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Názov vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave 
Názov študijného programu: zubné lekárstvo 30231 
Stupeň štúdia:  spojený 1. a 2. stupeň 
 
I. Samohodnotenie plnenia štandardu SP 2 – Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu  

SP 2.1. Návrh nového študijného programu alebo návrh úpravy študijného programu je spracovaný a predložený v súlade s 
formalizovanými procesmi vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vysokej školy (ďalej len „vnútorný 
systém“). Ak vysoká škola nemá vnútorný systém schválený, pravidlá zabezpečovania kvality sú uvedené priamo v príslušnom návrhu. 

Samohodnotenie plnenia1   Odkazy na dôkazy2 

Štandard splnený. Návrh študijného programu (ŠP) bol spracovaný a predložený v súlade s platnými a 
formalizovanými vnútornými procesmi Univerzity Komenského (UK) na predkladanie návrhu nového ŠP, 
ktorý je v súlade s platnými formalizovanými procesmi vnútorného systému zabezpečovania kvality UK 
(Vnútorný predpis (VP) UK č. 23/2021).  
Študijný program bol pripravovaný Radou študijného programu a schválený Akreditačnou radou JLF UK 
a Akreditačnou radou UK.  Všetky úrovne prípravy a schvaľovania boli aj za účasti zástupcu študentov 
a zamestnávateľov. 

Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 
Štatút Akreditačnej rady JLF UK (VP 
JLF UK č.3/2022) 
Rozhodnutie dekanky o zriadení 
Akreditačnej rady JLF UK v Martine 
(VP JLF UK č. 10/2021 a VP JLF UK č. 
4/2022) 
Akreditačná rada UK 
Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení 
Rád študijných programov JLF UK 
v Martine (VP JLF UK č. 9/2022)  

 
SP 2.2. Študijný program je spracovaný v súlade s poslaním a strategickými cieľmi vysokej školy, určenými v dlhodobom zámere 
vysokej školy. 

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Študijný program zohľadňuje poslanie, ale aj strategické ciele stanovené Jesseniovou 
lekárskou fakultou v oblasti vedy a výskumu (od str. 9 v Dlhodobom zámere JLF UK) a v oblasti vzdelávania 
(od str. 5 v Dlhodobom zámere JLF UK). V zmysle strategických cieľov v oblasti medzinárodných aktivít (str. 
12 zámeru) bol program a jeho študijný plán koncipovaný tak, aby študenti počas štúdia na tomto 
študijnom programe mohli absolvovať časť štúdia v zahraničí.   

Poslanie JLF UK  
Dlhodobý zámer rozvoja JLF UK 
v Martine na roky 2021–2027  
 

 
SP 2.3. Sú určené osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality ŠP boli na základe odporúčania 
vedenia a po prerokovaní vo Vedeckej rade JLF UK dekanom určené tieto osoby: 
Prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., profesorka na funkčnom mieste profesora na ustanovený 
pracovný čas, vedný odbor zubné lekárstvo  
Doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, docentka na funkčnom mieste docenta na ustanovený pracovný 
čas, vedný odbor zubné lekárstvo 
Doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD., docent na funkčnom mieste docenta na ustanovený pracovný čas, vedný 
odbor zubné lekárstvo 
Osoby boli určené formalizovaným procesom určenia zodpovedných osôb za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečovanie kvality študijného programu a určenia ich zodpovednosti a právomocí podľa VP UK 
23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského 
v Bratislave. 

VÚPCH 
Opis študijného programu 
Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 
Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení 
Rád študijných programov JLF UK 
v Martine (VP JLF UK č. 9/2022) 
 
 

 
SP 2.4. Do prípravy návrhu študijného programu sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Vo všetkých stupňoch prípravy a schvaľovania študijných programov sú zaradení aj 
zástupcovia študentov, zástupcovia zamestnávateľov a odborníkov z praxe – dlhoroční a skúsení klinickí 
pracovníci. Zástupca študentov a zamestnávateľov je v zmysle VP UK 23/2021 v Rade študijného 
programu, Akreditačnej rade JLF UK aj Akreditačnej rade UK. 
Študijný program bol pripravený za aktívnej participácie zástupcu študentov a zamestnávateľov v Rade 
študijného programu a schválený za účasti zástupcu študentov aj zamestnávateľov Akreditačnou radou 
JLF UK a Akreditačnou radou UK. Zápisnice z rokovania a uznesenia sú zverejnené na webovom sídle 
fakulty. 

Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení 
Rád študijných programov JLF UK 
v Martine (VP JLF UK č. 9/2022) 
Štatút Akreditačnej rady JLF UK (VP 
JLF UK č.3/2022) 
Rozhodnutie dekanky o zriadení 
Akreditačnej rady JLF UK v Martine 
(VP JLF UK č. 10/2021 a VP JLF UK č. 
4/2022) 
Akreditačná rada UK 
Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 

 

                                                           
1Vysoká škola v časti Samohodnotenie plnenia stručne popíše politiky a postupy plnenia príslušného štandardu alebo sa odkáže na konkrétne 
ustanovenia existujúceho interného predpisu, postupu, záznamu/-ov, informačného systému, zmluvy a pod., ktoré pri jeho plnení realizovala. Stručne 
zhodnotí výsledok a mieru plnenia štandardu a zámery na zabezpečenie súladu v príslušnej oblasti pri uskutočňovaní študijného programu. 
2 Vysoká škola v časti Odkazy na dôkazy uvedie zoznam dôkazov (súvisiace interné predpisy, interné záznamy, časti opisu študijného programu, 
informačné listy, vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky, miesto v informačnom systéme, miesto na webovej stránke, záznam študenta 
a podobne), ktorými môže preukázať plnenie štandardu vrátane elektronického odkazu na dôkaz. Ak dôkaz nie je možné sprístupniť pracovnej skupine 
vzdialene, predloží ho počas posudzovania na mieste.  

https://uniba.sk/uploads/media/Vp2021-23.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_3_Statut_akreditacnej_rady_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_3_Statut_akreditacnej_rady_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2021/VP_2021_10__Zriadenie_Akreditacnej_rady_JLF_UK_2021.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_4_doplnenie_Akreditacnej_rady.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_4_doplnenie_Akreditacnej_rady.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/vnutorny-system-kvality/akreditacia/akreditacna-rada-uk/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_5_Rady_studijnych_programov.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/poslanie-a-historia/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Rozne/Dlhodoby_zamer_JLF_UK_2021-2027_finalna_verzia.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Rozne/Dlhodoby_zamer_JLF_UK_2021-2027_finalna_verzia.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/dokumenty-k-akreditacii/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
https://uniba.sk/uploads/media/Vp2021-23.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_5_Rady_studijnych_programov.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_5_Rady_studijnych_programov.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_3_Statut_akreditacnej_rady_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_3_Statut_akreditacnej_rady_JLF_UK.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2021/VP_2021_10__Zriadenie_Akreditacnej_rady_JLF_UK_2021.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_4_doplnenie_Akreditacnej_rady.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_4_doplnenie_Akreditacnej_rady.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/vnutorny-system-kvality/akreditacia/akreditacna-rada-uk/
https://uniba.sk/uploads/media/Vp2021-23.pdf
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SP 2.5. Študijný program je priradený k študijnému odboru a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušným študijným 
odborom. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo ak ide o interdisciplinárne štúdiá, je študijný 
program priradený k príslušným študijným odborom a je zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi.  

Samohodnotenie plnenia  Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Predkladaný ŠP je z hľadiska obsahu v úplnej zhode s opisom príslušného študijného  
odboru (ŠO), v zmysle sústavy ŠO SR podľa vyhlášky č. 244/2019, Z. z. (48. Zubné lekárstvo). Nakoľko ide 
o prípravu na výkon regulovaného povolania, vyjadrenie vydalo aj Ministerstvo zdravotníctva SR.   
 
 

244/2019 Z. z. - VYHLÁŠKA 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR o sústave študijných 
odborov SR 
Profil absolventa, vzdelávacie ciele a 
výstupy programu – SJ 
Profil absolventa, , vzdelávacie ciele a 
výstupy programu – AJ 
Študijný plán a Informačné listy 
predmetov 

 
SP 2.6. V študijnom programe je jasne špecifikovaná a komunikovaná úroveň kvalifikácie, ktorú získavajú študenti jeho úspešným 
absolvovaním, pričom kvalifikácia zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa kvalifikačného rámca.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. V súlade s Dublinskými deskriptormi a zároveň v zmysle národného kvalifikačného 
rámca absolventi ŠP získajú  7. úroveň kvalifikácie (SKKR 7) - https://www.kvalifikacie.sk/katalog-skkr.  
Spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelania – SKKR 7  
 

Národný kvalifikačný rámec 
Slovenskej republiky a prepojenie na 
úrovne Európskeho kvalifikačného 
rámca pre celoživotné vzdelávanie  
Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  

 
SP 2.7.  V študijnom programe je jasne špecifikovaný profil absolventa, pričom v jeho rámci sú prostredníctvom deskriptorov 
vymedzené a komunikované výstupy vzdelávania, ktoré sú verifikovateľné a zodpovedajú poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu 
kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, v ktorých ich 
absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Profil absolventa, vrátane výstupov vzdelávania sú jasne špecifikované a zodpovedajú 
poslaniu vysokej školy, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného 
študijného odboru 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Profil absolventa, vzdelávacie ciele a 
výstupy programu – SJ 
Profil absolventa, , vzdelávacie ciele a 
výstupy programu – AJ 
Príloha k vyhláške č. 244/2019 Z. z. 

 

SP 2.8. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania 
na výkon povolania. V študijnom programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia. Tieto skutočnosti 
sú potvrdené vyjadreniami relevantných externých zainteresovaných strán alebo súhlasným stanoviskom právnickej osoby uvedenej v 
opise príslušného študijného odboru, ak si to opis vyžaduje, alebo súhlasným stanoviskom príslušného ministerstva na uskutočňovanie 
študijného programu, ak ide o štátnu vysokú školu, resp. o kvalifikáciu pre výkon regulovaných povolaní.  

Samohodnotenie plnenia štandardu Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Zubný lekár je regulované povolanie, čo upravujú dva právne predpisy - Zákon č. 
578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády Slovenskej 
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 
pracovných činností. Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním študijného programu 
plnohodnotne napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania na výkon povolania zubný lekár. V 
študijnom programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia. Nakoľko 
ide o prípravu na výkon regulovaného povolania, vyjadrenie vydalo aj Ministerstvo zdravotníctva SR.   

