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Ú v o d  
 

Milí zamestnanci, študenti, vážení záujemcovia o martinskú fakultu.  

 

Vítam Vás po letných prázdninách. Spolu s našou Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity 

Komenského v Martine vstúpime do nového akademického roka 2019/2020, ktorý sa nesie 

v znamení 50. výročia samostatnosti fakulty. Počas päťdesiatich rokov existencie fakultu formovali 

relatívne nepriaznivé podmienky, ktoré sa ukázali ako prínosné, pretože podporili jej dynamický 

rozvoj vo všetkých oblastiach. Rozhodnutia vedúcich funkcionárov, nadšenie a húževnatosť 

jednotlivcov, profesionalita a každodenná usilovná práca zamestnancov počas piatich desaťročí 

samostatného fungovania vytvorili z martinskej fakulty inštitúciu, ktorá pripravuje kvalitných 

absolventov schopných obstáť v silnej konkurencii na domácom i medzinárodnom trhu práce. 

 

I ročenka sa prispôsobuje dobe a preto rokmi postupne zmenila svoju podobu z papierového 

formátu na elektronický. Ak držíte v rukách papierovú verziu, je to preto, že máme snahu zachovať 

ju v súčasnej „dobe dátovej“ ako archívny dokument, po ktorom možno siahnuť pri hľadaní 

spoľahlivých historických faktov. A o fakty nie je núdza. Je tu prehľad aktuálnych vedení 

univerzity a fakulty, informácie o orgánoch akademickej samosprávy, dôležité míľniky, zoznam 

pracovísk vrátane teoretických a predklinických ústavov, kliník, lokalizovaných prevažne na pôde 

Univerzitnej nemocnice Martin, členenie akademického roka, profily absolventov, prehľad 

akreditovaných študijných programov, zloženie komisií pre štátne skúšky, a oveľa viac. Tieto údaje 

dokumentujú, ako fakulta zabezpečuje plnenie svojho základného poslania, ktorým je kvalitne 

vzdelávať, pestovať excelentnú vedu a v súlade s najnovšími trendmi poskytovať zdravotnú 

starostlivosť pre občanov.  

 

Fakulta má takmer 550 zamestnancov. Študuje tu približne 1500 študentov v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, ktorí ukončia štúdium ako doktori 

všeobecného lekárstva (MUDr.), v študijnom programe zubné lekárstvo, ktorí sa stanú doktormi 

zubného lekárstva (MDDr.) a v nelekárskych študijných programoch, ktorí sa stanú bakalármi (Bc.) 

a magistrami (Mgr.). Študuje u nás aj viac ako 250 doktorandov, ktorí po ukončení štúdia získajú 

akademický titul philosophiae doctor (PhD.) a vo svojej činnosti pokračuje i Univerzita tretieho 

veku. Fakulta ďalej ponúka viac ako štyri desiatky akreditovaných študijných programov ďalšieho 

vzdelávania pre zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár alebo sestra. Pre niekoľko vzdelávacích 

programov sme jedinou akreditovanou ustanovizňou na Slovensku a už šiesty rok sa zapájame do 

rezidentskej formy štúdia. Pracujeme na príprave žiadostí pre čerpanie eurofondov a uchádzame sa 

o financie získané z domácich a zahraničných grantových agentúr. Máme 14 akreditovaných 

študijných odborov pre habilitačné a vymenúvacie konania a vychovávame si vlastných 

kvalifikovaných učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov.  

 

Máme predpoklady pre to, aby akademický rok 2019/2020 bol úspešný. Želám Vám veľa chuti do 

práce a tvorivých síl. Študentom želám naplnenie ich očakávaní a výborné študijné výsledky. 

Poslanie fakulty naplníme vtedy, ak od nás odídu absolventi, ktorí raz budú lepší ako ich učitelia. 

Nadlho sa tak zachová dobré meno Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzity Komenského doma aj 

v zahraničí.  

 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka JLF UK v Martine 
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prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
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VEDENIE 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V  BRATISLAVE 

 
REKTOR UK 

prof. JUDr. Marek  Š t e v č e k, PhD. 

 marek.stevcek@uniba.sk 

Kancelária rektora:  kr@rec.uniba.sk    +421 2 9010 1001 

 

 

PROREKTORI 

 

JUDr. Jana  D u r a č i n s k á, PhD. – prorektorka  pre správu majetku a investície 

 jana.duracinska@uniba.sk 

 +421 2 9010 9109 

 

 RNDr. Zuzana  K o v a č i č o v á, PhD. - prorektorka pre vzdelávanie 

 zuzana.kovacicova@uniba.sk 

 +421 2 9010 9333 

 

prof. RNDr. Jozef  M a s a r i k, DrSc. - prorektor pre vedu, výskum a doktorandské 

štúdium 

 jozef.masarik@uniba.sk 

 +421 2 9010 9669 

 

doc. PhDr. Radomír M a s a r y k, PhD. – prorektor pre vonkajšie vzťahy 

 radomir.masaryk@uniba.sk 

 +421 2 9010 9581, +421 905 776 689 

 

doc. RNDr. Daniel  O l e j á r, PhD. – prorektor pre informačné technológie 

 daniel.olejar@uniba.sk 

 +421 2 9010 9428 

 

prof. MUDr. Viera  Š t v r t i n o v á, CSc. – prorektorka pre rozvoj a kvalitu 

 viera.stvrtinova@uniba.sk 

 +421 2 9010 9182 

 

doc. Mgr. Jozef  T a n c e r, PhD. – prorektor pre medzinárodné vzťahy 

 jozef.tancer@uniba.sk 

 +421 2 9010 9227 

 

 

KVESTORKA UK  

 

Ing. Ingrid  K ú t n a  Ž e l o n k o v á, PhD. 

