

bez časového 

obmedzenia 

všeobecné lekárstvo – 

výučba v jazyku 

anglickom  

spojený 

1. a 2. 

denná  6 MUDr. prof. MUDr. Marián 

Mokáň, DrSc., FRCP 

Edin 

bez časového 

obmedzenia 

zubné lekárstvo spojený 

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 

ošetrovateľstvo 1. externá  4 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. 

bez časového 

obmedzenia 

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

Žiaková, PhD. 

bez časového 

obmedzenia 

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 

 

Fakulta sa v súčasnosti zaoberá akreditačnými štandardami, metodikou a personálnymi 

kritériami zabezpečenia jednotlivých bakalárskych, magisterských, doktorských 

a doktorandských študijných programov, nakoľko Výkonná rada Slovenskej akreditačnej 

agentúry pre vysoké školstvo schválila dňa 2. júla 2020 nové akreditačné štandardy , ktoré 

nadobudli účinnosť dňa 1. septembra 2020. 
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3.2  Akreditované študijné programy 3. stupňa    

 

V akademickom roku 2019/2020 je na JLF UK akreditovaných 18 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 rozhodnutia 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, histológia a 

embryológia.   

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 rozhodnutia ministra 

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

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 rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR má 

JLF UK právo udeľovať akademický titul PhD v nových študijných programoch urológia zo 

dňa 10. mája 2017 a zubné lekárstvo zo dňa 17. februára 2017 v dennej a externej forme štúdia.  

Od 1.9.2019 nadobudla účinnosť Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave 

študijných odborov SR. 
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Tabuľka: Akreditované študijné programy doktorandského štúdia na JLF UK 

Študijný program              Forma  

štúdia 

Dĺžka  

štúdia  

Akad. 

titul 

Časové obmedzenie 

anatómia, histológia a embryológia D 4 PhD. časové obmedzenie do 31.8.2020 

anatómia, histológia a embryológia E 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. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

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

akreditácie 

gynekológia a pôrodníctvo D/E 4/5 PhD. časové obmedzenie do 31.8.2021 

pediatria D/E 4/5 PhD. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

neurológia D/E 4/5 PhD. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

dermatovenerológia D/E 4/5 PhD. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

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

akreditácie 

patologická anatómia a súdne lekárstvo D/E 4/5 PhD. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

klinická farmakológia D/E 4/5 PhD. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

lekárska biofyzika D/E 4/5 PhD. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia 

D 4 PhD. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

urológia D 4 PhD. časové obmedzenie do  

31.8.2021 

urológia E 5 PhD. časové obmedzenie do  

31.8.2022 

farmakológia D/E 4/5 PhD. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

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. časové obmedzenie do najbližšej 

akreditácie 

zubné lekárstvo D 4 PhD. časové obmedzenie do  

31.8.2021 

zubné lekárstvo E 5 PhD. časové obmedzenie do  

31.8.2022 

 

Forma štúdia:   D - denná forma,  E - externá forma 
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3.3  Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov 

 

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je osobitný typ vzdelávania, ktorým sa 

zvyšuje alebo prehlbuje ich odbornú spôsobilosť. Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych 

pracovníkov zahŕňa na JLF UK v Martine špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu 

a sústavné vzdelávanie. Realizácia špecializačných a certifikačných študijných programov je 

striktne viazaná na ich akreditáciu Ministerstvom zdravotníctva SR, sústavné vzdelávanie sa 

uskutočňuje prostredníctvom akreditovaných aj neakreditovaných aktivít. V súčasnosti JLF UK 

v Martine ponúka odbornej zdravotníckej verejnosti 45 akreditovaných študijných 

programov ďalšieho vzdelávania a niekoľko aktivít sústavného vzdelávania, ktoré 

nepodliehajú akreditácii. 

S realizáciou študijných programov ďalšieho vzdelávania začala JLF UK v roku 2006 

a stalo sa už takmer tradíciou, že každý rok ponúkne zdravotníckej verejnosti minimálne jeden 

nový študijný program. V roku 2020 JLF UK v Martine získala akreditáciu pre realizáciu 

špecializačného študijného programu rádiológia určeného pre zdravotnícke povolanie lekár, 

špecializačného študijného programu ošetrovateľská starostlivosť o dospelých určeného pre 

zdravotnícke povolanie sestra a certifikačného študijného programu ošetrovateľská 

starostlivosť o chronické rany určeného pre zdravotnícke povolanie sestra.  

Od januára do októbra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR schválilo JLF UK v Martine 

dve žiadostí o opätovnú akreditáciu: pre zdravotnícke povolanie lekár to bol špecializačný 

študijný program v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo a pre zdravotnícke povolanie 

sestra špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť 

v pediatrii. Ďalších 13 žiadostí o opätovnú akreditáciu bolo podaných a čaká na schválenie 

Ministerstvo zdravotníctva SR.  

JLF UK v Martine aj v roku 2020 pokračuje v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva 

SR v realizácii rezidentského štúdia. Snaží sa tak prispieť k zvýšeniu počtu všeobecných 

lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast a ostatných špecialistov, ktorí 

budú poskytovať zdravotnú starostlivosť občanom Slovenskej republiky. Do rezidentského 

štúdia pod gesciou MZ SR je na JLF UK v súčasnom období zapojených 58 lekárov a do 

dnešného dňa 22 rezidentov už úspešne štúdium ukončilo. 
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Tabuľka: Akreditované študijné programy ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na JLF UK Martin 

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 22.11.2017 21.11.2022 

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a 

výživy 

lekár 31.3.2006 16.2.2016 15.02.2021 

Gastroenterológia  lekár 17.12.2007 19.12.2017 18.12.2022 

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 

Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť 

v neonatológii 

sestra 12.7.2019 1272019 11.7.2024 

Klinická biochémia lekár 31.7.2013 1.8.2018 31.7.2023 

Klinická imunológia a alergológia lekár 18.7.2014 19.7.2019 18.7.2024 

Mamológia lekár 19.5.2014 20.5.2019 19.5.2024 

Maxilofaciálna chirurgia zubný lekár 16.6.2014 17.6.2019 16.6.2024 

Nefrológia lekár 19.4.2018 19.4.2018 18.4.2023 

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 20.5.2019 19.5.2024 

Ošetrovateľská starostlivosť v komunite  sestra 18.4.2012 19.4.2017 18.4.2022 

Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých sestra 20.7.2020 20.7.2020 19.7.2025 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii  sestra 18.4.2012 19.4.2017 18.4.2022 

Ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii sestra 29.7.2015 30.7.2020 29.7.2025 

Otorinolaryngológia  lekár 24.8.2007 26.8.2017 25.8.2022 

Patologická anatómia lekár 24.8.2007 26.8.2017 25.8.2022 

Pediatria  lekár 26.6.2006 29.4.2016 29.4.2021 

Pediatrická endokrinológia, diabetológia  

a poruchy látkovej premeny a výživy 

lekár 4.6.2012 5.6.2017 4.6.2022 

Pediatrická gastroenterológia, hepatológia 

a výživa 

lekár 4.6.2012 5.6.2017 4.6.2022 

Pediatrická intenzívna medicína lekár 16.5.2016 16.5.2016 15.5.2021 

Pediatrická pneumológia a ftizeológia  lekár 9.6.2011 9.6.2016 8.6.2021 

Pediatrická 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 30.7.2020 29.7.2025 

Rádiológia lekár 20.7.2020 20.7.2020 19.7.2025 

Súdne lekárstvo lekár 15.7.2014 16.7.2019 15.7.2024 

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 15.2.2021 
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Všeobecné lekárstvo  lekár 23.4.2007 26.6.2017 17.2.2022 

Zdravotnícky manažment a financovanie lekár,  

zubný lekár 

31.7. 2013 1.8.2018 31.7.2023 

 

Certifikačný študijný program 

Určený pre 

zdravotnícke 

povolanie 

Platnosť prvej 

akreditácie od 

Aktuálna 

akreditácia 

od 

Platnosť 

do 

Dentoalveolárna chirurgia zubný lekár 18.6.2018 18.6.2018 17.6.2023 

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 31.1.2019 30.1.2024 

Mamodiagnostika v gynekológii lekár 6.6.2017 6.6.2017 5.6.2022 

Ošetrovateľská starostlivosť o chronické 

rany 

sestra 25.9.2020 25.9.2020 24.9.2025 

 

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 8.1.2019 7.1.2024 

 

V období od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020 sa v niektorom zo študijných programov ďalšieho 

vzdelávania vzdelávalo 1193 zdravotníckych pracovníkov (1061 lekárov, 6 zubných lekárov 

a 126 sestier). Z tohto počtu v tomto období (10 mesiacov)  úspešne ukončilo niektorý 

z uvedených programov 90 zdravotníckych pracovníkov (prehľad uvádza nasledujúca tabuľka): 

Typ študijného programu 
Počet absolventov za obdobie 

01 – 10/2020 
Doklad o ukončení 

špecializačné študijné programy 

celkom, z toho: 
76 

diplom o špecializácii 
lekári 63 

sestry 13 

certifikačná príprava, z toho: 2 

certifikát lekári 2 

zubní lekári 0 

akreditovaný program sústavného 

vzdelávania 0 

potvrdenie o absolvovaní 

akreditovaného študijného 

programu sústavného vzdelávania 

programy sústavného vzdelávania, 

ktoré nepodliehajú akreditácii 
12 potvrdenie o absolvovaní 

SPOLU úspešných absolventov 90  
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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 Akademického senátu (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. V súčasnosti sa proces schvaľovania 

študijných programov a kurikula v rámci re-akreditácie modifikuje a prenáša na nezávislý 

schvaľovací orgán fakulty a univerzity. Vedenie fakulty preto začalo robiť nevyhnutné kroky 

na zabezpečenie podmienok zachovania aktuálnej ponuky študijných programov vo všetkých 

stupňoch vysokoškolského štúdia. 