Sústava povolaní – oblasť 
zdravotníctvo 
Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Regulované povolania v EÚ 
Zákon č. 578/2004 Z. z. 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky 
č. 296/2010 Z. z. 
Vyjadrenie MZ SR 

 
SP 2.9. Odborný obsah, štruktúra a sekvencia profilových študijných predmetov a ďalších vzdelávacích činností študijného programu a 
podmienky na úspešné ukončenie štúdia umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania uvedených v profile absolventa a zaručujú 
prístup k aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam vrátane prenositeľných spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný 
rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických 
spoločnostiach. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je obsah študijného programu zostavený tak, 
aby umožňoval dosiahnuť zamestnávateľmi očakávané výstupy vzdelávania s akcentom na rozvoj praktických profesijných zručností v 
príslušnom odvetví hospodárstva alebo spoločenskej praxe.  

Samohodnotenie plnenia štandardu Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent 
všetky podmienky na úspešné ukončenie štúdia a dosiahnutie stanovených výstupov vzdelávania, vrátane 
profesijných zručností. Okrem povinných predmetov, medzi ktorými sú zaradené aj profilové (štátnicové) 
predmety, má študent možnosť vybrať si aj povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré mu umožnia 
ešte pred absolvovaním štúdia získať hlbšie vedomosti a kvalitnejšie zručnosti a postoje pre jeho/jej 
postgraduálnu profiláciu. Odporúčaný študijný plán a informačné listy predmetov sú zverejnené na 
webovom sídle fakulty. 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Profil absolventa, vzdelávacie ciele a 
výstupy programu – SJ 
Profil absolventa, , vzdelávacie ciele a 
výstupy programu – AJ 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/244/20190901
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https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/289_Narodny%20kvalifikacny%20ramec%20SR_final.pdf
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https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-oddelenie/Akreditacia_2022/profil_VL.pdf
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SP 2.10. Študijný program má stanovenú štandardnú dĺžku štúdia, určenú pracovnú záťaž pre jednotlivé študijné predmety vyjadrenú 
v ECTS kreditoch a počet hodín kontaktnej výučby s výnimkou, ak to nevyžaduje povaha vzdelávacej činnosti. Štandardná dĺžka štúdia, 
pracovná záťaž a počet hodín kontaktnej výučby umožňujú dosiahnutie výstupov vzdelávania a zodpovedajú forme študijného 
programu.  

Samohodnotenie plnenia štandardu Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Študijný program, odporúčaný študijný plán a štandardná dĺžka štúdia sú upravené 
podľa zákona o vysokých školách. Štandardná dĺžka štúdia spojeného 1. a 2. stupňa a počet kreditov, 
ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia, sú určené opise študijného poriadku (6 
rokov, 360 kreditov). Určená pracovná záťaž jednotlivých študijných predmetov, vrátane ECTS kreditov 
a hodín kontaktnej výučby, sú uvedené v odporúčanom študijnom pláne a umožňujú dosiahnutie výstupov 
vzdelávania. 

Zákon o vysokých školách 
Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
 

 
SP 2.11. V prípade profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov je súčasťou ich obsahu povinná odborná prax 
študentov v zmluvne spolupracujúcej organizácii v celkovom rozsahu aspoň jeden semester, ktorej účelom je rozvoj praktických 
profesijných zručností. Odborná prax umožňuje študentovi vykonávať činnosti, prostredníctvom ktorých si osvojí pracovné postupy 
typické pre príslušnú úroveň kvalifikácie a príslušný študijný odbor, má možnosť podieľať sa na odborných procesoch, projektoch a 
prostredníctvom konkrétnych úloh nadobúdať vedomosti, zručnosti a kompetentnosti relevantné pre výkon príslušných profesií. 
Odborná prax môže byť uskutočnená ako súvislá alebo rozdelená na viacero kratších časových období v nadväznosti na potreby 
príslušného študijného programu a podmienky spolupracujúcej organizácie, v ktorej sa odborná prax uskutočňuje.  

Samohodnotenie plnenia štandardu Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Predkladaný študijný program Zubné lekárstvo pripravuje študentov na výkon 
regulovaného povolania. Súčasťou odporúčaného študijného plánu jej aj absolvovanie viacerých 
odborných praxí. Letná prax v zubnej technike a zubnej ambulancii po 2 ,3, 4 ,5 ročníku. Rozsah 
a zaradenie je uvedené v odporúčanom študijnom pláne. 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
 

 
SP 2.12. Študijný program má jednoznačne určenú úroveň a povahu tvorivých činností, vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, 
najmä vo väzbe na záverečnú prácu.  

Samohodnotenie plnenia štandardu Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Súčasťou študijného programu je aj príprava a úspešná obhajoba záverečnej 
(diplomovej) práce. Záverečnou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom 
odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Tému záverečnej práce si študent vyberá z ponuky 
zverejnenej jednotlivými výučbovými pracoviskami fakulty, resp. po dohode s vedúcim záverečnej práce. 
Výber sa realizuje v akademickom informačnom systéme. Študent môže obhajovať záverečnú prácu ak 
splní podmienky stanovené študijným poriadkom fakulty. Školiteľ záverečnej práce a oponent vypracujú k 
záverečnej práci písomné posudky. Študent predstaví pri obhajobe záverečnej práce skúšobnej komisii a 
prítomným výsledky svojej záverečnej práce formou prednášky. Skúšobná komisia hodnotí v rámci 
obhajoby (je to jedna zo súčastí štátnej skúšky) obsahovú a formálnu úroveň záverečnej práce študenta, 
ako aj jej originalitu,  zároveň hodnotí úroveň jeho prezentácie, schopnosť reagovať na pripomienky a 
otázky, ktoré priamo súvisia s jeho záverečnou prácou. 
 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Smernica rektora UK o základných 
náležitostiach záverečných prác, 
rigoróznych prác a habilitačných prác, 
kontrole ich originality, uchovávaní a 
sprístupňovaní na UK v Bratislave (VP 
UK č. 12/2013; dodatok č. 1; dodatok 
č. 2; dodatok č. 3)  
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020) 
 

 
II. Samohodnotenie štandardu 3 – Schvaľovanie študijného programu  

 
SP 3.1. Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému a je zaručené nezávislé, nezaujaté, 
objektívne, odborne fundované, transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného programu, do ktorého sú 
zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Je zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program 
sú iné ako osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia štandardu Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Študijný program bol schválený Akreditačnou radou JLF UK a Akreditačnou radou UK. 
Zloženie oboch orgánov vylučuje konflikt záujmov, zaručuje nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne 
fundované, transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného programu, do ktorého 
sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. 
 

Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení 
Rád študijných programov JLF UK 
v Martine (VP JLF UK č. 9/2022) 
Štatút Akreditačnej rady JLF UK (VP 
JLF UK č.3/2022) 
Rozhodnutie dekanky o zriadení 
Akreditačnej rady JLF UK v Martine 
(VP JLF UK č. 10/2021 a VP JLF UK č. 
4/2022) 
Akreditačná rada UK 
Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 

 
III. Samohodnotenie štandardu 4 – Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta  
 
SP 4.1. Pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú 
dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov a ich potrieb.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Formy a metódy vyučovania a učenia sa v študijnom programe sú nastavené tak, aby 
rešpektovali rozmanitosť potrieb študentov. Okrem povinných predmetov umožňujú pravidlá študijného 
poriadku univerzity (Vnútorný predpis UK č. 20/2019), fakulty (Vnútorný predpis JLFUK č. 13/2020 Študijný 
poriadok JLF UK) a vyhláška o kreditovom systéme štúdia (Vyhláška č. 614/2002 Z. z., § 3) nastaviť 

Študijný poriadok UK (VP UK č. 
20/2019; dodatok č. 1)  
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020)  
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flexibilitu štúdia prostredníctvom spektra povinne voliteľných predmetov. Ponuka povinne voliteľných 
predmetov študijného programu je zostavená tak, aby dávala študentovi príležitosť modelovať štúdium 
podľa záujmov o určitú oblasť štúdia spadajúcu do študijného programu. Študijný plán študijného 
programu a informačné listy predmetov sú dostupné na webovom sídle fakulty a v akademickom 
informačnom systéme AIS. 
Súčasťou informačných listov predmetu je sylabus výučby, pričom jeho povinnou časťou sú kritériá 
hodnotenia dosiahnutých študijných výsledkov. Študent je informovaný o spôsobe, rozsahu a obsahu 
hodnotenia jednotlivých zadaní a aktivít tvoriacich koncepciu učebného predmetu na začiatku semestra. 
Pri výučbe a hodnotení je možné vhodne kombinovať rôzne metódy  (prezenčná, dištančná 
a/alebo hybridná), čo zabezpečuje rôznorodosť postupu na dosiahnutie cieľov vzdelávania s ohľadom na 
potreby zainteresovaných strán. 
JLF UK aktívne pristupuje aj k podpore prístupu k vzdelaniu aj pre študentov so špecifickými potrebami 
(Smernica rektora UK o zabezpečení všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so 
špecifickými potrebami (VP č. 23/2014; VP 23/2021). Študenti a vyučujúci študijného programu majú k 
dispozícii Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK, v ktorom má zastúpenie aj fakulta 
prostredníctvom svojho koordinátora.  

Centrum podpory študentov so 
špecifickými potrebami na UK 
Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 

 
SP 4.2. Je umožnená flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovania výstupov vzdelávania. Študijný program umožňuje zodpovedajúce 
vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách, najmä prostredníctvom podpory mobilít. Výsledky tohto 
vzdelávania sú uznávané vysokou školou.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Študijný program je pripravený v súlade s ECTS transferov a uznávania kreditov, pričom 
je prioritou aby absolventi ŠP získavali vedomosti a nové zručnosti aj prostredníctvom mobilít na domácich 
a zahraničných inštitúciách. Špecifické požiadavky na absolvovanie mobilít upravuje študijný plán a študijný 
poriadok JLF UK. Mobility sú realizované v rámci širokej škály ponúkaných verejne dostupných schém 
(ERASMUS+, SAIA). Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov sú zverejnené na webovom sídle 
fakulty v časti medzinárodné vzťahy. 

Stránku JLF UK o medzinárodných 
vzťahoch 
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020)  

 
SP 4.3. Používané formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov stimulujú študentov prijímať aktívnu rolu 
v procese učenia sa a rozvoji akademickej kariéry. Študenti sú zapájaní do tvorivých činností vysokej školy primerane vo vzťahu k 
výstupom vzdelávania a úrovni kvalifikačného rámca študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. JLF UK poskytuje každoročne štipendiá pre študentov v rámci pôsobenia na tvorivej 
činnosti pracovísk v pozícii kvalifikovaných stážistov. Kvalifikovaní a dobrovoľní stážisti sa môžu 
zúčastňovať aj pedagogickej činnosti. Okrem toho prezentujú výsledky svojej tvorivej činnosti na 
každoročnej fakultnej študentskej vedeckej konferencii, publikujú svoje práce vo fakultnom časopise Acta 
Medica Martiniana, resp. v Zborníkoch zo ŠVK. Viacerí z nich následne využívajú výsledky aj pri príprave 
svojej diplomovej práce. 