Kancelária kvestorky:  kk@rec.uniba.sk           +421 2 9010 9395 
 

Korešpondenčná adresa: Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát 

Šafárikovo námestie 6, P.O.Box 440, 814 99  Bratislava 1 

  +421 2 59244 111 - ústredňa 

 http://www.uniba.sk/ 

mailto:marek.stevcek@uniba.sk
mailto:kr@rec.uniba.sk
mailto:jana.duracinska@uniba.sk
mailto:zuzana.kovacicova@uniba.sk
mailto:jozef.masarik@uniba.sk
mailto:radomir.masaryk@uniba.sk
mailto:daniel.olejar@uniba.sk
mailto:viera.stvrtinova@uniba.sk
mailto:jozef.tancer@uniba.sk
mailto:kk@rec.uniba.sk
http://www.uniba.sk/
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VYBRANÉ ÚTVARY REKTORÁTU UK  
 

 

Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) 

JUDr. Marta Partlová, vedúca útvaru 

 marta.partlová@rec.uniba.sk 

 +421 2 9010 9115 

 

 

Oddelenie vzdelávania (OV) 

Ing. Ivana Hladíková, vedúca oddelenia 

 ivana.hladikova@uniba.sk 

 + 421 2 9010 9339 

 

 

Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia (OVČDŠ) 

PhDr. Adriana Csölleyová, vedúca oddelenia 

 adriana.csolleyova@rec.uniba.sk 

 +421 2 9010 9446 

 

 

Oddelenie riadenia financií (ORF) 

Ing. Katarína Farkašová, vedúca oddelenia 

 katarina.farkasova@rec.uniba.sk 

 +421 2 9010 2040, +421 2 9010 9459 

 

 

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne (OEPaMU) 

Ing. Jana Tomášková, vedúca oddelenia 

 jana.tomaskova@rec.uniba.sk 

 +421 2 9010 9296, +421 2 9010 9970 

 

 

Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV) 

Mgr. Magdaléna Belková, vedúca oddelenia 

 magdalena.belkova@rec.uniba.sk  

 +421 2 9010 9443 

 

 

Oddelenie legislatívy a právnych služieb (OLP) 

JUDr. Michal Káčerík, vedúci oddelenia  

 kacerik@rec.uniba.sk 

 +421 2 9010 9568  

 

 

Oddelenie projektov (OPV) 

Mgr. Zuzana Lisoňová, vedúca oddelenia 

 zuzana.lisonova@uniba.sk 

 +421 2 9010 9277 

  

mailto:marta.partlová@rec.uniba.sk
mailto:ivana.hladikova@uniba.sk
mailto:adriana.csolleyova@rec.uniba.sk
mailto:katarina.farkasova@rec.uniba.sk
mailto:jana.tomaskova@rec.uniba.sk
mailto:magdalena.belkova@rec.uniba.sk
mailto:kacerik@rec.uniba.sk
mailto:zuzana.lisonova@uniba.sk
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Oddelenie vzťahov s verejnosťou (OVV) 

Mgr Martina Mášiková, poverená zastupovaním vedúcej oddelenia 

 martina.masikova@uniba.sk 

 +421 2 9010 2012 

 

 

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek (OCOZ) 

Mgr. Martin Dufala, PhD., poverený vedením 

 martin.dufala@uniba.sk 

 +421 2 9010 9617 

 

 

Referát investícií (RI) 

Katarína Božíková, poverená vedením 

 katarina.bozikova@rec.uniba.sk 

 +421 2 9010 9336 

 

 

 

 

VYBRANÉ SÚČASTI UNIVERZITY KOMENSKÉHO  
 

 

CENTRUM INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ UK (CIT) 

Šafárikovo námestie 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava 1 

Mgr. Peter Kopáč, riaditeľ 

 peter.kopac@uniba.sk 

 +421 2 9010 9102 – sekretariát CIT,  cit@rec.uniba.sk 

 

 

VYDAVATEĽSTVO UK 

Šafárikovo námestie 6, P.O.Box 440, 814 99 Bratislava 1 

Mgr. Agáta Jurášková, riaditeľka 

 +421 2 9010 9658 

 agata.juraskova@uniba.sk 

 

 

POLYGRAFICKÉ STREDISKO UK 

Staré grunty 55, 841 05 Bratislava 

Ján Štrof, vedúci útvaru  

 +421 2 9010 2047 

 jan.strof@rec.uniba.sk 

 

 

BOTANICKÁ ZÁHRADA UK 

Botanická 3, 841 04 Bratislava  

RNDr. Jaroslav Bella, riaditeľ 

02/65 42 54 40  

 jaroslav.bella@rec.uniba.sk 

  

mailto:martina.masikova@uniba.sk
mailto:martin.dufala@uniba.sk
mailto:katarina.bozikova@rec.uniba.sk
mailto:peter.kopac@uniba.sk
mailto:cit@rec.uniba.sk
mailto:agata.juraskova@uniba.sk
mailto:jan.strof@rec.uniba.sk
mailto:jaroslav.bella@rec.uniba.sk
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prof. MUDr. Andrea  Č a l k o v s k á, DrSc. 

dekanka Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine   
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VEDENIE JLF UK V MARTINE  

 
 Stálym poradným orgánom dekanky je vedenie fakulty. Vedenie fakulty radí dekanke pri 

výkone jej funkcie vo všetkých otázkach, v ktorých sa dekanka na vedenie obráti. 