         Doktorandské štúdium je založené na individuálnej forme vzdelávania a najmä 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 v rámci študentskej vedeckej odbornej činnosti.  

         Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce je od akademického roka 2017/2018 už 

predmetom štátnej skúšky v študijnom programe všeobecné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa 

sa v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 155/2013, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 
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614/2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia a v súlade so Študijným poriadkom UK. Štátnicové 

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

predklinické disciplíny, internistické disciplíny, chirurgické disciplíny). Od  akademického roku 

2019/2020 bola schválená zmena štruktúry štátnicových komisií, ktorá do výraznejšej miery 

reflektuje špecifiká jednotlivých odborov. V akademickom roku 2020/2021 bola prvýkrát 

štátna skúška Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce zaradená v rámci harmonogramu 

štátnych skúšok ako prvá v poradí po zápise študentov všeobecného lekárstva v prvom 

výučbovom týždni.  Študenti prvýkrát odovzdávali diplomovú prácu na konci skúškového 

obdobia letného semestra 5. ročníka. Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce je 

predmetom štátnej skúšky aj v študijnom programe zubné lekárstvo. 

Podľa doterajších skúseností a ohlasov zo strany pedagogických pracovníkov aj 

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

programu všeobecné lekárstvo a tiež študijného programu zubné lekárstvo a jeho povýšením na 

predmet štátnej skúšky (veľký počet študentov, nemožnosť realizovania vlastného výskumu, 

obmedzená kapacita a počet školiteľov, opakovanie sa tém). Riešenie tohto problému vyžaduje 

právnu úpravu platnej legislatívy na celospoločenskej úrovni. Na lekárskych fakultách Českej 

republiky v rámci štúdia všeobecného lekárstva záverečná práca a jej obhajoba neexistuje. 

Študentská vedecká a odborná činnosti (ŠVOČ) predstavuje formu prípravy študenta 

na samostatnú vedecko-výskumnú činnosť. 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. Nadobudnuté poznatky a 

výsledky môžu študenti prezentovať na študentskej vedeckej konferencii (ŠVK) formou súťaže, 

ktorú vyhlasuje dekan fakulty. 

Cieľom fakultnej súťaže je priniesť do rutinnej vzdelávacej študijnej práce nové impulzy a 

vytvárať priestor pre aktívnych študentov na prezentáciu vlastných názorov týkajúcich sa 

aktuálnych medicínskych problémov. Účasť na konferencii je možnosťou zdokonaliť sa v 

prezentácii, obhajobe a argumentácii dosiahnutých výsledkov pred odbornou komisiou a 

verejnosťou. Samotná ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci 

a invencii. Môže byť dobrým základom pre diplomovú prácu a tiež môže byť prvotným krokom 

k perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce po skončení štúdia. Najlepšie práce študentov sú 

odmeňované cenami a postupujú na ďalšie súťaže a konferencie ŠVOČ v rámci Slovenska a 
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zahraničia. Ďalším ocenením práce študentov je zvýhodnenie pri výberovom konaní na 

zahraničné mobility.  

ŠVOČ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK je organizovaná výborom pod vedením 

prodekana pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 

Členmi organizačného výboru v akademickom roku 2019/2020 boli nasledovní zamestnanci 

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

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

Juraj Mokrý, PhD., MUDr. Tomáš Buday, PhD., Ing. Marcel Veterník, PhD., MUDr. Kristián 

Varga. S ohľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku uskutočnil organizačný výbor 

v akademickom roku 2019/2020 štyri pracovné stretnutia formou per rollam za účelom 

koordinácie ŠVOČ. Na začiatku akademického roka 2019/2020 sa v rámci úvodného stretnutia 

študentov 1. ročníka odboru všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo uskutočnila aj informatívna 

prednáška na tému ŠVOČ na JLF UK. Prihlasovanie tém ŠVOČ, registrácia kvalifikovaných 

stážistov ako aj registrácia abstraktov bola realizovaná prostredníctvom novej webstránky 

ŠVOČ (https://svoc.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/). V tomto akademickom roku fakulta 

finančne podporila 25 miest kvalifikovaných stážistov.  

41. ročník Študentskej vedeckej konferencie bol s ohľadom na dištančnú formu 

výučby presunutý do on-line priestoru a to formou vydania on-line zborníka s ISBN.  

Na konferenciu bolo prihlásených 29 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli 

organizačným výborom rozdelené do 4 sekcií: Sekcia teoretických disciplín, Sekcia 

predklinických disciplín, Sekcia klinických disciplín a  Sekcia nelekárskych študijných 

programov. Zborník abstraktov je zverejnený na internetovej domovskej stránke fakulty 

v sekcii Veda – ŠVOČ alebo na webe ŠVOČ: https://svoc.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/.  

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 pravidelne prezentujú študenti študijných 

programov 3. stupňa na Vedeckej konferencii doktorandov JLF UK. V dôsledku 

mimoriadnej situácie spôsobenej globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 sa 17. Vedecká 

konferencia doktorandov JLF UK nekonala a bola predbežne presunutá do jarných mesiacov 

roka 2021.   

https://svoc.jfmed.uniba.sk/index.php/sk/
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4.3 Grantová činnosť týkajúca sa rozvoja pedagogického procesu 

 

 V roku 2020 neboli zo štrukturálnych fondov Európskej únie implementované žiadne 

nové projekty s priamym zameraním na vzdelávanie. Projekty riešené v rámci Operačného 

programu Vzdelávanie a Operačného programu výskum a vývoj boli riadne ukončené ešte 

v rokoch 2013 - 2015, pričom na ich aktivitách sa naďalej pokračovalo aj v tzv. období 

udržateľnosti. 

 V roku 2019 sme ukončili udržateľnosť nasledovných projektov riešených 

z Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Výskum a vývoj: 

 

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE 

 

Názov projektu: Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov 

a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine 

ITMS kód projektu: 26110230031 

Obdobie udržateľnosti projektu: 06/2013 – 11/2019 

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

 

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A VÝVOJ 

 

Názov projektu: Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného 

výučbového centra a modernizácia IKT na JLF UK v Martine 

ITMS kód projektu: 26250120031 

Obdobie udržateľnosti projektu: 03/2014 – 10/2019 

Vedúci projektu: Ing. Ľubica Červeňová 

  

 V roku 2020 sme pokračovali v udržateľnosti nasledovných projektov riešených 

z Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Výskum a vývoj: 

 

 

OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE 

 

Názov projektu: Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-

výskumnej práce na JLF UK v Martine 

ITMS kód projektu: 26110230040 

Obdobie udržateľnosti projektu: 07/2015 – 03/2021 
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Vedúci projektu: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

 

Názov projektu: Zubné lekárstvo - nový študijný program na JLF UK v Martine 

ITMS kód projektu: 26110230066 

Obdobie udržateľnosti projektu: 01/2016 – 03/2021 

Vedúci projektu: doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. 

 

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

ITMS kód projektu: 26110230071 

Obdobie udržateľnosti projektu: 01/2016 – 03/2021 

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

 

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

vied 

ITMS kód projektu: 26110230067 

Obdobie udržateľnosti projektu: 01/2016 – 04/2021 

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

 

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A VÝVOJ 

 

Názov projektu: Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre modernú výučbu medicíny a 

nelekárskych študijných programov 

ITMS kód projektu: 26250120048 

Obdobie udržateľnosti projektu: 04/2015 – 10/2020 

Vedúci projektu: Ing. Ľubica Červeňová 

 

Názov projektu: Dobudovanie infraštruktúry vzdelávania vo všeobecnom lekárstve, zubnom 

lekárstve a nelekárskych študijných programoch na JLF UK v Martine 

ITMS kód projektu: 26250120068 

Obdobie udržateľnosti projektu: 12/2015 – 03/2021 

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

 

V rokoch 2017 – 2019 sa Simulačné výučbové centrum JLF UK v Martine podieľalo na 

realizácii univerzitného projektu s názvom GOING GLOBAL: Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave prostredníctvom internacionalizácie, 

Projekt č. 002UK-2/2016. Išlo o rozvojový projekt a Simulačné výučbové centrum bolo 

zapojené do aktivity „Zvyšovanie kompetencií a zručností pedagogických pracovníkov v 

lekárskych odboroch v  progresívnych a aktívnych výučbových metódach vyvinutých na 

medzinárodných univerzitách“ a riešilo tieto úlohy: zavedenie simulačnej výučby na 
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sofistikovaných pacientskych simulátoroch, zavedenie výučby pomocou Objective Structured 

Clinical Examinations, príprava pedagógov na aktívne formy učenia ako X-based learning: 

Problem-based learning, Team based learning a Case-based learning. Jedným z výsledkov 

projektu bola aj organizácia prvého Kurzu medicínskeho vzdelávania, ktorý sa uskutočnil na 

JLF UK v dňoch 10.-11. februára 2020 a zúčastnilo sa ho až 26 účastníkov z radov doktorandov 

a mladých odborných asistentov.  