Stránka ŠVOČ na JLF UK 
Štatút kvalifikovaných a dobrovoľných 
stážistov na JLF UK (VP JLF UK č. 
44/2013) 
 

 
SP 4.4. V rámci študijného programu je posilňovaný zmysel pre autonómiu, samostatnosť a sebahodnotenie a zároveň je študentom 
poskytované primerané vedenie a podpora učiteľov založená na vzájomnom rešpekte a úcte.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Autonómia študenta, jeho/jej samostatnosť a sebahodnotenie sú podporované najmä 
priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti semestra (napr. formou kontrolných 
otázok, písomných a online testov, úloh na samostatnú prácu, semestrálnych prác, prezentácie na 
seminároch). Sebahodnotenie v rámci študijného programu bude zabezpečované aj používaním e-
learningových nástrojov, ktoré umožnia nastaviť okamžitú spätnú väzbu (autotesty, využívanie portálu a e-
kurzov).  
 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Portál MEFANET JLF UK 

 

SP 4.5. Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý posilňuje vnútornú motiváciu študentov neustále sa zdokonaľovať, vedie 
k dodržiavaniu princípov akademickej etiky alebo profesijnej etiky, ak ide o profesijne orientovaný bakalársky študijný program.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Dodržiavanie pravidiel akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov z ich porušenia sú 
v kompetencii Disciplinárnych komisií pre študentov fakulty a univerzity, ako aj Etickej rady UK. Etické 
zásady vo vzdelávacej a vedeckej a výskumnej činnosti ako aj dôsledky z ich porušenia sú definované vo 
ôsmej časti vnútorného predpisu č. 23/2021 (Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave) – Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK.  
Okrem vyššie uvedených dokumentov sa všetci absolventi JLF UK riadia etickým kódexom zdravotníckeho 
pracovníka (Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.) 
V súlade s dokumentom Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v Bratislave (Vnútorný predpis č. 
13/2018) má JLF UK vymenovanú vlastnú disciplinárnu komisiu.  
K správnemu pochopeniu a dodržiavaniu akademickej etiky sú študenti študijného programu vedení aj 
prostredníctvom povinných predmetov Vedecká príprava, Lekárska etika, Seminár k diplomovej práci, 
ŠVOČ 1-5. Súčasťou týchto predmetov sú aj prednášky zamerané na dodržiavanie akademickej etiky pri 
písaní vedeckých publikácií a iných výstupov, vrátane záverečnej práce.  
Záverečné (diplomové) práce sú odovzdávané elektronicky do akademického informačného systému AIS. 
Zároveň prebieha ich automatický export na kontrolu originality do systému Theses a CRZP. Študenti 
študijného programu budú v rámci konzultácií ku všetkým svojim písomným prácam a iným výstupom 
vyzývaní k rešpektovaniu univerzitných a fakultných zásad zakotvených v osobitnom predpise k 
záverečným prácam (Vnútorný predpis UK č. 12/2013 - Smernica rektora UK o základných náležitostiach 
záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a 
sprístupňovaní na UK). 
 

Disciplinárny poriadok JLF UK pre 
študentov (VP JLF UK č. 30/2018)  
Disciplinárna komisia JLF UK – 
zloženie  
Disciplinárny poriadok UK v Bratislave 
pre študentov (VP UK č. 13/2018) 
Rokovací poriadok disciplinárnej 
komisie UK v Bratislave pre študentov 
(VP UK č. 14/2018)  
Etický kódex Univerzity Komenského 
v Bratislave (VP UK č. 23/2016 – úplné 
znenie vo VP UK č. 16/2017) 
Etická rada UK 
Rokovací poriadok Etickej rady UK (VP 
UK č. 24/2016) 
Etický kódex ako súčasť Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP č. 23/2021) 

https://cezap.sk/
https://cezap.sk/
https://uniba.sk/uploads/media/Vp2021-23.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/medzinarodne-vztahy/
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/medzinarodne-vztahy/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/veda/studentska-vedecka-cinnost-svoc/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-lekarskej-biofyziky/SVOC/VP_2013_44_stazisti.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-lekarskej-biofyziky/SVOC/VP_2013_44_stazisti.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
https://portal.jfmed.uniba.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_30_Disciplinarny_poriadok.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/organizacna-struktura/disciplinarna-komisia/
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/organizacna-struktura/disciplinarna-komisia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pdf
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https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
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Smernica rektora UK o základných 
náležitostiach záverečných prác, 
rigoróznych prác a habilitačných prác, 
kontrole ich originality, uchovávaní a 
sprístupňovaní na UK v Bratislave (VP 
UK č. 12/2013; dodatok č. 1; dodatok 
č. 2; dodatok č. 3)  

 
SP 4.6. Študijný program má stanovené a vopred zverejnené pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov v študijnom 
programe. Výsledky hodnotenia musia byť zaznamenané, dokumentované a archivované.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov jednotlivých predmetov 
ako aj celého štúdia sú definované v Študijnom poriadku JLF UK (VP JLF UK č. 13/2020). Spôsob 
hodnotenia je zverejnený v informačných listoch predmetu ako aj na webových stránkach pracovísk. 
Výsledky hodnotenia sa priebežne zaznamenávajú do Akademického informačného systému AIS-2 
v súlade s pravidlami definovanými v študijnom poriadku. 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020)  
Akademický informačný systém 

 
SP 4.7. Metódy a kritériá hodnotenia sú vopred známe a prístupné študentom; sú zahrnuté v jednotlivých 
častiach/predmetoch/moduloch programu a sú vhodné na spravodlivé, konzistentné, transparentné overenie získaných vedomostí, 
zručností a spôsobilostí.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Metódy a kritériá hodnotenia sú dostupné v informačných listoch predmetu v časti 
podmienky na absolvovanie predmetu a zverejnené aj na stránkach pracovísk pred začiatkom príslušného 
semestra, v ktorom sa výučba daného predmetu realizuje. Samotné hodnotenie sa realizuje v súlade so 
Študijným poriadkom JLF UK (VP JLF UK č. 13/2020). 
Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä: 
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné 
otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na seminári a pod.), 
b) skúškou za dané obdobie štúdia, 
c) získaním kreditov za absolvovanie predmetu. 
 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020)  

 
SP 4.8. Hodnotenie poskytuje študentom spoľahlivú spätnú väzbu na zistenie miery plnenia výstupov vzdelávania, ktorá je v prípade 
potreby spätá s poradenstvom v oblasti napredovania v štúdiu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Informácie a pravidlá hodnotenia sú určené v Študijnom poriadku JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020). Osobitný dôraz sa kladie na priebežné hodnotenie, ktorého účelom je okrem sumatívneho aj 
formatívne hodnotenie. Každý študent má právo nahliadnuť do ktorejkoľvek časti svojej písomnej skúšky 
alebo testovania.  
Študentom sú k dispozícii študijní poradcovia určení pre každý ročník a študijný program (v študijnom 
pláne, resp. v ročenke), ako aj pracovníci študijného oddelenia a študijní prodekani. 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020)  
Ročenka 

 
SP 4.9. Ak to okolnosti umožňujú, hodnotenie študentov študijného programu vykonáva viacero učiteľov.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Hodnotenie študentov študijného programu môže uskutočňovať viacero učiteľov, ktorí 
sú uvedení v informačných listoch predmetov, resp. v akademickom informačnom systéme. Ak to 
personálne podmienky pracoviska umožňujú, záverečné hodnotenie (skúška) z predmetu sa realizuje 
minimálne dvomi skúšajúcimi, pričom študent má právo si zvoliť skúšajúceho (študijný poriadok JLF UK). 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020)  

 
SP 4.10.  Študenti majú možnosť využiť prostriedky nápravy voči výsledkom svojho hodnotenia, pričom je zaručené spravodlivé 
zaobchádzanie so žiadateľmi o nápravu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Všetky typy hodnotenia študijných výsledkov sú navrhnuté tak, aby jednoznačne určovali 
požadované podmienky pre absolvovanie predmetu. Študent je včas oboznámený s termínmi riadnych a 
opravných možností priebežného hodnotenia a s riadnymi a opravnými termínmi skúšok. Podľa Študijného 
poriadku JLF UK má každý študent právo byť informovaný o hodnotení všetkých častí priebežného 
hodnotenia a skúšky. Študent má právo hodnotenie na termíne skúšky neprijať a prihlásiť sa na príslušný 
opravný termín skúšky. Ak bol študent na riadnom termíne skúšky hodnotený známkou Fx alebo sa včas 
neprihlásil na niektorý z riadnych termínov skúšky, má právo na dva opravné termíny.  
Študent má právo požiadať o vykonanie posledného opravného termínu skúšky komisionálnou formou 
skúšania.  Dekan vymenuje najmenej trojčlennú skúšobnú komisiu; predsedom skúšobnej komisie je 
spravidla vyučujúci daného predmetu. Komisionálna forma skúšania sa môže uskutočniť aj bez žiadosti 
študenta. 

Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020) 

 
IV. Samohodnotenie štandardu 5 – Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania  

 
SP 5.1. Študijný program sa uskutočňuje podľa vopred definovaných a verejne ľahko prístupných pravidiel štúdia vo všetkých fázach 
študijného cyklu, ktorými sú prijímacie konanie, priebeh a hodnotenie štúdia, uznávanie vzdelania, ukončenie štúdia, udeľovanie titulu 
a vydávanie diplomu a ďalších dokladov o získanom vzdelaní. Zohľadňujú sa osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
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Štandard splnený. Študijný program sa realizuje podľa ustanovení Zákona o vysokých školách (zákon č. 
131/2002 Z. z.) a riadi sa Študijným poriadkom JLF UK (VP JLF UK č. 13/2020) ako aj Pravidlami 
prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (VP UK č. 4/2021).  
Všetky podrobnosti o štúdiu, vrátane informácií o prijímacom konaní, sú zverejnené a aktualizované na 
webovom sídle fakulty.  
Dôsledne sa dbá aj na osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov. Na JLF UK je špeciálne 
určená osoba, ktorá je zodpovedná za riešenie požiadaviek a potrieb uchádzačov a študentov JLF UK so 
špecifickými potrebami. Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a 
podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie 
formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá 
príslušnú odbornú dokumentáciu. 

Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020) 
Pravidlá prijímacieho konania na 
Univerzite Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 4/2021) 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
študijných programov 1. stupňa, 
spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa 
na JLF UK pre akademický rok 
2022/2023 (VP JLF UK č. 23/2021) 
Internetová stránka fakulty - Štúdium, 
Prijímacie konanie 
Informácie pre študentov so 
špecifickými potrebami zverejnené na 
webe na JLF UK 
Centrum podpory študentov so 
špecifickými potrebami UK 

 
SP 5.2. V študijnom programe sú jasne špecifikované požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, ktoré zodpovedajú úrovni 
kvalifikačného rámca. Prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné. Kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred 
zverejnené a ľahko prístupné. Podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, 
ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie štúdia. Výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach 
posudzovania ich spôsobilosti na štúdium. 

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Požiadavky na uchádzačov ako aj ďalšie podmienky prijatia sú zverejnené na webovej 
stránke fakulty. Prijímacie konanie sa riadi Pravidlami prijímacieho konania na UK (VP UK č. 4/2021) ako 
aj Ďalšími podmienkami prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. 
stupňa na JLF UK každoročne prijímanými Akademickým senátom JLF UK. Podmienky prijatia sa 
každoročne prehodnocujú na zasadnutí Rady pre študijný program, vedenia fakulty ako aj Akademického 
senátu JLF UK. 
Do prijímacieho konania v študijnom programe Zubné lekárstvo sa od akademického roku 2020/2021 na 
JLF UK v Martine implementovala aj skúška manuálnej zručnosti, s digitálne objektivizovaným 
vyhodnotením. 

Webová stránka - Štúdium – 
Uchádzači - Prijímacie konanie 
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium 
študijných programov 1. stupňa, 
spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa 
na JLF UK pre akademický rok 
2022/2023 (VP JLF UK č. 23/2021) 
Pravidlá prijímacieho konania na 
Univerzite Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 4/2021) 

 
SP 5.3. Pravidlá uskutočňovania študijného programu upravujú a umožňujú uznávanie štúdia a častí štúdia v súlade s Dohovorom o 
uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského  vzdelávania v európskom regióne tak, aby sa podporovala domáca i zahraničná 
mobilita študentov.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. ŠP program sú vytvorený v súlade s možnosťami ECTS transferov a uznávania kreditov, 
pričom je prioritou. Špecifické požiadavky na absolvovanie mobilít upravuje študijný plán. Uznaním 
absolvovania predmetu je udelenie hodnotenia predmetu a následné získanie príslušného počtu kreditov, 
ktoré sú priradené k predmetu, na základe časti štúdia absolvovaného v minulosti. Prenos kreditov je 
proces započítania kreditov získaných v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike 
alebo na vysokej škole v zahraničí do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa § 4 ods. 3 vyhlášky o 
kreditovom systéme štúdia. Akademická mobilita je formálne podmienená zmluvou o štúdiu medzi 
študentom, UK a prijímajúcou vysokou školou. Zmluva o štúdiu obsahuje najmä navrhovaný študijný plán 
na prijímajúcej vysokej škole a uznanie zodpovedajúcej časti štúdia na vysielajúcej fakulte. Predmety, 
ktoré má študent absolvovať na prijímajúcej vysokej škole na základe zmluvy o štúdiu, sa stávajú platnou 
súčasťou študijného plánu študenta. Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole v rámci 
akademickej mobility uznáva fakulta študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví 
prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou osobnej študijnej 
dokumentácie študenta vedenej fakultou. Podrobnosti o uznávaní predmetov pri akademickej mobilite sú 
stanovené v čl. 19 v Študijnom poriadku JLF UK (VP JLF UK č. 13/2020). 

Vyhláška o kreditovom systéme štúdia 
(614/2002 Z. z.) 
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020) 
 
 

 
SP 5.4. V rámci uskutočňovania študijného programu je zaručené efektívne využívanie nástrojov na zabezpečenie výskumnej integrity 
a na prevenciu a riešenie plagiátorstva a ďalších akademických podvodov.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Fakulta aj univerzita dôsledne dbajú na vzdelávanie a dodržiavanie výskumnej integrity 
študentov a zamestnancov. Uvedené postupy sú v prípade študentov v kompetencii Disciplinárnych 
komisií pre študentov fakulty a univerzity, ako aj Etickej rady UK. Etické zásady vo vzdelávacej a vedeckej 
a výskumnej činnosti ako aj dôsledky z ich porušenia sú definované vo ôsmej časti vnútorného predpisu č. 
23/2021 (Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského 
v Bratislave) – Etický kódex a pravidlá tvorivej činnosti UK.  
 

Disciplinárny poriadok JLF UK pre 
študentov (VP JLF UK č. 30/2018)  
Disciplinárna komisia JLF UK – 
zloženie  
Disciplinárny poriadok UK v Bratislave 
pre študentov (VP UK č. 13/2018) 
Rokovací poriadok disciplinárnej 
komisie UK v Bratislave pre študentov 
(VP UK č. 14/2018) 
Etický kódex Univerzity Komenského 
v Bratislave (VP UK č. 23/2016 – úplné 
znenie vo VP UK č. 16/2017) 
Etická rada UK - zloženie 
Rokovací poriadok Etickej rady UK (VP 
UK č. 24/2016) 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2021/VP_2021_23_podmienky_prijatia_JLFUK_2022_2023.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-konanie/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/
https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/oddelenie-socialnych-sluzieb-a-poradenstva-ossp/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami-cps/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-konanie/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-konanie/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2021/VP_2021_23_podmienky_prijatia_JLFUK_2022_2023.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf
https://www.epi.sk/zz/2002-614
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2018/2018_30_Disciplinarny_poriadok.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/organizacna-struktura/disciplinarna-komisia/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_13.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2018/Vp_2018_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
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Etický kódex ako súčasť Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP č. 23/2021) 

 
SP 5.5. Študenti študijného programu majú k dispozícii efektívne mechanizmy preskúmavania podnetov, ktorými sa domáhajú ochrany 
svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnievajú, že boli porušené, alebo poukazujú na konkrétne nedostatky 
v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy. Preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa za účasti zástupcov študentov. 
Podávateľom podnetov je poskytovaná spätná väzba o výsledkoch preskúmania podnetov a o prijatých opatreniach.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Tieto postupy upravuje študijný poriadok JLF UK (Vnútorný predpis JLF UK č. 13/2020) 
vo štvrtej časti – Konania vo veciach akademických práv a povinností. Okrem toho majú študenti právo 
vyjadriť sa k štúdiu jednotlivých predmetov po každom semestri. Výsledky spätnej väzby študentov sú 
analyzované na zasadnutí vedenia, zasadnutí Rady študijného programu, a to za účasti zástupcu 
študentov. Výsledky sú tiež zverejnené na webovom sídle fakulty. 
Študenti tiež môžu podať podnet Etickej rade UK pri podozrení na správanie sa učiteľa, ktoré nie je 
v súlade s Etickým kódexom. Preskúmavanie podnetov je transparentné a uskutočňuje sa vždy za účasti 
zástupcov študentov. Problémy týkajúce sa štúdia študenti riešia v súčinnosti so študijnými referentmi, 
vedúcim študijného oddelenia a príslušným prodekanom pre štúdium. 

Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020) 
Výsledky spätnej väzby študentov 
Etický kódex Univerzity Komenského 
v Bratislave (VP UK č. 23/2016 – úplné 
znenie vo VP UK č. 16/2017) 
Etická rada UK - zloženie:  
Rokovací poriadok Etickej rady UK (VP 
UK č. 24/2016) 
Etický kódex ako súčasť Vnútorný 
systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP č. 23/2021) 

 
SP 5.6. Úspešné ukončenie študijného programu potvrdzuje vysoká škola udelením akademického titulu, vydaním vysokoškolského 
diplomu, ako aj vydávaním ďalšej dokumentácie (dodatok k diplomu) vysvetľujúcej získanú kvalifikáciu vrátane dosiahnutých výsledkov 
vzdelávania, kontext, úroveň a obsah úspešne zavŕšeného štúdia. Táto dokumentácia je v súlade s príslušnými predpismi.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. JLF UK postupuje v súlade so zákonom o vysokých školách (§ 68, zákon č. 131/2002 
Z.z.) a potvrdzuje úspešné ukončenie študijného programu vydaním dvojjazyčného vysokoškolského  
diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške. 

Zákon o vysokých školách (131/2002 
Z. z.)  

 
V. Samohodnotenie štandardu 6 – Učitelia študijného programu  

 
SP 6.1. Vysoká škola zaručuje pre študijný program učiteľov, ktorých kvalifikácia, rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov 
tvorivých činností, praktické skúsenosti, pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania, 
ktorých jazykové zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania študijného programu a ktorých počet a pracovná kapacita 
zodpovedajú počtu študentov a personálnej náročnosti vzdelávacích činností.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, 
odborný asistent, asistent a lektor. Vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora a docenta je v rámci 
fakulty zodpovedný za výskum a vzdelávanie vo vymedzenej oblasti vzdelávania a vo vymedzenej oblasti 
vedy. Prispieva svojou výskumnou, pedagogickou a organizačnou činnosťou k rozvoju poznania v tomto 
študijnom odbore a k objasňovaniu vzťahov s ostatnými študijnými odbormi; je zodpovednou osobou alebo 
sa zúčastňuje na zabezpečovaní kvality a rozvoja študijného programu, ktorý fakulta uskutočňuje. Medzi 
pracovné povinnosti profesora v oblasti vzdelávania patrí najmä vedenie prednášok a seminárov, 
hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie 
záverečných prác a tvorba študijných materiálov. 
Učitelia študijného programu majú dlhoročnú prax v rôznych oblastiach výskumu v medicíne, prírodných 
vedách a zdravotníckych odboroch. Odborná kvalifikácia, praktické skúsenosti a pedagogické zručnosti 
jednotlivých učiteľov zodpovedajú náplni predmetov, ktoré zabezpečujú. Výučbu v anglickom jazyku 
zabezpečujú len učitelia, ktorí úspešne absolvovali preskúšanie z odbornej znalosti anglického jazyka 
v nezávislej inštitúcii (Akadémia vzdelávania). 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
VÚPCH, VTČ 

 

 
SP 6.2. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je minimálne o stupeň vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho 
ukončením. Od tejto požiadavky je možné upustiť v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä lektori cudzích jazykov, učitelia 
zabezpečujúci prax, odborníci z praxe a doktorandi.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Všetci učitelia zabezpečujúci študijný program majú minimálne o stupeň vyššiu 
kvalifikáciu než je kvalifikácia dosahovaná jeho ukončením. Podmienkou obsadenia miest odborný 
asistent, docent a profesor je vždy minimálne absolvovanie 3. stupňa vzdelania (PhD.). Pri obsadzovaní 
miest sa postupuje v súlade s univerzitnými a fakultnými kritériami obsadzovania miest vysokoškolských 
učiteľov.  