 Členmi vedenia fakulty sú dekanka, prodekani a tajomník fakulty. Okrem členov vedenia 

fakulty je na zasadnutia prizývaný predseda akademického senátu fakulty a predseda študentskej 

časti akademického senátu fakulty. 

 

DEKANKA 

prof. MUDr. Andrea  Č a l k o v s k á, DrSc. 

 calkovska@jfmed.uniba.sk  043/2633 309, VoIP 309 

 

PRODEKANI 

doc. MUDr. Branislav  K o l a r o v s z k i, PhD. 

prvý prodekan a prodekan pre rozvoj a kontakt s nemocnicou  

 kolarovszki@jfmed.uniba.sk  043/2633 328, VoIP 328 

 

prof. MUDr. Dušan  D o b r o t a, CSc. 

prodekan pre vedu a výskum  

 dobrota@jfmed.uniba.sk  043/2633 315, VoIP 315 

 

prof. MUDr. Ján  Š v i h r a, PhD. 

prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

 svihra@jfmed.uniba.sk        043/2633 326, 2633 201, VoIP 776, 326, 201 

 

doc. Mgr. Martina  B a š k o v á, PhD. 

prodekanka pre pedagogickú činnosť v nelekárskych študijných programoch 

 baskova@jfmed.uniba.sk  043/2633 121, VoIP 121 

 

prof. MUDr. Mgr. Juraj M o k r ý, PhD. 

prodekan pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a pre informačné technológie  

 mokry@jfmed.uniba.sk  043/2633 121, VoIP 121 

 

prof. RNDr. Erika  H a l a š o v á, PhD. 

prodekanka pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre  

študentov študujúcich v jazyku anglickom a zahraničné vzťahy 

 halasova@jfmed.uniba.sk  043/2633 117, VoIP 117 

 

TAJOMNÍČKA 

Ing. Ľubica  Č e r v e ň o v á 

 cervenova@jfmed.uniba.sk  043/2633 310, 2633 322,  VoIP 310, 322 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Adresa: Dekanát JLF UK, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

 +421 43 2633 309 – kancelária dekanky 

 +421 43 2633 310 – kancelária tajomníčky 

  https://www.jfmed.uniba.sk/ 

 +421 43 2633 xxx 

mailto:calkovska@jfmed.uniba.sk
mailto:kolarovszki@jfmed.uniba.sk
mailto:dobrota@jfmed.uniba.sk
mailto:svihra@jfmed.uniba.sk
mailto:baskova@jfmed.uniba.sk
mailto:mokry@jfmed.uniba.sk
mailto:halasova@jfmed.uniba.sk
mailto:cervenova@jfmed.uniba.sk
https://www.jfmed.uniba.sk/
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AKADEMICKÝ SENÁT JLF UK V MARTINE  
 

 Akademický senát JLF UK (ďalej len "akademický senát") je jej samosprávnym 

zastupiteľským orgánom. Akademický senát má 35 členov, člení sa na zamestnaneckú časť senátu - 

23 členov a študentskú časť senátu - 12 členov. 

 Funkcia člena akademického senátu je nezlučiteľná s funkciou dekana, prodekana a tajomníka 

fakulty. Funkčné obdobie členov akademického senátu je štvorročné. 

 Činnosť akademického senátu riadi Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK, ktoré má 

6 členov (predseda akademického senátu, predseda zamestnaneckej časti AS, 2 ďalší členovia 

zamestnaneckej časti AS, predseda študentskej časti AS a 1 ďalší člen študentskej časti AS). 

 Akademický senát pracuje formou zasadnutí, ktoré sa konajú najmenej štyrikrát za 

akademický rok. Zasadania akademického senátu sú spravidla verejné. 

 Akademický senát najmä: 

 schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty, 

 volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a schvaľuje 

návrh rektora na odvolanie dekana, 

 schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 

 schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty, 

 schvaľuje návrh rozpočtu fakulty a kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami 

fakulty, 

 schvaľuje na návrh dekana počet a štruktúru pracovných a funkčných miest, 

 schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej a výskumnej činnosti fakulty,  

 schvaľuje výročnú správu o činnosti a hospodárení fakulty, 

 pred schválením vo vedeckej rade prerokúva návrh študijných programov,  

 schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných 

fakultou, 

 vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, alebo zrušenie 

pracovísk fakulty,  

 volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl,  

 raz za rok podáva správu o svojej činnosti,  

 vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony týkajúce sa prevodu majetku alebo zriadenia 

vecného bremena alebo predkupného práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh 

fakulty,  

 volí zástupcov do Akademického senátu Univerzity Komenského. 

 

Predsedníctvo Akademického senátu JLF UK v Martine  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  predsedníčka AS 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.   predseda zamestnaneckej časti AS, podpredseda AS 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. ďalšia členka predsedníctva za zamestnaneckú časť AS  

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.  ďalší člen predsedníctva za zamestnaneckú časť AS 

Mária Mikitová    predsedníčka študentskej časti AS, podpredsedníčka AS 

Jana Dudášiková    ďalšia členka predsedníctva za študentskú časť AS  
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Členovia Akademického senátu JLF UK v Martine 
 

 

Zamestnanecká časť Akademického senátu 

 

1. prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

2. prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. 