 V rámci projektu „Moderná pediatria – nové možnosti zvyšovania a rozvoja 

kompetencií lekárov“, kde prijímateľom je občianske združenie SAMEDI SK, sú 

spoluriešiteľmi aj niektorí zamestnanci JLF UK, najmä zamestnanci Kliniky detí a dorastu JLF 

UK a UNM a Simulačného výučbového centra JLF UK. 

 

Významnú úlohu v rozvoji pedagogiky predstavuje aj riešenie grantových úloh 

KEGA. 

 

GRANTOVÉ  ÚLOHY  KEGA 

Finančná podpora uvedená na rok 2020) 

 

 

1. Zodp. riešiteľka: Mgr. Eva Urbanová, PhD. 

 Ústav pôrodnej asistencie JLF UK 

 025UK-4/2018 „Multimediálna podpora výučby v pôrodnej asistencii (virtuálny 

 pacient).“ 

 Finančný objem:  BV: 6 618 € 

 Doba riešenia: 2018-2020 

 

2. Zodp. riešiteľka: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

 Ústav ošetrovateľstva JLF UK 

 043UK-4/2018 „Prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe – elektronický 

 výučbový trenažér.“ 

 Finančný objem:  BV: 2 641 € 

 Doba riešenia: 2018-2020 

 

3. Zodp. riešiteľka: MUDr. Denisa Osinová, PhD. 

 Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny JLF UK 

 057UK-4/2019 „Implementácia procesného riadenia do výučby akútnych stavov 

 pomocou interaktívnych on-line algoritmov.“ 

 Finančný objem:  BV: 3 688 € 

 Doba riešenia: 2019-2020 
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4. Zodp. riešiteľka: MUDr. Martina Neuschlová, PhD. 

 Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK 

 038UK-4/2019 „Tvorba učebných materiálov na praktickú výučbu imunológie pre 

 študentov študujúcich v anglickom jazyku.“ 

 Finančný objem:  BV: 2 270 € 

 Doba riešenia: 2019-2021 

 

5. Zodp. riešiteľka: MUDr. Jana Kompaníková, PhD. 

 Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK 

 032UK-4/2019 „Modelové laboratórium pre výučbu mikrobiológie.“ 

 Finančný objem:  BV: 2 532 € 

 Doba riešenia: 2019-2021 

 

6. Zodp. riešiteľka: Mgr. Anna Barnau, PhD. 

 Ústav cudzích jazykov JLF UK 

 028UK-4/2020 „Akademické zručnosti v lekárskych vedách. Príručka pre 

 doktorandov rôznych lekárskych odborov.“ 

 Finančný objem:  BV: 1 429 € 

 Doba riešenia: 2020-2021 

 

Spoluriešiteľstvo: 

 

7. Zodp. riešiteľka: doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD. 

 Ústav anatómie LF UPJŠ 

 Zodp. riešiteľka za pracovisko JLF UK: doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD. 

 Ústav anatómie JLF UK  

 019UPJŠ-4/2018 „Nový predmet na lekárskej fakulte: "Metódy efektívneho učenia." 

 Finančný objem:  BV: 1 520 € 

 Doba riešenia: 2018-2020 

 

 

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. V súčasnosti sa záznamník klinickej 

praxe doplnil o prax zo všeobecného lekárstva, ktorá sa od akademického roka 2019/2020 stala 

povinnou súčasťou študijného plánu u študentov 5 ročníka v rozsahu 1 týždeň. 
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        JLF UK má vybudované výučbové bázy na kompletné zabezpečenie študijných 

programov všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné 

zdravotníctvo. Postupne sa zlepšuje 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 vedecko - pedagogických pracovísk – teoretických 

a predklinických ústavov: anatómie; cudzích jazykov, farmakológie; fyziológie; histológie 

a embryológie; lekárskej biofyziky; lekárskej biochémie; lekárskej biológie; mikrobiológie 

a imunológie; patologickej fyziológie; verejného zdravotníctva; molekulovej biológie; telesnej 

výchovy a nelekárskych ústavov – Ústavu ošetrovateľstva a Ústavu pôrodnej asistencie.   

         Praktická výučba sa v rámci klinických disciplín pre všetky študijné  programy 

realizuje na výučbových základniach JLF UK – klinikách a ústavoch v zdravotníckom 

zariadení – v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM). Patria k nim 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; detskej tuberkulózy a respiračných chorôb JLF UK v Dolnom 

Smokovci a ústavy: klinickej biochémie; patologickej anatómie; súdneho lekárstva 

a medicínskych expertíz.  

Hlavné špecializované výučbové pracoviská sú: Univerzitná nemocnica Martin, Úrad 

pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, 

Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb (NÚDTaRCH) v Dolnom Smokovci. 

Medzi ďalšie špecializované pracoviská patrí GASTRO-MED, s. r. o., Martin, Centrum 

prevencie rakoviny, s. r. o., Martin, ŽILPO, s. r. o., Žilina, Martinské centrum imunológie, s. r. 

o., Martin, Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych 

chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy.  
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V roku 2019 bolo AS JLF UK schválené jedno špecializované výučbové pracovisko, 

a to: Pediatrická kardiológia, s. r. o. Od akademického roka 2015/16 sa v programe zubné 

lekárstvo rozšíril študijný proces vo 4. ročníku o štúdium ambulantnej dentoalveolárnej 

chirurgie v súkromnom zubnolekárskom pracovisku Medima,  s. r. o. v Martine. Dňa 25. 9. 

2020 bola otvorená nová klinická výučbová  zubnolekárska ambulancia JLF UK v UNM, ktorá 

tiež prispeje k skvalitneniu prípravy študentov tohto študijného programu.   

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 Národného 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. Sú zverejnené na webovej stránke fakulty - 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-

oddelenie/oznamy/zoznam_nemocnic_web.6.pdf. 

 

4.4.1 Nové predmety na JLF UK  

 

V akademickom roku 2020/2021 sa zaviedli do výučby v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo viaceré nové predmety, resp. sa upravila výučba pôvodne vyučovaných predmetov.   

Na základe návrhu vedúcej ústavu anatómie bol zaradený nový výberový predmet „Metódy 

efektívneho učenia“ do učebných plánov zimného semestra 1. roku štúdia študijného 

programu všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom aj pre 

študentov študijného programu zubné lekárstvo. Ďalším predmetom sú Vybrané kapitoly z 

embryológie v zimnom semestri 2. roku štúdia, ktorý sa realizuje  vo forme seminárnej výučby 

v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne pre študentov študijného programu všeobecné 
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lekárstvo. O uvedený predmet bol zo strany študentov pri zápise veľký záujem. V zimnom 

semestri 5. roku štúdia bola rozšírená ponuka výberových predmetov o predmet Hemostáza – 

Vaskulárna medicína. Absolvovaním tohto predmetu študent získa vedomosti o pokrokoch v 

diagnostike a liečbe vrodených a získaných porúch hemostázy ako aj v diagnostike a liečbe 

závažných kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení. Študent sa absolvovaním 

predmetu zoznamuje s rizikovými faktormi a klinickými prejavmi týchto ochorení, ale aj s 

benefitom a rizikom inovatívnych diagnostických a liečebných postupov pre pacienta pri týchto 

ochoreniach v klinickej praxi.    