Zásady výberového konania na 
obsadzovanie pracovných miest 
vysokoškolských učiteľov, pracovných 
miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a 
funkcií vedúcich zamestnancov UK (VP 
UK č. 14/2014) 

 
SP 6.3. Profilové študijné predmety sú štandardne zabezpečované vysokoškolskými učiteľmi vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom odbore na ustanovený týždenný pracovný 
čas. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie sú profilové študijné predmety zabezpečované aj vysokoškolskými 
učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia hospodárstva alebo spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole 

https://uniba.sk/uploads/media/Vp2021-23.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/studenti/hodnotenie-predmetov-a-vyucovacieho-procesu-studentmi/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pdf
https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/eticka-rada-uk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2016/Vp_2016_24.pdf
https://uniba.sk/uploads/media/Vp2021-23.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/dokumenty-k-akreditacii/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-oddelenie/Akreditacia_2022/VTC/VTC_ZL_garanti_PDF.zip
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2014/Vp_2014_14.pdf
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na ustanovený týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas. Je zaručená udržateľnosť personálneho zabezpečenia profilových 
predmetov študijného programu z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Všetky profilové študijné predmety sú zabezpečované učiteľmi vo funkcii profesora 
alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na vysokej škole v príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom 
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. Zaručená je aj udržateľnosť personálneho zabezpečenia 
profilových predmetov ŠP z hľadiska vekovej štruktúry učiteľov. 
Vysokoškolskí učitelia zabezpečujúci profilové predmetu študijného programu (všetci pôsobia na 
ustanovený týždenný pracovný čas, t.j 100 % uväzok): 
Prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., funkčné miesto profesor  
Doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, funkčné miesto docent 
Doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD., funkčné miesto docent 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
VUPCH, VTČ, Zoznam pedagógov 

 

 
SP 6.4. Vysoká škola má určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečenie kvality študijného programu alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu podľa čl. 6, ods. 7 až 11 
štandardov pre študijný program a zabezpečuje profilový predmet. Táto osoba pôsobí vo funkcii profesora v príslušnom študijnom 
odbore na ustanovený týždenný pracovný čas; ak ide o bakalársky študijný program, pôsobí vo funkcii profesora alebo vo funkcii 
docenta v príslušnom študijnom odbore na ustanovený týždenný pracovný čas. Táto osoba zároveň nenesie hlavnú zodpovednosť za 
uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu na inej vysokej škole v Slovenskej republike. Jedna a tá istá osoba 
môže niesť hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality najviac troch študijných programov. Do tohto počtu 
sa nezapočítavajú prípady súbehov podľa čl. 7 ods. 3, písm. b) až h) štandardov pre študijný program.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Osoba, ktorá nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie 
kvality ŠP je Prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., funkčné miesto profesor (funkčné miesto profesor), 
bola menovaná dekankou JLF UK. 
Uvedená skutočnosť je vyznačená aj v opise ŠP a vo VUPCH. Pracovné zaradenie profesor na ustanovený 
týždenný pracovný čas je evidované v databáze zamestnancov UK (CDO, SAP) a Portál VŠ. Nenesie hlavnú 
zodpovednosť za viac ako 3 ŠP a nenesie hlavnú zodpovednosť za ŠP na inej VŠ.  

Rozhodnutie dekanky JLF UK o zložení 
Rád študijných programov JLF UK 
v Martine (VP JLF UK č. 9/2022) 
Odkaz na portál VŠ – CRZ  
 

 
SP 6.5. Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej 
stupňu študijného programu v problematike odborného a tematického zamerania vedených prác. Školiteľmi dizertačných prác sú 
osoby vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta alebo inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne spolupracujúcej pri 
zabezpečovaní študijného programu tretieho stupňa s vysokou školou.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Vedúcim záverečnej (diplomovej) práce (školiteľom) je osoba s kvalifikáciou 
zodpovedajúcou odbornému zameraniu záverečnej práce, ktorá je:  
a) vysokoškolským učiteľom zamestnaným na fakulte vo funkcii profesora, docenta alebo odborného 
asistenta,  
b) výskumným pracovníkom zamestnaným na fakulte, ktorý má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, 
c) odborníkom s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa z inej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave alebo odborníkom výskumnej inštitúcie, ak medzi fakultou a výskumnou inštitúciou existuje 
dohoda o vedení záverečných prác. V tomto prípade však administratívne a iné povinnosti vyplývajúce z 
tejto smernice zabezpečuje školiace pracovisko fakulty, ktorého vedúci schválil tému záverečnej práce,  
Nakoľko v tomto študijnom programe ide o diplomovú prácu, podmienkou statusu školiteľa je 
absolvovaný 3. stupeň vysokoškolského štúdia. Školiteľov a témy záverečných prác schvaľuje Rada 
študijného programu, resp. vedúci príslušného pracoviska (garant predmetu). 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Zoznam pedagógov 
VUPCH 
 
Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 

 
SP 6.6. Učitelia študijného programu rozvíjajú svoje odborné, jazykové, pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti.  

 
Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Vysokoškolskí pedagógovia sa trvale snažia zvyšovať svoju odbornú kvalifikáciu ako aj 
ostatné zručnosti participáciou na rôznych kurzoch, odborných podujatiach a školeniach, ktoré fakulta 
podporuje, alebo priamo organizuje. Patria k nim univerzitné kurzy digitálnych zručností, kurzy 
medicínskeho vzdelávania, kurzy a školenia na simulátoroch, kurzy cudzieho jazyka. Súčasťou práce 
učiteľov sú aj mobility (zamerané okrem tvorivej činnosti aj na pedagogickú činnosť). Fakulta zriadila 
špeciálne Centrum podpory medicínskeho vzdelávania, ktorého náplňou je aj kontinuálne zvyšovanie 
zručností zamestnancov v oblasti medicínskeho vzdelávania. 
 

Výročné správy fakulty 
Hodnotiace správy úrovne 
pedagogickej činnosti 
Dlhodobý zámer JLF UK na roky 2021-
2027 
Kurz medicínskeho vzdelávania 
Centrum podpory medicínskeho 
vzdelávania 
Zákon č. 568/2009 Z. z. o 
celoživotnom vzdelávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 
SP 6.7. V prípade učiteľských kombinačných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 
až 6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou vyučovacieho predmetu k študijnému 
odboru a osobitne pre učiteľský základ.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Predkladaný ŠP nepatrí medzi učiteľské kombinačné ŠP.  
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https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-oddelenie/Akreditacia_2022/VTC/VTC_ZL_garanti_PDF.zip
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/dokumenty-k-akreditacii/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2022/VP_2022_5_Rady_studijnych_programov.pdf
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https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/
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https://uniba.sk/uploads/media/Vp2021-23.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/dokumenty/vyrocne-a-hodnotiace-spravy/vyrocne-spravy-o-cinnosti-jlf-uk/
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/dokumenty/vyrocne-a-hodnotiace-spravy/hodnotiace-spravy-urovne-pedagogickej-cinnosti-jlf-uk/
https://www.jfmed.uniba.sk/fakulta/dokumenty/vyrocne-a-hodnotiace-spravy/hodnotiace-spravy-urovne-pedagogickej-cinnosti-jlf-uk/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Rozne/Dlhodoby_zamer_JLF_UK_2021-2027_finalna_verzia.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Rozne/Dlhodoby_zamer_JLF_UK_2021-2027_finalna_verzia.pdf
https://gallery.jfmed.uniba.sk/kurz-medicinskeho-vzdelavania-pre-doktorandov-a-mladych-ucitelov-2022/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/centrum-podpory-medicinskeho-vzdelavania/
https://www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ucelove-pracoviska/centrum-podpory-medicinskeho-vzdelavania/
https://www.epi.sk/zz/2009-568
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SP 6.8. V prípade prekladateľských a tlmočníckych kombinačných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov 
podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú aprobáciu v súlade s príslušnosťou k jazyku a osobitne 
pre translatologický základ.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Predkladaný ŠP nepatrí medzi prekladateľské a tlmočnícke kombinačné ŠP  

 
SP 6.9. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo študijných programov prvého stupňa 
uskutočňovaných ako interdisciplinárne štúdiá zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre 
študijný program pre každý študijný odbor, v ktorom jeho absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Predkladaný ŠP nepatrí medzi ŠP v kombinácii dvoch študijných odborov   

 
SP 6.10. V prípade spoločných študijných programov zaručuje vysoká škola aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov 
pre študijný program pre príslušnú časť spoločného študijného programu, ktorú zabezpečuje v jeho rámci.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Predkladaný ŠP nepatrí medzi spoločné ŠP   

 
SP 6. 11. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje študijné programy v príslušnom študijnom odbore na viacerých súčastiach alebo vo 
viacerých sídlach, zaručuje aktivizovanie učiteľov podľa čl. 6 odsekov 1 až 6 štandardov pre študijný program osobitne pre každú súčasť 
a osobitne každé sídlo, v ktorom uskutočňuje študijný program ako celok.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Tento ŠP sa uskutočňuje v jednej súčasti (JLF UK) a jednom sídle (Martin).  

 
VI. Samohodnotenie štandardu 7 – Tvorivá činnosť vysokej školy  

 
SP 7.1. Učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom 
odbore/študijných odboroch, v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti od jeho stupňa:  
a) aspoň na významnej medzinárodnej úrovni, ak ide o študijný program tretieho stupňa;  
b) aspoň na medzinárodne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program druhého stupňa alebo študijný program spájajúci prvý a druhý 
stupeň;  
c) aspoň na národne uznávanej úrovni, ak ide o študijný program prvého stupňa.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Všetci učitelia zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú 
výsledky tvorivej činnosti v odbore zubné lekárstvo, v ktorom sa študijný program uskutočňuje na 
významnej medzinárodnej úrovni.  

VTČ, VUPCH,  
Evidencia publikačnej činnosti UK 

 
SP 7.2. Tvorivú činnosť vysoká škola preukazuje prostredníctvom najvýznamnejších výstupov tvorivej činnosti učiteľov 
zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Prílohou opisu ŠP sú výstupy tvorivej činnosti (VTČ) ako aj Vedecko-umelecko-
pedagogické charakteristiky všetkých učiteľov profilových predmetov študijného programu. 
Prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., 57196044128 
Doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, 36247388100 
Doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD., 39262615600 

VUPCH, VTČ 
 
Evidencia publikačnej činnosti UK 
www.scopus.com  

 
SP 7.3. V prípade, ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom odbore, preukazuje úroveň výsledkov 
tvorivej činnosti podľa čl. 7 odsekov 1 a 2 štandardov pre študijný program osobitne pre každý študijný program, okrem súbehu 
s prípadmi podľa čl. 7 odseku 3.   