  3.  MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

  4. doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

  5. MUDr. Daniel Čierny, PhD. 

  6. prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.  

  7. prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. 

  8. Mgr. Martina Lepiešová, PhD.  

  9. doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 

10. prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

11. doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

12. doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

13. doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. 

14. prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

15. Ing. Ján Strnádel, PhD. 

16. doc. RNDr. Michal Šimera, PhD. 

17. MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. 

18. prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

19. doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD. 

20. prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

21. prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 

22. prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 + 1 člen 

 

 

 

 

Študentská časť akademického senátu  

 

1. Michal Augustín 

2. Jana Dudášiková 

3. MUDr. Martin Hanko 

4. Michaela Mazúchová  

5. Mária Mikitová 

6. Martin Jozef Péč 

7. Nikola Rufusová 

8. Michal Ružinský 

9. Veronika Slobodníková 

10. Bartolomiej Szulc 

+ 2 členovia 
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VEDECKÁ RADA JLF UK V MARTINE 
 

 Vedecká rada Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len "vedecká rada") je podľa 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Štatútu Univerzity Komenského (ďalej len „UK“) v Bratislave a Štatútu 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine orgánom akademickej samosprávy fakulty. 

 Vedecká rada fakulty:  

 prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom 

Univerzity Komenského, 

 hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 

 schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta, na rokovanie 

vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú zástupcovia študentov 

určených študentskou časťou senátu fakulty, 

 schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre študijné 

programy uskutočňované na fakulte, schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium, 

 schvaľuje menovanie členov odborových komisií v študijných odboroch doktorandského 

štúdia, v ktorých sa na fakulte uskutočňujú príslušné študijné programy, 

 prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK kritériá na získanie titulu docent a kritériá na 

získanie titulu profesor, 

 schvaľuje návrhy zloženia komisií a oponentov habilitačného konania a konania na 

vymenovanie za profesora, 

 prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku, 

 prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na vymenovanie profesorov, 

 prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií 

profesorov a docentov na fakulte, 

 prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK konkrétne podmienky výberového konania na 

obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 

 prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy dekana fakulty na obsadenie funkcií 

hosťujúcich profesorov, 

 prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na udelenie titulu „doctor honoris causa“  

(skratka Dr.h.c.) významným domácim aj zahraničným osobnostiam, 

 prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na udelenie čestného titulu „profesor 

emeritus“, 

 schvaľuje na návrh predsedu Vedeckej rady JLF UK jej rokovací poriadok, 

 plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK alebo JLF UK, 

 rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda Vedeckej rady JLF UK alebo o otázkach, na 

ktorých sa uznesie. 

  

 Členov vedeckej rady vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického senátu dekan. 

Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné. 

 Členmi vedeckej rady sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje 

vzdelávaciu, výskumnú alebo liečebno-preventívnu, príp. ďalšiu činnosť. Pri vymenúvaní členov 

vedeckej rady dekan zohľadňuje primerané zastúpenie širokých skupín študijných programov 

a zameranie jednotlivých pracovísk fakulty.  

 Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady tvoria osoby, ktoré nie 

sú členmi akademickej obce Univerzity Komenského. 

 Predsedom vedeckej rady je dekan. Členmi vedeckej rady sú z titulu svojej funkcie prodekani 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Martin.  



  13  

 

Vedecká rada JLF UK na funkčné obdobie od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 

 
Predsedníčka Vedeckej rady JLF UK 

                                      prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

 

Členovia Vedeckej rady JLF UK 

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. 

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

prof. Ing. Milan Dado, PhD. 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD. 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. 

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. 

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA 

doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof. 

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. 

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. JLF UK 

prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA 
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Z HISTÓRIE JLF UK V  MARTINE 

 

 
1962  zriadenie detašovaného klinického pracoviska Lekárskej fakulty UK v Martine 

1962/1963 začiatok výučby na Lekárskej fakulte UK v Martine (4. ročník) 

1965  niektoré oddelenia nemocnice sa súčasne stali katedrami pre doškoľovanie 

lekárov a farmaceutov 

27.05.1966 zriadenie pobočky Univerzity Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta UK 

v Martine 

01.10.1966 zriadenie Fakultnej nemocnice v Martine a menovanie vedúcich kliník 

1966/1967 začiatok výučby poslucháčov vo všetkých 6 ročníkoch 

21.07.1969 zriadená samostatná Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine 

09.12.1989 prvé zasadnutie Akademického senátu LF UK v Martine 

1990/1991 prvé vysokoškolské centrum na Slovensku pripravujúce odborníkov v študijnom 

odbore ošetrovateľstvo (5-ročné magisterské štúdium) 

1990/1991 začala svoju činnosť Univerzita tretieho veku pri JLF UK 

16.05.1991 premenovanie fakulty na Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine 

1991/1992 JLF UK v Martine ako prvá na Slovensku uskutočňuje na zmluvnom základe 

vysokoškolské štúdium v študijnom odbore všeobecné lekárstvo pre zahraničných 

študentov – samoplatcov. Celé štúdium sa uskutočňuje v jazyku anglickom. 