 

 

4.5 Elektronické vzdelávanie 

 

Fakulta venuje problematike elektronického vzdelávania mimoriadnu pozornosť už 

dlhšiu dobu. Práve v období pandémie sa ukázala ako rozhodujúca pripravenosť fakulty na 

zebezpečenie doštančnej (online) výučby, vrátane online skúšok. Úsilie fakulty sa dá rozdeliť 

nasledovne: 

 Elektronická distribúcia výučbových materiálov 

 Videokonferencie 

 Dištančné vzdelávanie 

(https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/videokonferencne-sluzby/) 
 

Videokonferenčné systémy sú schopné prenášať zvuk aj obraz vo full HD kvalite, čo je 

dôležité najmä pre prenos operačných a iných výkonov. Využívajú sa na online 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. Využitie videokonferenčných zariadení na online prenos náročných operačných 

výkonov do priestorov, v ktorých prebieha odborný lekársky kongres, otvára nové, ďalšie 

možnosti vzdelávania odborníkov ako i propagácie fakulty. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/videokonferencne-sluzby/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/videokonferencne-sluzby/
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Videokonferenčný prenos – operácia kolena, Ortopedická klinika JLF UK a UNM 

 

   

Centrálne videokonferenčné pracovisko ÚIT v miestnosti 18 

 

 

 

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

 

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

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

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

videokonferenčných stretnutí s manažmentom UK. Prenosy školení a stretnutí majú priamy 

ekonomický prínos v znižovaní potreby fyzicky cestovať do Bratislavy. Videokonferenčné 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2020 

 

45 

 

zariadenia EX60 boli distribuované na pracoviská v rámci JLF UK a rektorátu UK (RUK). 

Slúžia na konzultácie s pracovníkmi a so študentmi. Centrála C20 s veľkoplošným TV je v 

priestoroch AIC. Zariadenia sa využívajú aj v rámci medzinárodnej spolupráce. 

V roku 2016 bol z projektu CVTI SR  videokonferenčný systém rozšírený o nové 

špičkové zariadenie TP20 Cisco IX5000 v priestoroch Dekanátu JLF UK. Telepresence v 

samostatnej vyhradenej miestnosti je určený pre komunikáciu všetkých univerzít a fakúlt v SR 

(https://www.tp.cvtisr.sk/). Využíva sa aj na online prenosy školení a porád z RUK v Bratislave 

a na spojenia cez iné videokonferečné programy - ako zobrazovacia jednotka pre Skype, Google 

Meet, Zoom, Microsoft Teams a iné - čím poskytuje vďaka trom veľkým obrazovkám 

komfortnú komunikáciu. Osvedčil sa aj pri spojeniach v rámci domácich i medzinárodných 

vedeckých konferencií a najmä pri štátnych skúškach realizovaných dištančnou formou, ktoré 

sa museli uskutočniť v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami spojenými so zhoršenou 

epidemiologickou situáciou (koronavírusom COVID-19).  

Všetky videokonferenčné zariadenia sú využívané pre zvýšenie kvality vzdelávania, 

zintenzívnenie národnej a medzinárodnej spolupráce a komunikácie so svetom, online 

sprostredkovanie konferencií, špeciálnych diagnostických a terapeutických postupov s 

možnosťou konzultácií. Fakulta tiež disponuje unikátnym 3D videokonferenčným systémom. 

Vo využívaní videokonferencií v uvedených procesoch zaujíma fakulta popredné miesto v 

rámci EÚ. 

Dištančné vzdelávanie (vrátane dištančných skúšok) sa na fakulte realizuje 

prostredníctvom programu Microsoft Teams. Aby bolo jeho používanie zo strany študentov a 

vyučujúcich čo najjednoduchšie, vypracovali sme v spolupráci s Univerzitou Komenského v 

Bratislave manuál, ktorý je zverejnený na fakultnej stránke - 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/online-studium-ms-teams. Tento manuál je priebežne aktualizovaný a 

spojený s nepretržitou technickou podporou, ktorú najmä vyučujúcim poskytujú naši 

zamestnanci UIT. Dištančnú výučbu neustále zdokonaľujeme a obohacujeme o nové prvky 

prepájaním softvéru a hardvéru. Ako príklad možno uviesť pripojenie elektronického 

mikroskopu či ultrazvuku do živej online výučby cez Microsoft Teams. 

 

 

https://www.tp.cvtisr.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/online-studium-ms-teams
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/online-studium-ms-teams
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 E-learningové webové portály 

Moderné webové portály poskytujúce študentom multimediálne informácie na 

vyžiadanie. Je možné komunikovať s vyučujúcim, hodnotiť študentov apod. Pre synergický 

efekt sa fakulta zapojila do projektu MEFANET českých a aj ostatných slovenských lekárskych 

fakúlt https://www.mefanet.cz . Portál MEFANET na fakulte má viac ako 2300 registrovaných 

užívateľov a obsahuje viac ako 430 odborných článkov.  

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

prístupný na https://portal.jfmed.uniba.sk/ . Obsahom sú pedagogické diela, ktoré predstavujú 

ucelený materiál vzťahujúci sa minimálne k jednému predmetu vyučovanému na JLF UK. 

Publikácie a autorské diela sú uverejňované v podobe, ktorá zodpovedá tlačou vydaným 

skriptám (najčastejšie vo formáte pdf). Za určitých podmienok je možné elektronické 

pedagogické diela oficiálne uznať ako klasickú publikačnú činnosť v rámci JLF UK. Pri 

rozsiahlych dielach uznaných edičnou komisiou JLFUK sú uvedené taktiež údaje o oponentúre 

(napr. dátum recenzie a kontakty na posudzovateľov). Diela uznané edičnou komisiou JLF UK 

sú na portáli označené logom (https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=pedagogika ). Ďalej 

sú obsahom portálu multimediálne výučbové pomôcky, ktoré sú buď fyzicky umiestnené na 

portáli JLF UK, alebo je na ne uvedený odkaz. Odkazy sa dotýkajú najmä tých materiálov, 

ktoré nemôžu byť na portáli JLF UK z technických dôvodov prevádzkované. Ide najmä o 

špeciálne databázy, obrazové archívy a pod. Platí to aj o e-learningových kurzoch, pre ktoré je 

najvhodnejšie umiestnenie v systémoch na riadenie výučby (LMS). Pedagógovia tu môžu 

taktiež sprístupniť svojim študentom ozvučené prednášky 

(https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=multimedia ) 

Na tvorbu e-learningových kurzov a online testovania využívajú pedagogickí 

zamestnanci a študenti fakulty e-learningový server - https://moodle.uniba.sk. Aj s ohľadom na 

súčasnú situáciu, kedy musela naša fakulta, tak ako aj iné fakulty prejsť na dištančnú formu 

vyučovania, významne narástol záujem o vytváranie e-learningových kurzov. Kým v roku 2019 

sa nachádzalo na e-learningovom serveri 30 fakultných kurzov, v roku 2020 je to už 210 kurzov, 

čo je nárast o 700 %. Niektoré e-learningové kurzy sú využívané čisto na elektronické online 

testovanie študentov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva 

a pôrodnej asistencie. Vznikli však i komplexné kurzy, ktoré môžu študenti využívať 

k samoštúdiu. Tieto kurzy obsahujú výkladovú časť prehľadne spracovanú do podoby html 

https://www.mefanet.cz/
https://portal.jfmed.uniba.sk/
https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=pedagogika
https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?s=multimedia
https://moodle.uniba.sk/
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stránok, kde okrem výučbových textov môžu študenti aktívne využívať i video ukážky alebo 

obrazové kazuistiky.   

 

Mefanet portál Jesseniovej lekárskej fakulty UK v  Martine 

 

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

- https://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, e-knihy ( http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/).  Niektoré z nich sú 

v štádiu vývoja, niektoré už slúžia študentom ako zdroj informácií k štúdiu. Viaceré z nich 

vznikli v rámci riešenia grantov KEGA. 

S ohľadom na potrebu sústredenia informácií týkajúcich sa ponuky dištančného 

vzdelávania na našej fakulte vznikol ucelený portál, ktorého cieľom je zefektívniť čas pri 

hľadaní informácií k dištančnému vzdelávaniu pre našich pedagógov. Portál je členený do 6 

sekcií - e-learning, e-testovanie, externé informačné zdroje, online komunikácia, publikačné 

platformy, simulačné trenažéry online a virtuálni pacienti. Každá táto sekcia obsahuje zoznam 

dostupného softvéru, stručný popis čo jednotlivý softvér umožňuje, dostupné linky,  manuály, 

tutoriály, FAQ  a samozrejme kontaktnú osobu/osoby ako podporu pre daný softvér. Portál je 

dostupný na adrese: https://www.jfmed.uniba.sk/distancne-vzdelavanie 

 

https://e-learning.jfmed.uniba.sk/
http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/distancne-vzdelavanie
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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-meracienastroje.jfmed.uniba.sk/ 

 

 

 

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

 

 

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

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

 

 

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

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/distancne-vzdelavanie 

 

 

Ukážky webových portálov na podporu výučby na fakulte 

Digitalizačné centrum predstavujú technológie a systémy, ktoré fakulta získala v rámci 

projektu EÚ 5.1/03. https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-

informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/ 

 

 

http://farmakologia.jfmed.uniba.sk/
http://pharmacology.jfmed.uniba.sk/
http://oschir.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/distancne-vzdelavanie
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/
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a. Digitalizovanie transparentných lekárskych materiálov 

 

Skener VIDAR 

 

Digitalizátor transparentných lekárskych materiálov VIDAR Diagnostic Pro tvorí: 

 Skener transparentných snímok VIDAR DiagnosticPro 

 Riadiaci počítač s lekárskym monitorom 

 PACS systém pre desktopový (bežný) počítač HIPAX. 