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. VTČ sú preukazované osobitne pre každý študijný program.  
Povolený súbeh je nasledovný: 
Prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc., osoba zodpovedná za študijný program 3. stupňa ortopedické 
zubné lekárstvo, v slovenskom aj anglickom jazyku, v dennej a externej forme,  v študijnom odbore zubné 
lekárstvo  
Doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH, osoba zodpovedná za študijný program 3. stupňa orálna 
a maxilofaciálna chirurgia, v slovenskom aj anglickom jazyku, v dennej a externej forme,  v študijnom 
odbore zubné lekárstvo 
Doc. MUDr. Tomáš Siebert, PhD., osoba zodpovedná za študijný program 3. stupňa terapeutické zubné 
lekárstvo, v slovenskom aj anglickom jazyku, v dennej a externej forme,  v študijnom odbore zubné 
lekárstvo 
  

VTČ, VUPCH 

 

 

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-oddelenie/Akreditacia_2022/VTC/VTC_ZL_garanti_PDF.zip
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/dokumenty-k-akreditacii/
http://alis.uniba.sk:9909/search/query?theme=EPC
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/uchadzaci/studijne-programy/studijny-program-zubne-lekarstvo/dokumenty-k-akreditacii/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-oddelenie/Akreditacia_2022/VTC/VTC_ZL_garanti_PDF.zip
http://alis.uniba.sk:9909/search/query?theme=EPC
http://www.scopus.com/
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/studijne-oddelenie/Akreditacia_2022/VTC/VTC_ZL_garanti_PDF.zip
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SP 7.4. Ak vysoká škola uskutočňuje viaceré študijné programy v príslušnom študijnom odbore vo viacerých sídlach, zaručuje 
preukázanie výsledkov tvorivej činnosti pre každé sídlo osobitne.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Tento ŠP sa uskutočňuje v jednej súčasti (JLF UK) a jednom sídle (Martin).  

 
SP 7.5.  Na uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa preukazuje vysoká škola dlhodobú kontinuálnu výskumnú alebo 
umeleckú činnosť v problematike študijného programu. Pracovisko musí preukázať dlhodobú a kontinuálnu úspešnosť v získavaní 
finančnej podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť a existenciu pokračujúcich alebo nových výskumných/umeleckých 
projektov z domácich a medzinárodných grantových schém a iných súťažných zdrojov.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Tento študijný program nie je ŠP 3. stupňa.  

 
SP 7.6.  Splnenie požiadavky uvedenej v čl. 7 odseku 5 štandardov pre študijný program môže vysoká škola nahradiť tým, že sa 
podrobuje periodickému hodnoteniu výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach výskumu raz 
za šesť rokov a na základe výsledkov najnovšieho hodnotenia jej bolo udelené oprávnenie používať označenie „výskumná univerzita“.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Tento študijný program nie je ŠP 3. stupňa.  

 
VII. Samohodnotenie štandardu 8 – Zdroje na zabezpečenie študijného programu a podporu študentov  

 
SP 8.1. Sú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu, ktoré sú zárukou na 
dosahovanie stanovených cieľov a výstupov vzdelávania. Ide najmä o posluchárne, učebne, študovne, laboratóriá a laboratórne 
prístroje a iné potrebné vybavenie, technické prostriedky a vybavenie, ateliéry, dielne, projektové a umelecké štúdiá, tlmočnícke 
kabíny, kliniky, kňazské semináre, vedecké a technologické parky, technologické inkubátory, školské podniky, strediská praxe, cvičné 
školy, učebno-výcvikové zariadenia, športové haly, plavárne, športoviská, knižnice, prístup k študijnej literatúre, informačným 
databázam a ďalším informačným zdrojom, informačné technológie a externé služby a ich zodpovedajúce financovanie.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Priestorové, materiálne, technické aj informačné vybavenie fakulty je zárukou na 
dosahovanie stanovených cieľov. Kapacita seminárnych, prednáškových miestností a laboratórií je 
dostatočná pre zabezpečenie výučby. Klinický výučba sa realizuje v Univerzitnej nemocnici Martin, 
s ktorou je podpísaná dlhodobá zmluva. Praxe je možné realizovať v zmluvných zdravotníckych 
zariadeniach. K dispozícii je novovybudované Akademické informačné centrum, ktorého súčasťou je 
knižnica s veľkokapacitnými moderne vybavenými študovňami. IKT technológie sú priebežne inovované a 
garantujú bezproblémové pripojenie študentov k internetu ako aj využívanie dostupných elektronických 
zdrojov. Podrobnosti sú uvedené v Opise študijného programu. 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
Stránka fakulty s videoprezentáciami 
Výročné správy fakulty 
 

 
SP 8.2. V prípade, ak sú vzdelávacie činnosti poskytované dištančnou alebo kombinovanou metódou, sú zabezpečené systémy na 
správu obsahu kurzov a na správu vzdelávania a študentom je zaručený prístup k obsahu kurzov a k ďalším študijným materiálom.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Štandardnou súčasťou výučbového procesu je poskytovanie študijných materiálov 
študentom. Pre tieto účely sa využíva niekoľko prístupov. Základná informácia o obsahu predmetu je 
zverejnená v informačnom liste predmetu, kde je zároveň popis relevantných zdrojov literatúry 
nevyhnutných pre získanie vedomostí určených obsahom predmetu. Fakulta sa snaží priebežne 
zabezpečovať a dopĺňať aktuálnu študijnú literatúru prostredníctvom akademickej knižnice. Už vyše 10 
rokov je fakulta zapojená do siete MEFANET, v rámci ktorej disponuje svojím fakultným portálom 
s možnosťou zdieľania výučbových materiálov aj z iných českých a slovenských lekárskych 
a zdravotníckych fakúlt. K aktuálne intenzívne využívaným možnostiam zdieľania študijných materiálov a 
testovania, video-prednášok a kurzov patrí systém MS Teams a systému Moodle. Okrem toho je 
k dispozícii aj viacero iných platforiem (videokonferencie, virtuálni pacienti, výučbové softvéry. Dostupné 
sa zo špeciálne vytvorenej internetovej stránky o dištančnom vzdelávaní. 

https://moodle.uniba.sk   
https://uniba.sk/elearning  
Stránka Dištančné vzdelávanie 
https://portal.jfmed.uniba.sk/  
Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov  
 

 
SP 8.3. Je zabezpečený podporný odborný personál, ktorý kompetentnosťou a počtom zodpovedá potrebám študentov a učiteľov 
študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Fakulta zamestnáva dostatočný podporný odborný personál, ktorého úlohou je 
zabezpečovať bezproblémové fungovanie študijného programu. Jeho súčasťou sú zamestnanci dekanátu, 
Akademickej knižnice a audiovizuálneho centra, Ústavu informačných technológií, Martinského centra pre 
biomedicínu, Vysokoškolského internátu a jedálne, Centrum podpory medicínskeho vzdelávania, Centrum 
pre podporu vedy, výskumu a vývoja, Centrálny zverinec a ďalšie. Na pracoviskách pôsobia okrem 
pedagogických a výskumných pracovníkov aj laboranti, technici a pracovníci údržby. 
Na fakulte je zriadené študijné oddelenie, ktoré je adekvátne personálne, odborne a finančne 
zabezpečené. Podporný odborný personál na tomto oddelení, ktorý kompetentnosťou a počtom 
zodpovedá potrebám študentov a učiteľov študijného programu vo väzbe na vzdelávacie ciele a výstupy, 
zabezpečuje tútorské, poradenské, administratívne a ďalšie podporné služby a súvisiace činnosti pre 
študentov tohto ŠP. Zodpovednosť a kompetencie tohto útvaru sú upravené v organizačnom poriadku 
fakulty. Za činnosť študijného oddelenia zodpovedajú príslušní prodekani. Na poskytovanie poradenskej 

Opis študijného programu, 
odporúčaný študijný plán a 
Informačné listy predmetov 
Dekanát 
Akademická knižnica a audiovizuálne 
centrum 
Ústav informačných technológií 
Martinské centrum pre biomedicínu 
Vysokoškolský internát a jedáleň 
Centrum podpory medicínskeho 
vzdelávania 
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služby študentom pri zostavovaní študijných plánov pôsobia  na JLFUK študijní poradcovia (uvedený 
v študijnom pláne podľa študijných programov a ročníkov).  

Centrum pre podporu vedy, výskumu 
a vývoja 
Centrálny zverinec 
Organizačný poriadok JLF UK (VP JLF 
UK č. 33/2016) 

 
SP 8.4. Sú udržiavané záväzné partnerstvá, ktoré umožňujú účasť relevantných zainteresovaných strán na zabezpečovaní kvality, 
realizácii a rozvoji študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. JLF UK v záujme čo najkvalitnejšieho zabezpečenia praktickej výučby podpísalo zmluvu 
s Univerzitnou nemocnicou Martin (UNM). Výučba sa realizuje v rámci klinických disciplín na výučbových 
základniach JLF UK – klinikách a ústavoch v tomto zdravotníckom zariadení. Hlavné špecializované 
výučbové pracoviská sú: Univerzitná nemocnica Martin, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 
Regionálny 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, Pediatrická kardiológia, s.r.o. a UVEA 
Mediklinik. 
Časti praktickej výučby sa priebežne realizujú aj na špecializovaných pracoviskách mimo UNM.  
Študijný program Zubné lekárstvo spolupracuje so zmluvnými pracoviskami Eurodent Medima, s .r. o. 
v Martine a s OrthoSmile4U,  s. r. o. v Martine. 
Okrem toho sa aktuálne pripravuje spolupráca s Ústrednou vojenskou nemocnicu v Ružomberku pri 
zabezpečovaní praktickej výučby našich študentov. Zároveň má fakulta podpísané memorandum 
o porozumení a spolupráci v oblasti, vedy, pedagogiky a liečebno-preventívnej starostlivosti so Žilinským 
samosprávnym krajom.  
Zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých absolvujú študenti požadovanú praktickú výučbu počas 
letnej praxe, sa uzatvorili na dobu neurčitú podľa záujmu študentov a odporúčania garantov. Sú 
zverejnené na webovej stránke fakulty a ich počet sa každoročne rozširuje.   
Okrem toho má fakulta dohody a zmluvy, ktorých cieľom je zabezpečenie mobilít na zahraničných 
vysokých školách. 