1993/1994 JLF UK otvára vysokoškolské štúdium v študijnom odbore všeobecné lekárstvo 

pre účely armády SR 

1994/1995 JLF UK otvára bakalárske štúdium popri zamestnaní v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo  

30.06.1995 na JLF UK sa uskutočnili prvé promócie absolventiek 5-ročného magisterského 

štúdia študijného odboru ošetrovateľstvo v rámci SR 

27.06.1997 promócie prvých absolventov zahraničných študentov – samoplatcov v študijnom 

odbore všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom 

1998 akreditácia študijných programov všeobecné lekárstvo a ošetrovateľstvo,  

akreditácia doktorandských študijných programov,  

priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov vo vedných odboroch vnútorné choroby, normálna a 

patologická fyziológia, neurológia, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo, 

ošetrovateľstvo, patologická anatómia a súdne lekárstvo, farmakológia, chirurgia 

2000/2001 zavedenie kreditového systému štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo 

a ošetrovateľstvo 

2001 JLF UK rozširuje výučbu v študijnom odbore ošetrovateľstvo – externé 

magisterské štúdium,  

pravidelné vydávanie časopisu Acta Medica Martiniana 

2004 akreditácia študijných programov, začiatok výučby nových študijných programov 

verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia, rádiologická asistencia, laboratórne 

vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, zubná technika, fyzioterapia,  

akreditácia doktorandských študijných programov,  

akreditácia študijných odborov na získanie práv uskutočňovať habilitačné 

konania a konania na vymenúvanie profesorov   

17.06.2006 priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijných odboroch normálna a patologická 

fyziológia, vnútorné choroby, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria, 

patologická anatómia a súdne lekárstvo, farmakológia 
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2006/2007 

 

 

 

akreditácia špecializačných študijných programov: vnútorné lekárstvo, 

diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, neurológia, chirurgia, 

pneumológia a ftizeológia, hematológia a transfuziológia, urológia, 

dermatovenerológia, gynekológia a pôrodníctvo, infektológia, pediatria, 

všeobecné lekárstvo 

12.03.2007 priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejné zdravotníctvo 

2007/2008 akreditácia špecializačných študijných programov: otorinolaryngológia, 

patologická anatómia, gastroenterológia, detská chirurgia 

10.07.2008 položenie základného kameňa Auly JLF UK 

31.07.2008 priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore lekárska biofyzika 

2008/2009 akreditácia študijného programu sústavného vzdelávania v zdravotníckom 

povolaní sestra: mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo,  

akreditácia doktorandského študijného programu v študijnom odbore lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia 

20.02.2009 JLF UK ako prvá z lekárskych fakúlt SR uskutočnila v rámci špecializačného 

štúdia záverečnú skúšku (detská chirurgia) 

09.09.2009 priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijných odboroch normálna a patologická 

fyziológia, vnútorné choroby, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria,  

patologická anatómia a súdne lekárstvo, lekárska biofyzika, farmakológia, 

ošetrovateľstvo 

18.01.2010 priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia 

2009/2010 akreditácia špecializačných študijných programov verejné zdravotníctvo, 

pracovné lekárstvo, ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

akreditácia ŠP sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra: 

ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so stómiou, ošetrovateľská starostlivosť o 

chronické rany, 

akreditácia doktorandského študijného programu v študijnom odbore neurológia, 

zaradenie záverečnej práce a jej obhajoby ako súčasť štátnej skúšky 

02.07.2010 prvé promócie absolventov JLF UK v Martine v novovybudovanej Aule Magna 

2010/2011 

 

 

akreditácia špecializačných ŠP: neonatológia, anestéziológia a intenzívna 

medicína, pediatrická pneumológia a ftizeológia, ultrazvuk v gynekológii 

a pôrodníctve, akreditácia certifikačného ŠP dorastové lekárstvo 

10.02.2011 historicky prvý zástupca JLF UK v riadiacich orgánoch Univerzity Komenského 

v Bratislave - prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., prorektor UK 

12.09.2011 JLF UK v Martine ako prvá na Slovensku otvára magisterské 

štúdium  v študijnom odbore pôrodná asistencia 

2011/2012 akreditácia špecializačných ŠP: ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, 

ošetrovateľská starostlivosť v komunite, pediatrická gastroenterológia, 

hepatológia a výživa, pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej 

premeny a výživy 

15.03.2012 slávnostné otvorenie novopostavenej budovy Akademického informačného centra 

JLF UK pre moderné interaktívne vzdelávanie 

2012/2013 začiatok výučby novoakreditovaného študijného programu zubné lekárstvo, 

akreditácia špecializačného študijného programu revízne lekárstvo 
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2013/2014 akreditácia špecializačných študijných programov: klinická biochémia, 

zdravotnícky manažment a financovanie, mamológia, onkológia v urológii, 

maxilofaciálna chirurgia, súdne lekárstvo, klinická imunológia a alergológia, 

akreditácia certifikačného ŠP: komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a 

získaných poruchách hemostázy 

2014/2015 

 

akreditácia špecializačného študijného programu v zdravotníckom povolaní 

sestra: ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,  

zapojenie JLF UK do rezidentského programu 

21.05.2015 priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore neurológia, 

slávnostné otvorenie novostavby výskumného pracoviska Martinské centrum pre 

biomedicínu JLF UK 

30.10.2015 akreditácia študijných programov všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a 

všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, 

verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia,  

akreditácia doktorandských študijných programov,  

priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijných odboroch normálna a patologická 

fyziológia, vnútorné choroby, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, pediatria,  

dermatovenerológia, patologická anatómia a súdne lekárstvo, lekárska biofyzika, 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia, farmakológia, verejné 

zdravotníctvo 

06.11.2015 prvá „Zlatá promócia“ absolventov z roku 1965 

2015/2016 akreditácia špecializačných študijných programov v zdravotníckom povolaní 

lekár: pediatrická intenzívna medicína, pediatrická urológia 

13.01.2016 akreditácia študijného programu ošetrovateľstvo - 2. stupeň a 3. stupeň 