 

Systém sa nachádza v miestnosti č.318 v budove AIC. Ponúka možnosť digitalizovať 

existujúce RTG a iné transparentné snímky všetky do plného medicínskeho formátu DICOM a 

následné spracovanie na desktopovom systéme HIPAX. Digitalizované snímky sa uložia na 

externý nosič, napália na CD/DVD, alebo prenesú do iného PACS systému.  

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizovanie-transparentnych-lekarskych-

materialov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizovanie-transparentnych-lekarskych-materialov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizovanie-transparentnych-lekarskych-materialov/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizovanie-transparentnych-lekarskych-materialov/
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b. Veľkoplošná tlač a kopírovanie 

   

Zariadenie HP DesignJet T7100 a XEROX WorkCentre 7225 

 

Veľkoplošná farebná tlačiareň HP DesignJet T7100 

 tlač posterov vo vysokej kvalite do šírky formátu A0 

 veľkoplošný skener netransparentných dokumentov 

 orezávač posterov až do veľkosti formátu A0 

 softvér na prípravu posterov „PosterGenius“ 

 

Multifunkčná tlačiareň XEROX WorkCentre 7225 

 kopírovanie, skenovanie a tlač väčšieho počtu čiernobielych a farebných 

dokumentov do rozmeru A3 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/velkoplosna-tlac-a-kopirovanie/ 

 

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/velkoplosna-tlac-a-kopirovanie/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/velkoplosna-tlac-a-kopirovanie/
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c. Skener formátu A3 Minolta 

- umožňuje skenovanie väčších predlôh, časopisov, skrípt a 3D predmetov 

   

Skener A3 

 

d. Digitalizátor kníh a skrípt ScanRobot TREVENTUS 

   

Bookskener TREVENTUS 

Vysokokapacitné zariadenie umožňuje digitalizovať knihy a skriptá v spolupráci s OCR  

softvérom a publikovať na webe pomocou FlipViewer Xpress Creator. Podarilo sa vyriešiť aj 

digitalizáciu v súlade s autorským zákonom. V súčasnosti sa digitalizujú predovšetkým 

úzkoprofilové publikácie, o ktoré je v knižnici medzi študentmi najväčší záujem, ale aj unikátne 

archívne fakultné ročenky a materiály. Pre distribúciu digitalizovaných materiálov je určený 

systém Portál elektronických kníh (http://e-knihy.jfmed.uniba.sk) a Adobe Connect 

(https://webinar.jfmed.uniba.sk). Kapacita systému umožňuje digitalizáciu kníh a skrípt aj pre 

ostatné fakulty UK. V súčasnosti je zdigitalizovaných vyše 200 skrípt a publikácií. 

https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-

technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizacia-knih-casopisov-skript-map/ 

http://e-knihy.jfmed.uniba.sk/
https://webinar.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizacia-knih-casopisov-skript-map/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/informacne-pracoviska/ustav-informacnych-technologii/sluzby/digitalizacne-centrum/digitalizacia-knih-casopisov-skript-map/
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Spracovanie dotazníkov 

Na základe požiadaviek vedenia fakulty sa vyplňovanie dotazníkov pre študentov 

a zamestnancov prenieslo z papierovej podoby do elektronickej formy. Na ÚIT sa celkovo 

vytvorilo 52 dotazníkov pre zamestnancov a študentov jednotlivých študijných programov, 

ktoré sú vyplňované a spracovávané počas letného aj zimného semestra. V rámci 

implementácie systému manažérstva proti korupcii na JLF UK bol vytvorený pre zamestnancov 

úvodný dotazník k zavedeniu tohto systému na našej fakulte. Pre študentov boli otázky týkajúce 

sa protikorupčných opatrení implementované do dotazníkov hodnotiacich pedagogický proces. 

 

Ukážka dotazníka Hodnotenie pedagogického procesu pre študentov 1. ročníka ZL za letný semester 
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4.6 Simulačné výučbové centrum   

Simulačné výučbové centrum (SVC) JLF UK 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 ôsmy rok, pričom ide o piaty rok od oficiálneho ukončenia projektu ESF. 

V SVC pracujú v súčasnosti dvaja 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 2020 pracovníci 

SVC venovali nasledovným činnostiam: 

SVC aj v roku 2020 participuje na 3 projektoch KEGA, zameraných na tvorbu 

virtuálnych pacientov v odboroch Pôrodná asistencia, Ošetrovateľstvo a Urgentná medicína.  

V rámci projektu KEGA - Prepojenie teórie a klinickej ošetrovateľskej praxe - 

elektronický výučbový trenažér, ktorý bol podaný zamestnancami Ústavu ošetrovateľstva pod 

vedením pani docentky Tomagovej, Ústav ošetrovateľstva v spolupráci s SVC spracovávali 28 

ošetrovateľských diagnóz do elektronickej podoby, implementovaním diagnóz do algoritmov 

virtuálneho pacienta.  Táto on-line učebná pomôcka je vhodná a využiteľná aj v rámci 

dištančného vzdelávania v aktuálnej situácií. 

V rámci ďalšieho projektu KEGA – Multimediálna podpora výučby v pôrodnej 

asistencii (virtuálny pacient) pod vedením Mgr. Evy Urbanovej, PhD. z Ústavu pôrodnej 

asistencie vzniká v spolupráci s SVC multimediálna učebnica s interaktívnymi odkazmi na 

virtuálnych pacientov.  Virtuálni pacienti v tejto učebnici sú zameraní na pacientske prípady, 

s ktorými sa často pôrodné asistentky stretávajú v svojej praxi a práve vďaka nim si môžu 

študenti precvičiť svoje vedomosti, ako by v danej situácii konali. SVC sa podieľa na ich 

technickom spracovaní vo voľne dostupnej platforme Openlabyrinth.   

SVC sa vo veľkej miere aj v roku 2020 podieľa i na ďalšom veľmi prínosnom projekte 

KEGA – Implementácia procesného riadenia do výučby akútnych stavov pomocou 

interaktívnych on-line algoritmov, na ktorom pracuje v spolupráci s Klinikou anestéziológie 

a intenzívnej medicíny s MUDr. Denisou Osinovou, PhD. V rámci projektu je snaha vytvorenia 
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edukačných materiálov, ktoré majú slúžiť ako doplnkové študijné materiály k voľnočasovým 

nácvikom študentov JLF UK, ktoré sa konajú v priestoroch SVC. Ďalším cieľom je doplnenie 

výučby o algoritmy zameraná na problematiku predmetov Urgentná medicína a Anesteziológia 

a intenzívna medicína. V rámci tohto projektu sa po prechode na dištančnú výučbu 

prispôsobovala aj tvorba obsahu týchto algoritmov, a teda v priestoroch Simulačného 

výučbového centra boli realizované natáčania edukačných videí s využitím dostupných 

simulátorov a pomôcok. Vzniknuté multimediálne materiály slúžia ako čiastočná náhrada 

chýbajúcej praktickej časti výučby počas dištančného vzdelávania.  Multimediálne pomôcky 

boli spracované v online prostredí a preložené aj do anglického jazyka, aby mohli byť zaradené 

aj do výučby zahraničných študentov. Ako pomôcka pre overenie získaných vedomostí 

vznikajú aj virtuálni pacienti zameraní práve na takto spracované témy.  

V roku 2020 sa uskutočnil v priestoroch SVC aj individuálny nácvik laparoskopických 

zručností mladých lekárov z východného Slovenska.  

SVC sa s ohľadom na aktuálnu situáciu a prechod na dištančnú výučbu podieľalo aj na 

vyhľadávaní a testovaní voľne dostupných online simulačných softvérov a vhodných 

doplňujúcich študijných materiálov k tejto forme výučby. Zapojilo sa aj do technickej pomoci, 

podpory a školenia zamestnancov v rámci softvérov využívaných počas distančnej výučby - 

MS Teams, Forms, Moodle, ako aj do pomoci technickej prípravy študentov na online formu 

štátnych skúšok a obhajob záverečných prác.  

Zamestnanci výučbového centra sa venovali vlastnej výrobe umelých tréningových koží 

pre nácvik chirurgického šitia, v prvej fáze došlo k ich otestovaniu v rámci spolupráce s MKM 

a počas začiatku zimného semestra sa stihla zrealizovať aspoň ich čiastočná implementácia do 

výučby.  

 Zároveň sa v priestoroch SVC uskutočnila výučba s využitím dostupných výučbových 

pomôcok a trenažérov (pokým to epidemiologická situácia umožňovala). 

Počas zimného semestra 2020/2021 zabezpečujú pracovníci SVC pod vedením prof. 

Plevkovej dištančnú výučbu predmetu Prvá pomoc. 