Zmluva so ŽSK 
Organizácia letnej praxe 
Zoznam zmluvných zdravotníckych 
zariadení na výkon praxe 

 
SP 8.5. Vysoká škola má zabezpečené dostatočné personálne, priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného 
programu osobitne pre každé sídlo, v ktorom sa má uskutočňovať študijný program alebo jeho časť, primerane k cieľom a výstupom 
vzdelávania príslušnej časti študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Personálne zabezpečenie a zohľadnenie jeho kvality je uvedené v opise ŠP, 
informačných listoch predmetov a formulárov VUPCH a  VTC.  
Materiálne, priestorové, technické zdroje študijného programu sú zabezpečené na štandardnej úrovni 
a dostupné ako prednáškové miestnosti s rôznou kapacitou, ako aj seminárne miestnosti,  učebne, 
laboratóriá a stážové miestnosti na jednotlivých ústavoch a klinikách.   
Informačné zdroje sú dostupné v Akademickej knižnici UK a Akademickej knižnici a audiovizuálnom 
stredisku JLF UK.  
Externé informačné zdroje: Portál e-časopisov UK, Web of Science, Scopus, ProQuest Ebook Central 
Academic Complete, EBSCOhost Web, Academic Video Online, ScienceDirect, SpringerLink, Springer 
Nature, Knovel, Wiley Online Library, Oxford Journals, Statista.com. 
Študijný program sa uskutočňuje iba v jednom sídle, ktorého vybavenie je uvedené v opise študijného 
programu. 

Opis študijného programu   
Akademická knižnica a audiovizuálne 
centrum 
 

 
SP 8.6. Vysoká škola efektívne reaguje na rozmanitosť potrieb a záujmov študentov študijného programu. Poskytuje študentom 
študijného programu podporu na úspešné napredovanie v štúdiu a kariérne poradenstvo.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri zostavovaní študijných plánov 
pôsobia na JLFUK študijní poradcovia (uvedený v študijnom pláne podľa študijných programov a ročníkov). 
Okrem toho JLF UK pripravuje pre budúcich absolventov prehľadné informácie a stretnutia (vrátane 
stretnutí so zamestnávateľmi) o prvých krokoch po absolvovaní štúdia v rámci ich ďalšieho 
zamestnávania, štúdia a pôsobení vo zvolenom odbore (manuál, doktorandské štúdium, rezidentské 
štúdium, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov).  
 

Opis študijného programu  
Informácie pre absolventov na webe 
fakulty  

 
SP 8.7. Študenti študijného programu majú zabezpečené primerané sociálne zabezpečenie, športové, kultúrne, duchovné a 
spoločenské vyžitie počas štúdia.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. JLF UK poskytuje sociálne služby pre študentov na úseku ubytovania a stravovania vo 
Vysokoškolskom internáte a jedálňou. Celková ubytovacia kapacita vysokoškolského internátu je 958 
lôžok. Na voľnočasové aktivity je možné v  ubytovacom zariadení využívať dve posilňovne, dve 
stolnotenisové miestnosti, športový areál s bežeckou dráhou, futbalové ihrisko, tenisové kurty a dve 
klubové miestnosti. Pre účely samoštúdia slúžia študovne (v celkovom počte 10) a internetové učebne (v 
celkovom počte 3). Okrem toho je v blízkosti internátu k dispozícii veľkokapacitná študovňa v rámci 
modernej knižnice. Pre rozvíjanie v oblasti duchovného života je v objekte na ul. L. Novomeského 
vysvätená rímskokatolícka kaplnka. V  objekte na ul. L. Novomeského sa nachádza moderne vybavené 
stravovacie zariadenie (jedáleň) pre študentov, zamestnancov a hostí s celodennou prevádzkou.   
Okrem športového vyžitia na internáte a v jeho blízkosti je možné využívať telocvičňu, fitnes cvičebňu 
a relaxačné centrum s posilňovňou v priestoroch Ústavu telesnej výchovy. Každoročne sa organizujú rôzne 

Opis študijného programu   
Vysokoškolský internát a jedáleň 
Jedáleň 
Akademické informačné centrum  
Telocvičňa a relaxačné centrum 
Martinský klub medikov 
ŠVOČ 
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charitatívne, športové, vzdelávacie a kultúrne podujatia – Festival medikov, Martinský beh medikov, 
MedGames, hokejbalový turnaj Martinský fonendoskop, futbalový turnaj Meniscus Cup, Spolu za krásny 
a zdravý úsmev, Letný strom a pod. Študenti sa združujú v Martinskom klube medikov, ktorý pôsobí 
v rôznych oblastiach, ako je verejné zdravie, vzdelávanie v medicíne, výskumné a klinické stáže ako aj 
ľudské práva. Študenti sa aktívne zapájajú a sú súčasťou národných a medzinárodných štruktúr študentov 
medicíny (Slovenská asociácia študentov medicíny, Slovenský spolok študentov zubného lekárstva, 
International Federation of Medical Students Associations). 
Okrem toho na fakulte aktívne pracuje organizačný výbor Študentskej vedeckej a odbornej činnosti 
(ŠVOČ), ktorý koordinuje prácu stážistov z radov pregraduálnych študentov a každoročne organizuje 
Študentskú vedeckú konferenciu.  

 
SP 8.8.  Študenti študijného programu majú zabezpečený prístup a podporu v účasti na domácich a zahraničných mobilitách a stážach.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Študenti študijného programu všeobecné lekárstvo sa môžu zúčastňovať v rámci svojho 
štúdia viacerých typov mobilitných programov. Patria k nim najmä mobility v rámci programu Erasmus+ 
pre študentov. 
SMS – Student Mobility for Studies: Študentská mobilita sa organizuje na základe medzi-inštitucionálnych 
dohôd o mobilite študentov (Inter Institutional Agreement – IIA), ktoré sa medzi univerzitami uzatvárajú 
na úrovni  fakúlt alebo univerzity. Študent sa môže uchádzať o mobilitu len na tie zahraničné univerzity, 
s ktorými je uzavretá medzi-inštitucionálna dohodu v čase realizácie výberového konania. Podmienky 
a kritéria výberu sú  stanovené Vnútorným predpisom JLF UK č. 11/2021 (Podmienky a kritériá pre výber 
študentov na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na JLF UK v Martine).     
Uznávanie predmetov absolvovaných na zahraničnej mobilite vychádza z ustanovení článku 19 Študijného 
poriadku JLF UK. 
Mobilita stáž SMT – Student Mobility for Traineeship: Pri mobilite - stáži sa vyžaduje od študenta iniciatíva 
pri vyhľadávaní inštitúcie, na ktorej chce stážovať. Akceptáciu si zabezpečuje sám.  Ak je stáž súčasťou 
študijného plánu, automaticky sa uznáva a  je zaznamenaná v dodatku k diplomu. 
Okrem vyššie uvedeného sú možnosti mobility aj pre absolventov - študenti JLF UK majú možnosť zúčastniť 
sa pracovnej stáže v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+ aj po ukončení štúdia. Absolventské 
stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje UK v spolupráci s WorkSpace 
Europe.  

Opis študijného programu  
Oddelenie medzinárodných vzťahov 
Zoznam aktuálnych IIA 
Podmienky a kritériá pre výber 
študentov na študijné pobyty v rámci 
programu Erasmus+ na JLF UK 
v Martine (VP JLF UK č. 11/2021) 
Študijný poriadok JLF UK (VP JLF UK č. 
13/2020) 
Absolventské stáže – Workspace 
Europe 
 

 
SP 8.9. Vysoká škola poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre študentov študijného programu so 
špecifickými potrebami.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Dôsledne sa dbá aj na osobitosti vyplývajúce zo špecifických potrieb študentov. Na JLF 
UK je špeciálne určená osoba, ktorá je zodpovedná za riešenie požiadaviek a potrieb uchádzačov a 
študentov JLF UK so špecifickými potrebami. Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje 
primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť 
o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku 
ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. 

Informácie pre študentov so 
špecifickými potrebami zverejnené na 
webe na JLF UK 
Centrum podpory študentov so 
špecifickými potrebami UK 
 

 
SP 8.10. V profesijne orientovaných študijných programoch má študijný program zmluvných partnerov v podobe organizácií, ktoré 
zabezpečujú odbornú prax a praktickú výučbu študentov. Tieto organizácie majú zabezpečené dostatočné priestorové, materiálne, 
technologické a personálne podmienky tak, aby bolo možné dosiahnuť plánované výstupy vzdelávania.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Časti praktickej výučby sa priebežne realizujú aj na špecializovaných pracoviskách 
v UNM ako aj mimo UNM. Aktuálne sa pripravuje spolupráca s Ústrednou vojenskou nemocnicu v 
Ružomberku pri zabezpečovaní doplnkovej praktickej výučby našich študentov. Zároveň má fakulta 
podpísané memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti, vedy, pedagogiky a liečebno-preventívnej 
starostlivosti so Žilinským samosprávnym krajom.  
Zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých absolvujú študenti požadovanú praktickú výučbu počas 
letnej praxe, sa uzatvorili na dobu neurčitú podľa záujmu študentov a odporúčania garantov. Sú 
zverejnené na webovej stránke fakulty a ich počet sa každoročne rozširuje.   
Okrem toho má fakulta dohody a zmluvy, ktorých cieľom je zabezpečenie mobilít na zahraničných 
vysokých školách. 

Zmluva so ŽSK 
Organizácia letnej praxe 
Zoznam zmluvných zdravotníckych 
zariadení na výkon praxe 

 
VIII. Samohodnotenie štandardu 9 – Zhromažďovanie a spracovanie informácií o študijnom programe  

 
SP 9.1. Vysoká škola zbiera, analyzuje a využíva relevantné informácie na efektívne manažovanie študijného programu a ďalších aktivít.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. JLF UK kontinuálne zbiera, analyzuje a využíva kvantitatívne a kvalitatívne informácie 
o študijných programov, vrátane počtu uchádzačov, počtu prijatých uchádzačov, počtu zapísaných 
študentov, počtu študentov v jednotlivých ročníkoch, počtu absolventov, spätnej väzbe (hodnotenie 
predmetov a vyučujúcich, absolventská spätná väzba, spätná väzba zamestnávateľov, počet a kvalifikačná 
štruktúra pedagogických a vedeckých pracovníkov, počty prijatých a vyslaných študentov v rámci mobilít, 
a pod.). Všetky údaje sú po sumarizácii k dispozícii Rade študijného programu a vedeniu fakulty, ktoré po 
vyjadrení príslušných strán zaujímajú stanovisko. K dispozícii sú aj údaje z Akademického informačného 
systému o štruktúre hodnotení pri jednotlivých predmetoch ako aj štátnych skúškach.  Tieto údaje sa 
zverejňujú na webovom sídle fakulty a sú aj súčasťou hodnotiacich správ o pedagogickej činnosti ako aj 
výročných správ. Zber údajov sa riadi VP UK č. 23/2021 Vnútorný systém zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Využíva na to ak špeciálne vyvinutý 
portál na podporu Vnútorného systému kvality. 

Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 
Hodnotiace správy úrovne 
pedagogickej činnosti JLF UK za roky 
2006-2021 
Výročné správy o činnosti JLF UK za 
roky 2004-2020 
Akademický informačný systém AIS2 
Portál na podporu VSK 
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SP 9.2. Efektívny zber a analýza informácií o študijnom programe a ďalších aktivitách vstupuje do hodnotenia študijného programu a 
do návrhu jeho úprav.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Zozbierané údaje uvedené v SP 9.1 sú predmetom rokovania Rady študijného 
programu, vedenia JLF UK, garantov predmetov na prevádzkových poradách pracovísk. Ku každému 
materiálu sa vyjadrujú a ich analýza je pravidelne zverejňovaná na webovom sídle fakulty, resp. vo 
výročných a hodnotiacich správach. 

Hodnotiace správy úrovne pedagogickej 
činnosti JLF UK za roky 2006-2021 
Výročné správy o činnosti JLF UK za roky 
2004-2020 

 
SP 9.3. Pri študijnom programe sa sledujú a vyhodnocujú kľúčové indikátory vzdelávania a učenia sa, charakteristiky záujemcov a 
študentov, postup (napredovanie) študentov v štúdiu, ich úspešnosť a zanechávanie štúdia, spokojnosť študentov, uplatnenie 
absolventov, názory absolventov a zamestnávateľov, informácie o zdrojoch a podpore študentov.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Kvantitatívne ukazovatele vzdelávania a učenia sa, charakteristiky záujemcov a 
študentov, napredovanie študentov v štúdiu, ich úspešnosť a zanechávanie štúdia, spokojnosť študentov 
na základe spätnej väzby študentov, uplatnenie a názory absolventov na základe spätnej väzby 
absolventov, názory zamestnávateľov na základe spätnej väzby študentov sa pravidelne zbierajú 
a vyhodnocujú. Výsledky sú podkladom pre rokovanie Rady pre študijný program a vedenia fakulty. 

Hodnotiace správy úrovne pedagogickej 
činnosti JLF UK za roky 2006-2021 
Výročné správy o činnosti JLF UK za roky 
2004-2020 
Študentská spätná väzba 
Hodnotenie predmetov a vyučovacieho 
procesu 
Spätná väzba absolventov 
Spätná väzba zamestnávateľov 

 
SP 9.4. Na zber a spracovanie informácií o študijnom programe sa využívajú vhodné nástroje a metódy. Do získavania, analýzy, ako aj 
následných informácií o opatreniach sú zapojení študenti, učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany študijného 
programu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Na zber informácií sa využívajú aplikácie Akademického informačného systému, 
štatistického portálu UK, formuláre spätnej väzby v AIS2, formuláre vytvorené špeciálne v Ústave 
informačných technológií. Získané dáta sú podkladom rokovania Rady študijného programu (členom je 
zástupca študentov) ako aj vedenia fakulty (prizývaným členom je zástupca študentov). 

Akademický informačný systém AIS2 
Portál na podporu VSK 
Formuláre JLF UK 

 
IX. Samohodnotenie štandardu 10 – Zverejňovanie informácií o študijnom programe  

 
SP 10.1. Vysoká škola má zverejnené, ľahko prístupné a prehľadne štruktúrované informácie o študijnom programe, najmä o jeho 
vzdelávacích cieľoch a výstupoch, požiadavkách na uchádzačov o štúdium, spôsobe ich výberu a odporúčaných osobnostných 
predpokladoch, úrovni národného kvalifikačného rámca, študijnom odbore, udeľovanom akademickom titule, pravidlách vyučovania 
a učenia sa, podmienkach absolvovania programu, postupoch a kritériách hodnotenia, zdrojoch programu, o miere úspešnosti, 
možnostiach učenia sa študentov, ako aj informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent študijného programu vykonávať, a 
o uplatnení absolventov študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Všetky informácie o študijnom programe sú zverejnené v opise študijného programu. 
Jednotlivé časti sú zverejnené aj na stránke o študijnom programe alebo o štúdiu, vrátane profilu 
absolventa a vzdelávacích cieľov a výstupov študijného programu, požiadaviek na uchádzačov 
o štúdium (prijímacie konanie), spôsobu ich výberu a odporúčaných osobnostných predpokladoch, 
úrovne národného kvalifikačného rámca, ale aj o študijnom odbore, udeľovanom akademickom titule, 
pravidlách vyučovania a učenia sa, informačných listoch predmetu, podmienkach absolvovania 
programu, postupoch a kritériách hodnotenia, zdrojoch programu, o miere úspešnosti, možnostiach 
učenia sa študentov, ako aj informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent študijného 
programu vykonávať, a o uplatnení absolventov študijného programu. 

Opis študijného programu  
Profil absolventa, vzdelávacie ciele a 
výstupy programu – SJ 
Profil absolventa, , vzdelávacie ciele a 
výstupy programu – AJ 
Stránka JLF UK o štúdiu 

 
SP 10.2. Tieto informácie sú ľahko prístupné študentom, ich podporovateľom, potenciálnym študentom, absolventom, ďalším 
zainteresovaným stranám a širokej verejnosti vo všetkých jazykoch, v ktorých sa uskutočňuje študijný program. Spôsob sprístupnenia 
informácií zohľadňuje aj potreby uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Informácie podľa SP 10.1 sú dostupné v slovenskej aj anglickej mutácii a voľne 
prístupné širokej verejnosti prostredníctvom webového sídla fakulty a univerzity. 
Najdôležitejšie informácie týkajúce sa aktuálneho akademického roka sú zverejňované aj v študijnom 
sprievodcovi – ročenke. 

Slovenská stránka JLF UK - štúdium 
Anglická stránka JLF UK - štúdium 
Ročenka SJ 
Ročenka AJ 

 
X. Samohodnotenie štandardu 11 – Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného 

programu  
 

SP 11.1. Vysoká škola priebežne monitoruje, pravidelne vyhodnocuje a upravuje študijný program s cieľom zabezpečiť, aby bol v súlade 
so štandardmi pre študijný program a aby dosahované ciele a výstupy vzdelávania boli v súlade s potrebami študentov, 
zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán, aby zodpovedali aktuálnym poznatkom a aktuálnemu stavu ich aplikácií, aktuálnym 
technologickým možnostiam a aby úroveň absolventov, najmä prostredníctvom dosahovaných výstupov vzdelávania bola v súlade s 
požadovanou úrovňou kvalifikačného rámca.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Za účelom priebežného monitorovania, pravidelného vyhodnocovania a úprav 
študijného programu bola vytvorená v rámci vnútorného systému kvality univerzity (VP UK č. 23/2021)  
Rada študijného programu, ktorá sa na zasadnutí minimálne raz ročne prehodnocuje všetky zozbierané 

Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 
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informácie a vydáva k nim stanovisko, vrátane prípadným návrhov na úpravu študijného programu. 
Návrhy Rady študijného programu následne posudzuje Akreditačná rada JLF UK a Akreditačná rada UK. 

 

 
SP 11.2. Súčasťou monitorovania a hodnotenia študijného programu je získavanie relevantnej spätnej väzby od zainteresovaných strán 
programu, ktoré sa zúčastňujú aj na príprave metodiky jej vyhodnotenia. Študenti majú možnosť aspoň raz ročne prostredníctvom 
anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch študijného programu.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Fakulta každoročne (po každom semestri) organizuje anonymnú spätnú väzbu – 
hodnotenie predmetov a učiteľov študentov prostredníctvom AIS2, ktorej cieľom je získať informácie, 
pripomienky a návrhy na zlepšenie výučby jednotlivých predmetov. Okrem toho sa každoročne organizuje 
spätná väzba absolventov (9-12 mesiacov od ukončenia štúdia) a zamestnávateľov (raz za 3 roky). 
Výsledky spätnej väzby sa následne analyzujú na zasadnutí Rady študijného programu a Vedenia fakulty. 
Vyjadrenie sa vyžaduje aj od garantov jednotlivých predmetov. Výsledky ankiet spätnej väzby sú 
zverejňované na webovom sídle fakulty.  

Študentská spätná väzba 
Hodnotenie predmetov 
a vyučovacieho procesu 
Spätná väzba absolventov 
Spätná väzba zamestnávateľov 

 

 
SP 11.3. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby podľa odseku 2 sa premietajú do prijímania opatrení na zlepšenie; pri ich navrhovaní 
majú zaručenú účasť aj študenti.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Výsledky spätnej väzby sa následne analyzujú na zasadnutí Rady študijného programu 
(súčasťou je aj zástupca študentov) a Vedenia fakulty (prizývaný je aj zástupca študentov) – v súlade s VP 
UK č. 23/2021 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity 
Komenského v Bratislave. Vyjadrenie sa vyžaduje aj od garantov jednotlivých predmetov. Výsledky ankiet 
spätnej väzby sú zverejňované na webovom sídle fakulty. 

Študentská spätná väzba 
Hodnotenie predmetov 
a vyučovacieho procesu 
Spätná väzba absolventov 
Spätná väzba zamestnávateľov 
Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 

 
SP 11.4. Výsledky vyhodnotenia spätnej väzby a prijaté opatrenia a akékoľvek plánované alebo následné činnosti vyplývajúce z 
hodnotenia študijného programu sú komunikované so zainteresovanými stranami a sú zverejnené.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. Výsledky spätnej väzby sa po analýze na zasadnutí Rady študijného programu 
(súčasťou je aj zástupca študentov) a Vedenia fakulty zverejňujú na webovom sídle fakulty. Opatrenia sú 
uvedené v opise študijného programu a v zápisnici zo zasadnutia príslušných orgánov. 

Študentská spätná väzba 
Hodnotenie predmetov 
a vyučovacieho procesu 
Spätná väzba absolventov 
Spätná väzba zamestnávateľov 

 
SP 11.5. Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému v perióde 
zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia.  

Samohodnotenie plnenia   Odkazy na dôkazy 
Štandard splnený. V decembri 2021 bol prijatý Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (VP UK č. 23/2021), podľa ktorého sa periodicky schvaľuje 
študijný program. 

Vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(VP UK č. 23/2021) 
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