10.08.2016 priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore anatómia, histológia a embryológia 

2017 akreditácia certifikačného študijného programu pre zdravotnícke povolanie lekár:  

mamodiagnostika v gynekológii 

23.04.2018 priznané právo na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na 

vymenúvanie profesorov v študijnom odbore zubné lekárstvo 

2018 akreditácia špecializačného študijného programu v zdravotníckom povolaní lekár: 

nefrológia, 

akreditáciu certifikačného študijného programu v zdravotníckom povolaní zubný 

lekár v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia 

29.06.2018 prvé promócie absolventov JLF UK v študijnom programe zubné lekárstvo 
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ZOZNAM PRACOVÍSK JLF  UK V MARTINE 
 

 

I. 
 

DEKANÁT JLF UK V  MARTINE  
Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin 

 

 

Tajomníčka fakulty:  Ing. Ľubica  Č e r v e ň o v á 
            tel.: 043/2633 322, cervenova@jfmed.uniba.sk, VoIP 322 

 

Asistentka dekanky             sdek@jfmed.uniba.sk 

Ing. Bc. Zuzana Buchová tel.:  043/2633 309, fax: 043/2633 300 

309,  buchova@jfmed.uniba.sk 

 

Asistentka tajomníčky 

Ing. Janka Trimajová tel.: 043/2633 310, fax: 043/2633 300 

310, trimajova@jfmed.uniba.sk  

 

Referát personálnej práce 

Alena Chmúrna tel.:  043/2633 320 

320, chmurna@jfmed.uniba.sk 

 

Referát obrany a ochrany utajovaných skutočností, BOZP, PO 

Jaroslava Stoláriková – úv. tel.:  043/2633 325 

325, stolarikova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát vedecko-výskumnej činnosti 

Bc. Monika Frndová tel.:  043/2633 315 

315, frndova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát organizácie práce a rozvoja fakulty 

Ing. Eva Muríňová tel.:  043/2633 328 

328, murinova@jfmed.uniba.sk 

 

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov 

Vedúca 

Mgr. Miroslava Michalková  

tel.:  043/2633 201 

201, michalkova@jfmed.uniba.sk 

Ing. Kristína Koppová  tel.:  043/2633 198 

198, kristina.koppova@jfmed.uniba.sk 

Viera Oravcová tel.:  043/2633 202 

202, oravcova@jfmed.uniba.sk 

Mgr. Katarína Rusková tel.:  043/2633 396 

396, ruskova@jfmed.uniba.sk 

mailto:cervenova@jfmed.uniba.sk
mailto:sdek@jfmed.uniba.sk
mailto:buchova@jfmed.uniba.sk
mailto:trimajova@jfmed.uniba.sk
mailto:chmurna@jfmed.uniba.sk
mailto:stolarikova@jfmed.uniba.sk
mailto:frndova@jfmed.uniba.sk
mailto:murinova@jfmed.uniba.sk
mailto:michalkova@jfmed.uniba.sk
mailto:kristina.koppova@jfmed.uniba.sk
mailto:oravcova@jfmed.uniba.sk
mailto:ruskova@jfmed.uniba.sk
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Študijné oddelenie           stud@jfmed.uniba.sk 

Vedúca 

Ing. Eva Tišliarová 

tel.:  043/2633 121 

121, tisliarova@jfmed.uniba.sk 

Referát pre študentov študujúcich v jazyku 

slovenskom 

Mgr. Katarína Nezdobová  

Katarína Kuzmová 

Jana Lepetová 

tel.:  043/2633 122, 120, 124 

 

122, nezdobova@jfmed.uniba.sk 

120, kkuzmova@jfmed.uniba.sk 

124, lepetova@jfmed.uniba.sk 

Referát pre študentov študujúcich v jazyku 

anglickom 

PhDr. Katarína Murčeková – zástupkyňa vedúcej 

študijného oddelenia pre študentov študujúcich 

v jazyku anglickom 

Bc. Katarína Dullová 

Alena Šamová 

Mgr. Eva Štermenská  

tel.:  043/2633 117, 110, 123, 223 

 

117, murcekova@jfmed.uniba.sk 

 

 

110, dullova@jfmed.uniba.sk 

123, samova@jfmed.uniba.sk 

223, stermenska@jfmed.uniba.sk 

Univerzita tretieho veku 

prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. – úv.  

prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc. –  úv. 

 

734, buchancova@jfmed.uniba.sk 

buchanec@jfmed.uniba.sk 

 

Referát zahraničných vzťahov 

Bc. Ivana Bednáriková Tel.: 043/2633 197 

197, bednarikova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát doktorandského štúdia 

Eva Andrisová 

 

PhDr. Miroslava Mužilová 

tel.:  043/2633 326 

326, andrisova@jfmed.uniba.sk 

tel.:  043/2633 199 

199, muzilova@jfmed.uniba.sk 

 

Ekonomické oddelenie 

Referát plánu, rozpočtu a predkontácie 

Božena Kunčárová – úv. 

tel.:  043/2633 311 

311, kuncarova@jfmed.uniba.sk 

Referát ekonomiky práce 

Viola Chmúrna 

tel.:  043/2633 314 

314, vchmurna@jfmed.uniba.sk  

Referát pre styk so Štátnou pokladnicou 

Ing. Jana Kurhajcová  

Milota Malinová 

Janka Šimová 

tel.:  043/2633 102, 313, 321 

102, kurhajcova@jfmed.uniba.sk 

313, malinova@jfmed.uniba.sk 

321, simova@jfmed.uniba.sk 

Pokladňa, archív 

Oľga Nekorancová 

tel.:  043/2633 118 

118, nekorancova@jfmed.uniba.sk  

 

Referát podnikateľskej činnosti 

Ing. Anna Lepejová, CSc. – úv. 