V spolupráci s Klinikou anestéziológie a intenzívnej medicíny sa v roku 2020 

v priestoroch SVC  zrealizoval veľmi zaujímavý projekt - nácvik pronačnej polohy pacienta 

s ochodením COVID-19,  nielen s cieľom tvorby edukačného materiálu pre zamestnancov 
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nemocnice  pracujúcich v prvej línii s pacientmi s týmto ochorením, ale  aj  praktického 

zaškolenia študentov ošetrovateľstva, ktorí v nemocniciach pomáhali. 

      Pracovníci SVC sa aj naďalej denne priamo či nepriamo podieľajú na výučbe s využitím 

modelov, trenažérov, výučbového softvéru a interaktívnych didaktických pomôcok na 

výučbových bázach JLF UK. 

Okrem toho sa SVC dlhodobo a intenzívne podieľa na propagácii JLF UK a šírení 

dobrého mena fakulty mimo akademickej pôdy, ako napríklad účasťou na verejných 

podujatiach zameraných na šírenie vedomostí a zručností prvej pomoci v regióne.  

 

4.7 Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko   

 

Budova Akademického informačného centra (sídlo SVC, AKAS a Ústavu informačných technológií) 

Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK (AKAS) poskytuje knižnično-

informačné a audiovizuálne služby. Je moderným knižnično-informačným a multimediálnym 

centrom, pomáha realizovať študijný program na fakulte svojimi odbornými a profesionálnymi 

činnosťami. V rámci organizačnej štruktúry JLF UK patrí AKAS medzi informačné pracoviská 

a poskytuje všetky svoje knižnično-informačné služby a procesy zamestnancom a študentom 

JLF UK plne automatizovane prostredníctvom knižničných a informačných systémov.  

Knihovnícky softvér VIRTUA integruje väčšinu základných aktivít knižničnej práce: 

akvizíciu, katalogizáciu, výpožičné služby, rešeršovanie na základe analyticky spracovaného 

knižničného fondu, revíziu a vyraďovanie knižničného fondu, štatistické evidencie 

vykonávaných knižničných činností. Publikačná činnosť zamestnancov a doktorandov JLF UK 

je spracovávaná prostredníctvom plnoautomatizovaného a verejne dostupného systému 
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Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), ktorý vznikol ako rozvojový 

projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) v 

rokoch 2007 - 2008. Poslaním knižnice je aj informačné zabezpečenie pedagogického procesu 

a vedecko-výskumnej činnosti. Poskytuje knižnično-informačné, bibliografické, koordinačné a 

poradenské služby, snaží sa uspokojovať kultúrne, informačné, vedecko-výskumné a 

vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie a  informačnú 

gramotnosť. Každoročne sa akademická knižnica podieľa na tvorbe, udržiavaní 

a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc UK, buduje databázu online katalógu a databázu 

publikačnej činnosti. Hlavným cieľom je  dosiahnuť vyššiu úroveň používateľsky 

orientovaných služieb a ponúknuť informácie s využitím nových technológií a prístupov. 

Knižnica venuje osobitnú pozornosť doplňovaniu základnej a odporúčanej literatúry a podľa 

požiadaviek vyučujúcich jednotlivých ročníkov, kladie dôraz najmä na pokrytie odbornej 

literatúry povinne voliteľných predmetov. Pri akvizícii dokumentov sa využíva aktívna účasť 

používateľov a ich návrhov na doplnenie dokumentov, ktoré sa nenachádzajú v knižničnom 

fonde. Návrhy od používateľov sú predkladané prostredníctvom webového rozhrania AK UK 

a následne spracovávané v konkrétnej fakultnej knižnici UK podľa požiadavky používateľa 

a odborného zamerania knižnice. Nákup a doplnenie odbornej literatúry zo strany vedenia je 

každoročne podporený. Finančné prostriedky na nákup odbornej literatúry sú  prevažne 

z vlastných zdrojov fakulty, ale aj z grantov a projektov zamestnancov fakulty.  

 

Štatistické ukazovatele za vykazovacie obdobie 2019 

Prírastok knižničného fondu  1 446 
Knižničný fond spolu 61 216 
Knižničné jednotky spracované automatizovane (v on-line katalógu) 56 966 

Dochádzajúce periodiká 55 
Zahraničné periodiká 29 
Knižničné jednotky vo voľnom výbere v študovniach 4 395 

Registrovaní používatelia 1 631 
Návštevníci knižnice 46 698 
Výpožičky spolu  25 163 

z toho:   prezenčne 4 026 
              absenčne 21 137 
MVS iným knižniciam 125 

MVS z iných knižníc 50 
Počet vypracovaných bibliografií a rešerší 465 

http://www.minedu.sk/
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V akademickom roku 2019/2020 bol nákup knižných jednotiek zameraný na doplnenie 

odbornej literatúry pre všetky odbory na fakulte. Okrem zakúpenej literatúry sa uspokojujú 

požiadavky používateľov aj prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby a využívaním 

elektronických informačných zdrojov virtuálnej knižnice UK. Knižnica sa denne podieľa na 

tvorbe a aktualizácii súborného on-line katalógu a databázy publikačnej činnosti UK. Taktiež 

publikačná činnosť zamestnancov a študentov 3. stupňa sa eviduje aj do  celoslovenskej 

databázy publikačnej činnosti CREPČ 2 (Centrálny register evidencie publikačnej činnosti), 

ktorá okrem základnej bibliografickej evidencie zviditeľňuje spoluprácu autorov, mapuje 

výsledky vedy pracovníkov vysokých škôl SR a porovnáva vedné disciplíny na národnej 

úrovni. Na základe spolupráce s CVTI pracovisko každoročne pripravuje podklady a štatistiky 

pre hodnotenie zamestnancov a vedeckých pracovníkov JLF UK ako aj generuje výsledky ich 

publikačnej činnosti pre rôzne účely fakulty. Ohlasy zamestnancov a študentov 3. stupňa sa 

naďalej evidujú prostredníctvom databázy Virtua. Celkový počet bibliografických záznamov 

JLF UK v Martine v databáze je  31 232. Za akademický rok 2019//2020 bolo publikovaných 

pracovníkmi fakulty 602  prác,  z toho 4 vedecké monografie, 12 vysokoškolských učebníc a 1 

skriptá. Za akademický rok pribudlo k publikačným výstupom pracovníkov JLF UK v Martine 

celkovo 3 585 ohlasov. Databáza  spolu eviduje 39 291 ohlasov na práce publikované 

zamestnancami JLF UK. Údaje z databázy publikačnej činnosti a ohlasov sú jedným z 

podkladov na rozdeľovanie štátnej dotácie verejným vysokým školám. Informácie 

o publikáciách a ohlasoch sú voľne prístupné cez webovú stránku knižnice.  

Knižnica v rámci svojich služieb poskytuje knižnično-informačné služby svojim 

používateľom aj z ponuky licencovaných informačných zdrojov. Informácie zo svetových 

databáz sú dostupné na základe licenčných zmlúv a poplatkov, preto je prístup obmedzený a sú 

dostupné len z fakultných počítačov bez obmedzenia, alebo formou vzdialeného prístupu. 

Forma získavania elektronických informačných zdrojov (EIZ) prostredníctvom vzdialeného 

prístupu je pre každého používateľa fakulty na základe identifikácie. EIZ sú získavané prevažne 

z databáz projektu NISPEZ (Národný informačný systém výskumu a vývoja na Slovensku) a 

obsahujú informácie z článkov, kníh, referenčných materiálov, encyklopédií a pod. od 

renomovaných svetových vydavateľov a producentov. Každoročne poskytujeme svojim 

používateľom aj možnosť získavania informačných zdrojov na základe skúšobných prístupov 

do rôznych databáz. Ponúkame školenia a webináre pre zamestnancov a študentov 

fakulty. Knižnica sa ďalej podieľa na komplexnom spracovaní knižničných dokumentov, ide 
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o prírastkovanie zakúpených kníh, signovanie, vypĺňanie mennej a vecnej katalogizácie. Ďalej 

pripravuje a spracúva mennú a personálnu tvorbu autorít, predmetové, vydavateľské a ďalšie 

korporatívne autority s dôrazom na predmetové autority. Pracovisko pripravuje podľa 

požiadaviek a potrieb používateľov, potrieb pracovísk  rešerše rôznych druhov dokumentov, 

knižných prác,  záverečných prác (bakalárske, diplomové, dizertačné, habilitačné, atestačné 

a špecializačné práce). V rámci služieb Výpožičného oddelenia, knižnica zabezpečuje 

poskytovanie absenčných a prezenčných výpožičiek, medziknižničnú výpožičnú službu, 

konzultačnú službu, revíziu a ochranu knižničných a audiovizuálnych fondov, metodické 

riadenie a spoluprácu s čiastkovými knižnicami. Otváracie hodiny knižnice, výpožičného 

oddelenia a predajne Akademicko-informačného centra  sú prispôsobené každoročne 

požiadavkám používateľov. Študovne akademickej knižnice  a služby výpožičného oddelenia 

v akademickom roku 2019/2020 boli otvorené podľa aktuálnych hygienických a pandemických 

opatrení. Okrem toho bol zakúpený aj bibliobox, ktorý umožňuje bezkontaktné odovzdávanie 

a vyzdvihovanie literatúry. Knižnica svoje služby v tomto období poskytovala študentom 

a zamestnancom podľa požiadaviek, snažili sme sa služby v tomto období v prevažnej miere 

orientovať do elektronického styku s používateľom a tak vyhovieť všetkým požiadavkám. 