 

Mgr. Ivana Šimerová 

tel.:  043/2633 324 

324, lepejova@jfmed.uniba.sk  

tel.:  043/2633 104 

104, simerova@jfmed.uniba.sk 
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mailto:buchanec@jfmed.uniba.sk
mailto:bednarikova@jfmed.uniba.sk
mailto:andrisova@jfmed.uniba.sk
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mailto:lepejova@jfmed.uniba.sk
mailto:simerova@jfmed.uniba.sk
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Referát finančnej učtárne 

Alica Bobeková 

 

Katarína Fančiová 

tel.:  043/2633 115 

115, bobekova@jfmed.uniba.sk 

tel.:  043/2633 316 

316, fanciova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát mzdovej učtárne 

Zdenka Kleinová – úv. 

 

Mgr. Petra Morgošová 

tel.:  043/2633 212 

212, kleinova@jfmed.uniba.sk 

tel.:  043/2633 317 

317, petra.morgosova@jfmed.uniba.sk  

 

Oddelenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku 

Vedúci 

Ing. Bohuslav Hvizdák 

tel.:  043/2633 112 

112, hvizdak@jfmed.uniba.sk  

Referát investičnej výstavby 
Ing. Igor Kovačka  

tel.:  043/2633 111 

111, Igor.Kovacka@jfmed.uniba.sk 

Referát verejného obstarávania 

Darina Kováčová 

Ing. Jana Pedanová 

tel.: 043/2633 427, 457 

427, kovacova@jfmed.uniba.sk 

204, pedanova@jfmed.uniba.sk 

Referát evidencie a správy majetku 

Erika Malíková 

Ing. Andrea Káčerová  

tel.:  043/2633 301, 398 

301, malikova@jfmed.uniba.sk 

398, andrea.kacerova@jfmed.uniba.sk 

 

Oddelenie prevádzky 

Poverený vedením 

Ing. Bohuslav Hvizdák 

tel.:  043/2633 112 

112, hvizdak@jfmed.uniba.sk  

Referát autodopravy 

Bibiána Janíková 

tel.: 043/2633 105 

105, janikova@jfmed.uniba.sk 

Referát energetiky a údržby 

Vladimír Petráš 

Ing. Peter Vrabec 

tel.: 043/2633 457, 113 

457, vpetras@jfmed.uniba.sk 

113, peter.vrabec@jfmed.uniba.sk 

Referát evidencie a kontroly objednávok  

Emília Matuščinová 

tel.:  043/2633 119 

119, matuscinova@jfmed.uniba.sk 

Podateľňa 
Lenka Chrásteková 

tel. 043/2633 130 

130, chrastekova@jfmed.uniba.sk 

Vodiči 

Miroslav Chasník 

Igor Nekoranec 

Milan Oravec 

Jaroslav Štefanides 

tel. 043/2633 131 

131 

131, nekoranec@jfmed.uniba.sk  

131, milan.oravec@jfmed.uniba.sk 

131 

Ostatní zamestnanci 

Mária Hrúzová, Jarmila Jeťková, Rudolf Kopka – VoIP 446, Ladislav Kovalčík – VoIP 449, 

Milan Kovalčík – VoIP 449, Vladimír Malina – VoIP 626, Ján Nezdoba, Alena Novotná, 

Zuzana Ondrejcová, Juraj Simonides – VoIP 626, Jarmila Slosiariková, Mária Sýkorová, 

Libor Vladár –  VoIP 447 
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II. 

 

VEDECKO-PEDAGOGICKÉ PRACOVISKÁ JLF UK 

 

 

II. A - TEORETICKÉ ÚSTAVY 

 

ÚSTAV ANATÓMIE  
Malá Hora 4, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 403  

  

Vedúca ústavu:   doc. MUDr. Yvetta  M e l l o v á, CSc. 

   mellova@jfmed.uniba.sk, VoIP 426 

Zástupkyňa pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:   doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD. 

                  vybohova@jfmed.uniba.sk 

                  VoIP 441 

Sekretariát: Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková, anat@jfmed.uniba.sk, VoIP 403 

 

Docenti doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

odbor  normálna anatómia, histológia a embryológia 

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD. 

odbor anatómia, histológia a embryológia 

Odborní asistenti MUDr. Gabriela Hešková, PhD. 

MVDr. Dagmar Kalenská  

MUDr. Lenka Kunertová 

RNDr. Magdaléna Marčeková, PhD. 

Ostatní zamestnanci Ľubomíra Ľuptáková, Oľga Ondríková, Mgr. Stanislava Šebová 

Mrvečková, Jaroslav Vajda 

 

ÚSTAV CUDZÍCH JAZYKOV  
Štefánikov ústav, Malá Hora 5, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 211  

  

Vedúca ústavu:   PhDr. Mária  B u j a l k o v á, CSc. 

   bujalkova@jfmed.uniba.sk, VoIP 213 

Zástupkyňa pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť: PhDr. Božena Džuganová, PhD. 

              dzuganova@jfmed.uniba.sk  

       VoIP 214    

Sekretariát: Martina Dobáková – úv., cjaz@jfmed.uniba.sk, VoIP 211 

Odborní asistenti Mgr. Anna Barnau, PhD. 