V priestoroch študovní sa nachádza 4 250 knižných jednotiek, ktoré sú k dispozícii 

k prezenčnej výpožičke v študovniach knižnice. Odborná literatúra v celej budove 

a študovniach je chránená RFID technológiou a kamerovým systémom. Časopisecké oddelenie 

zabezpečuje doplňovanie a spracovanie časopiseckého fondu, realizuje medziknižničnú 

výpožičnú službu, poradenskú a konzultačnú službu, poskytuje metodickú pomoc pri 

spracovaní rešerší. Oddelenie eviduje požiadavky a objednávky časopisov od jednotlivých 

kliník a ústavov fakulty, následne každoročne realizuje prieskum trhu, tvorbu zmlúv a samotný 

nákup s domácimi aj zahraničnými dodávateľmi. Do popredia sa postupne dostávajú a zakupujú 

aj on-line prístupy časopisov.    

Knižnica sa v rámci služieb aj naďalej venuje vzdelávaniu svojich používateľov. 

Zabezpečuje prípravné kurzy pre 1. ročníky študijného programu  všeobecné lekárstvo, zubné 

lekárstvo a pre študentov nelekárskych študijných odborov. Poskytuje konzultácie v oblasti 

vyhľadávania, objednávania, rezervovania, predlžovania výpožičnej lehoty dokumentov v on-

line katalógu, konzultácie v oblasti spracovania rešerší a získavania informácií 

z elektronických informačných zdrojov. Okrem študentov daných študijných odborov sa 

knižnica zúčastňuje aj na vzdelávaní doktorandov.  
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Audiovizuálne stredisko je samostatným oddelením AKASu, zabezpečuje činnosti 

spojené s technickou podporou multimediálnych prednášok, zhotovuje multimediálne 

dokumentárne filmy pre pracoviská a ústavy JLF UK, videozáznamy pre potreby výučby. 

Stredisko v spolupráci s UIT zabezpečuje pravidelne videokonferencie, ktoré sú súčasťou 

výučby. Pracovisko každoročne zabezpečuje technickú podporu na kongresoch, konferenciách, 

odborných seminároch, študentských súťažiach, podujatiach a kultúrnych akciách, ktoré sa 

konajú pod záštitou JLF UK. V akademickom roku 2019/2020 sa pracovisko v značnej miere 

podieľa na distančnej výučbe. Dištančné vzdelávanie a kurzy pracovisko zabezpečuje a 

poskytuje na diaľku cez synchrónne a asynchrónne prostriedky priamo z televízneho štúdia JLF 

UK, ako aj z novo pripravených priestorov Auly Magny určených na dištančné vzdelávanie. 

Spolupracuje s pedagógmi, na základe ich žiadosti pripravuje podmienky na prezentovanie on-

line prednášok a prezentácii. S rozvojom technických a programových prostriedkov počítačov, 

informačných a komunikačných technológií (IKT) sa vytvorili na fakulte nové možnosti 

v oblasti dištančného vzdelávania, na ktorom sa audiovizuálne pracovisko aktívne podieľa. 

Klasické materiály a informačné balíčky spolu s učebným materiálom vo forme dokumentov  

technický zamestnanci pracoviska postupne pretvárajú do elektronickej formy, na elektronické 

učebnice, softvérové balíky podporujúce interaktívnu a individuálnu edukáciu na fakulte.  

 

 

4.8 Špecifiká študijných programov 

 

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.  
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       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, najmä v klinických 

odboroch je súbežné prehlbovanie klinických poznatkov a skúseností. 
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5 Ľudské zdroje   

5.1 Štruktúra   

Na JLF UK v Martine k 31. októbru 2020 pôsobí 319 vysokoškolských učiteľov, z toho 

na funkčných miestach: 42 profesorov, 1 mimoriadny profesor, 48 docentov, 138 odborných 

asistentov, 5 asistentov a 11 lektorov. Okrem pedagogických zamestnancov pôsobí na fakulte 

74 vedecko-výskumných zamestnancov. 

Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine podľa funkčných miest 

Zamestnanci 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PROFESORI (spolu) 28 32 34 38 40 42 

z toho DrSc. 4 5 5 5 5 5 

           CSc., PhD. 24 27 29 33 35 37 

           bez vedeckej hodnosti       

MIMORIADNI PROFESORI (spolu) 9 6 4 3 2 1 

z toho DrSc. 1 
 

  
 

 

           CSc., PhD. 8 6 4 3 2 1 

DOCENTI (spolu) 41 40 44 42 42 48 

z toho DrSc.       

           CSc., PhD. 41 40 44 42 42 48 

           bez vedeckej hodnosti       

ODBORNÍ ASISTENTI (spolu) 109 120 131 140 138 138 

z toho DrSc. 3 3 3 3 2 2 

           CSc., PhD. 101 114 128 135 136 136 

           bez vedeckej hodnosti 5 3 
 

2 
 

 

ASISTENTI 6 9 2 3 3 5 

LEKTORI (spolu) 8 9 9 9 10 11 

z toho  CSc., PhD. 5 6 6 6 5 6 

             bez vedeckej hodnosti 3 3 3 3 5 5 

VEDECKÍ PRACOVNÍCI spolu 43 47 67 83 83 74 

z toho PhD. 32 40 45 55 54 47 

ZAMESTNANCI V PEDAGOGICKOM 

PROCESE SPOLU                                             

244 263 291 318 318 319 

Z uvedeného počtu má akademický titul DrSc. sedem pedagogických zamestnancov, 

228 pedagogických zamestnancov a 47 vedecko-výskumných zamestnancov má akademický 
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titul PhD., resp. CSc., bez akademického titulu je 10 pedagogických zamestnancov a 27 

vedecko-výskumných zamestnancov. 

Štruktúra pedagogických zamestnancov na JLF UK v Martine 

Zamestnanci 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PROFESORI (spolu) 33 37 40 46 47 48 

z toho DrSc. 7 8 8 8 7 7 

           CSc., PhD. 26 29 32 38 40 41 

           bez vedeckej hodnosti       

MIMORIADNI PROFESORI (spolu) 9 6 4 3 2 1 

z toho DrSc. 1 
 

  
 

 

           CSc., PhD. 8 6 4 3 2 1 

DOCENTI (spolu) 43 44 49 46 46 52 

z toho DrSc.       

           CSc., PhD. 43 44 49 46 46 52 

           bez vedeckej hodnosti       

ODBORNÍ ASIST. A VED.PRAC. 

(spolu) 

145 157 187 211 210 202 

z toho DrSc.       

           CSc., PhD. 129 147 162 181 178 169 

           bez vedeckej hodnosti 16 10 3 30 32 33 

ASISTENTI 6 9 2 3 3 5 

LEKTORI (spolu) 8 9 9 9 10 11 

z toho  CSc., PhD. 3 4 6 6 5 6 

             bez vedeckej hodnosti 5 5 3 3 5 5 

ZAMESTNANCI V PEDAGOGICKOM 

PROCESE SPOLU                                             

244 263 291 318 318 319 
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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 dvakrát 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 po každom semestri 

(https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-

procesu-studentmi/);  

4. hodnotenie štúdia na JLF UK absolventmi fakulty po ukončení štúdia 

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

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

zlepšenie pedagogického procesu adresované prodekanom pre pedagogickú činnosť 

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. 

 

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 najmä študijného programu 

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 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
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JLF UK v Martine, ktorý bol schválený so začiatkom riešenia 01. 01. 2012 a ukončený bol 

30. 06. 2015. V súčasnosti sa naďalej pokračuje v aktivitách aj v tzv. období udržateľnosti (viď 

4.3. Grantová činnosť týkajúca sa rozvoja pedagogického procesu). 

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 akademického roka 2018/2019, ZS 2019/2020 a LS 

2019/2020.  

 

Hodnotenie predmetov a vyučovacieho procesu študentmi  

Študenti hodnotili letný semester AR 2018/2019, zimný semester 2019/2020 a letný 

semester 2019/2020. Stupnica hodnotenia bola v rozsahu 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 

2018/2019 bola návratnosť u slovenských študentov – 79 %, návratnosť u zahraničných 

študentov – 68 %. Návratnosť u študentov študujúcich študijný program zubné lekárstvo – 81 

%. Pre zimný semester 2019/2020 bola návratnosť u slovenských študentov – 36 %, návratnosť 

u zahraničných študentov – 21 %. Návratnosť u študentov študujúcich v študijnom programe 

zubné lekárstvo – 29 %. Pre letný semester 2019/2020 bola návratnosť u slovenských študentov 

– 50 %, návratnosť u zahraničných študentov – 7 %. Návratnosť u študentov študujúcich v 

študijnom programe zubné lekárstvo – 65 %. 

Štatistika vyplnenia dotazníkov (letný semester AR 2018/2019) 

 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 183 153 84 

79 % 

2. 121 114 94 

3. 104 73 70 

4. 84 77 92 

5. 134 73 54 
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Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 141 105 74 

68 % 

2. 121 88 73 

3. 116 83 72 

4. 83 66 80 

5. 85 35 41 
 

 

Študijný program zubné lekárstvo 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 8 8 100 

81 % 

2. 10 8 80 

3. 7 6 86 

4. 10 4 40 

5. 8 8 100 

 

Hodnotenie predmetov je zverejnené na webovej stránke: 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-

studentmi/  

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov (zimný semester AR 2019/2020) 

 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 100 34 34 

36 % 

2. 188 56 30 

3. 123 56 46 

4. 104 50 48 

5. 84 18 21 
 

 
    

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 148 7 5 

21 % 2. 120 25 21 

3. 95 28 29 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
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4. 97 22 23 

5. 81 21 26 

 

Študijný program zubné lekárstvo 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 10 2 20 

29 % 

2. 9 1 11 

3. 9 7 78 

4. 7 0 0 

5. 11 2 18 

 

Nelekárske študijné programy 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Ošetrovateľstvo – denné bakalárske 

štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených 

dotazníkov 

% Návratnosť 

1. 32 20 63  

63 % 2. 18 14 78 

3. 12 6 50 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Ošetrovateľstvo – denné magisterské 

štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených 

dotazníkov 

% Návratnosť 

2. 5 4 80 80 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Ošetrovateľstvo – externé 

magisterské štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených 

dotazníkov 

% Návratnosť 

2. 5 0 0  0 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Pôrodná asistencia – denné 

bakalárske štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených 

dotazníkov 

% Návratnosť 

1. 11 4 36  

61 % 2. 19 9 47 

3. 6 6 100 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Pôrodná asistencia – externé 

magisterské štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených 

dotazníkov 

% Návratnosť 

2. 13 1 8 
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3. 9 3 33 
21 % 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Verejné zdravotníctvo – denné 

bakalárske štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených 

dotazníkov 

% Návratnosť 

1. 7 0 0   

41 % 2. 9 4 44  

3. 5 4 80 

Štatistika vyplnenia dotazníkov, študijný program „Verejné zdravotníctvo – denné 

magisterské štúdium“ 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených 

dotazníkov 

% Návratnosť 

2. 8 4 50 50 % 

 

Hodnotenie predmetov je zverejnené na webovej stránke: 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-

studentmi/  

 

Štatistika vyplnenia dotazníkov (letný semester AR 2019/2020) 

 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 100 40 40 

50 

2. 188 67 36 

3. 123 104 85 

4. 104 43 41 

5. 84 41 49 
 

 
    

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 148 12 8 

7 % 

2. 120 11 9 

3. 95 14 15 

4. 97 0 0 

5. 81 1 1 

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
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Študijný program zubné lekárstvo 

Ročník Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % Návratnosť 

1. 10 6 60 

65 % 

2. 9 8 89 

3. 9 4 44 

4. 7 6 86 

5. 11 5 45 

 

Hodnotenie predmetov je zverejnené na webovej stránke: 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/  

 

S výsledkami dotazníkového prieskumu bolo oboznámené vedenie JLF UK. Na základe 

rozhodnutia vedenia JLF UK sa číselné výsledky hodnotenia predmetov zverejnili hromadne 

na webe, avšak komentáre k výučbe boli zasielané adresne vedúcim pracovísk, na ktorých sa 

príslušné predmety vyučujú. Následne je úlohou garantov predmetov, aby zaujali ku 

komentárom stanovisko, resp. zohľadnili relevantné pripomienky vo výučbe. V súčasnosti sa 

hodnotenie predmetov realizuje výhradne elektronicky, podobne ako pri hodnotení pedagógov. 

Hodnotenie pedagógov (spätná väzba) sa na základe požiadavky študentov po prvýkrát 

realizovala elektronicky pomocou špeciálne vytvorenej internetovej aplikácie. Každý študent 

dostal pri zápise vygenerovaný kód (vybral si ho náhodne), aby bola zabezpečená anonymita 

hodnotenia pedagógov. Okrem študentov všeobecného lekárstva sa po prvýkrát mohli vyjadriť 

aj študenti všeobecného lekárstva v anglickom jazyku a študenti zubného lekárstva.  Okrem 

hodnotenia pedagógov sa i v rámci tejto spätnej väzby mohli študenti vyjadriť aj slovne. Všetky 

komentáre ako aj hodnotenie a poradie pedagógov v príslušnej kategórii profesor, docent 

a odborný asistent, boli distribuované vedúcim pracovísk, na ktorých sa príslušné predmety 

vyučujú, resp. na ktorých pôsobia príslušní pedagógovia. I tieto hodnotenia sú následne 

prebraté na prevádzkových poradách pracovísk a relevantné pripomienky slúžia ako podnety 

pre zabezpečovanie budúcej výučby. Všetky výsledky predchádzajúcich dotazníkových 

prieskumov sú zverejnené na webovej stránke fakulty 

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

procesu-studentmi/).  

 

https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
http://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
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5.3 Perspektívy 

 

V personálnej oblasti je cieľom Vedenia JLF UK neustále  zvyšovanie kvalifikácie 

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

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

kvalifikovaných odborných zamestnancov. Do kurikula doktorandského štúdia sa počas roka 

2019 zaradil ako nepovinný kurz medicínskeho vzdelávania, ktorý sa prvýkrát uskutočnil vo 

februári 2020. Jeho cieľom je oboznámiť mladých pracovníkov, ktorí sa perspektívne plánujú 

uchádzať o pozície vysokoškolských učiteľov, o najnovších metódach medicínskeho 

vzdelávania a hodnotenia. Okrem toho sa vedenie JLF UK rozhodlo zorganizovať pravidelný 

Kurz medicínskeho vzdelávania, ktorý sa po prvý krát uskutočnil v dňoch 10.-11.2.2020 

a cieľovou skupinou sú doktorandi a mladý pedagogickí pracovníci. 



HODNOTIACA SPRÁVA PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI  JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE ZA ROK 2020 

 

71 

 

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 zubné lekárstvo získavajú titul MDDr. ako základný 

predpoklad na samostatnú prácu. Študijný program spĺňa vyžadované kritériá na prípravu pre 

tzv. regulované povolania a automaticky sa uznáva v krajinách Európskej únie. Prví absolventi 

študijného programu zubné lekárstvo ukončili štúdium na JLF UK v akademickom roku 

2017/2018. 

Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo získavajú kvalifikáciu pre 

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

regulované povolania a automaticky sa uznáva v krajinách Európskej únie. 

Absolventi študijného programu pôrodná asistencia získavajú kvalifikáciu pre 

zdravotnícku kategóriu pôrodná asistentka. Študijný program spĺňa vyžadované kritériá na 

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

Absolventi študijného programu verejné zdravotníctvo získavajú kvalifikáciu 

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. Hlavnými formami kontroly doktorandského štúdia sú ročné hodnotenia 
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doktorandov, dizertačná skúška a obhajoba 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. Z dôvodu 

pandémie a obmedzenia osobného kontaktu na konci akademického roka 2019/2020 sa 

hodnotenie u zahraničných študentov uskutočnilo v obmedzenej miere a v súčasnosti sa 

pripravuje prechod na online formu. 

Štatistika vyplnenia dotazníkov absolventov JLF UK v predchádzajúcich akademických rokoch 

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

a  absolventmi študijného programu zubné lekárstvo 

 Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku slovenskom 

AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2019/2020 133 130 98 

2018/2019 104 91 88 

2017/2018 157 135 86 

2016/2017 143 114 80 

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 

 

Študijný program všeobecné lekárstvo – výučba v jazyku anglickom 

AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2019/2020 81 34 42 

2018/2019 117 108 92 

2017/2018 106 88 83 

2016/2017 86 67 78 

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 

 

Študijný program zubné lekárstvo  

AR Počet študentov Počet vyplnených dotazníkov % 

2019/2020 8 8 100 

2018/2019 9 8 89 

2017/2018 7 6 86 
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Výsledky všetkých dotazníkových prieskumov absolventov za predchádzajúce 

akademické roky 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, zubné lekárstvo a ošetrovateľstvo najmä 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 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. S ohľadom na nízke finančné ohodnotenie práce sestier je stále nedostatok 

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 uplatnenia 

sa našich absolventov v  krajinách Európskej únie s ohľadom na  študijné programy 

s podobným profilom absolventa, automatické uznávanie diplomov a relatívne vysokú ponuku 

voľných miest na trhu práce v niektorých regiónoch Európy. 

           

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