PhDr. Mária Bujalková, CSc.  

Mgr. Miroslav Čovan, PhD. 

PhDr. Božena Džuganová, PhD. 

Mgr. Samuel Javornický, PhD. 

Mgr. Nora Malinovská, PhD.  

Ostatní zamestnanci Martina Dobáková – úv., Jana Hatalová 

  

mailto:mellova@jfmed.uniba.sk
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ÚSTAV FYZIOLÓGIE  
Malá Hora 4C, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 404 

 

Vedúca ústavu:   prof. MUDr. Andrea  Č a l k o v s k á, DrSc.  

   calkovska@jfmed.uniba.sk, VoIP 422 

Sekretariát: Lýdia Nebehajová, lydia.nebehajova@uniba.sk, VoIP 404 

 

Profesori prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.  
odbor normálna a patologická fyziológia 

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.  
odbor fyziológia 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.  
odbor normálna a patologická fyziológia 

prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.  
odbor normálna a patologická fyziológia 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.  
odbor normálna a patologická fyziológia 

Odborní asistenti RNDr. Jana Kopincová, PhD.  

MUDr. Zuzana Lazarová, PhD.  

MUDr. Ivan Žila, PhD.  

Ostatní zamestnanci Ing. Miroslav Hutko, Darina Kulišková, Anna Laučeková – úv.,  

Lýdia Nebehajová, Jarmila Pašková, Ing. Mária Petrášková, 

Zuzana Remišová, dipl.a.h.e.   

 

 

 

ÚSTAV HISTOLÓGIE A EMBRYOLÓGIE  
Malá Hora 4, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 405  

  

Vedúci ústavu:   prof. MUDr. Marian A d a m k o v, DrSc.  

   adamkov@jfmed.uniba.sk,  VoIP 453 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť:  MUDr. Eva Ochodnická, CSc. 

      ochodnicka@jfmed.uniba.sk, VoIP 464 

Zástupkyňa pre vedecko-výskumnú činnosť:  RNDr. Mária Kovalská, PhD. 

      maria.kovalska@jfmed.uniba.sk, VoIP 445 

Sekretariát: Jana Višňovcová, jana.visnovcova@uniba.sk, VoIP 405 

 

Profesori prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.  

odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 

Odborní asistenti RNDr. Eva Ježková, PhD. – RD                                      VoIP 499 

RNDr. Mária Kovalská, PhD.                                          VoIP 445 

RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.                                  VoIP 499 

MUDr. Eva Ochodnická, CSc.                                         VoIP 464 

Výskumní pracovníci MVDr. Soňa Bálentová, PhD.                                         VoIP 498 

Ostatní zamestnanci Margaréta Kondeková – VoIP 497,  Agáta Rešetárová – VoIP 497, 

Soňa Timková – úv., Jana Višňovcová 
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ÚSTAV LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY  
Malá Hora 4, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 406 

  

Vedúci ústavu:   prof. MUDr. Ján  J a k u š, DrSc.   

   jakus@jfmed.uniba.sk 

Zástupca vedúceho ústavu:   prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. 

     poliacek@jfmed.uniba.sk  

Zástupca pre pedagogickú činnosť:   RNDr. Michal Šimera, PhD. 

     simera@jfmed.uniba.sk  

Sekretariát:  PhDr. Eva Holíková  

  eva.holikova@uniba.sk, VoIP 406 

 

Profesori prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.                            VoIP 402 

odbor patologická fyziológia 

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.                        VoIP 444 

odbor lekárska biofyzika 

Docenti doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.                         VoIP 431 

odbor lekárska biofyzika 

Odborní asistenti Ing. Marcel Veterník, PhD.                                     VoIP 476 

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.                            VoIP 468 

Výskumní pracovníci Ing. Jakub Míšek, PhD. 

Ostatní zamestnanci PhDr. Eva Holíková, Monika Hrončová – úv., Ing. Oľga 

Králiková, Ing.Monika Somorová   

 

 

 

 

ÚSTAV LEKÁRSKEJ BIOLÓGIE  
Malá Hora 4, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 408          biol@jfmed.uniba.sk 

 

Vedúci ústavu:    prof. MUDr. Martin  P é č, PhD. 

   pec@jfmed.uniba.sk, VoIP 440 

Zástupca pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:  prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

             kubatka@jfmed.uniba.sk, VoIP 465 

Sekretariát:  Eva Kohútová   

  ekohutova@jfmed.uniba.sk, VoIP 408 

 

Profesori prof. RNDr. Erika Halašová, PhD.                               VoIP 439 

odbor lekárska biológia 

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

odbor biológia 

prof. MUDr. Martin Péč, PhD.  
odbor biológia 

Odborní asistenti RNDr. Mária Franeková, PhD.  

Výskumní pracovníci Mgr. Jana Mazuchová, PhD. 

Ostatní zamestnanci Eva Kohútová  

 

mailto:jakus@jfmed.uniba.sk
mailto:poliacek@jfmed.uniba.sk
mailto:simera@jfmed.uniba.sk
mailto:eva.holikova@uniba.sk
mailto:biol@jfmed.uniba.sk
mailto:pec@jfmed.uniba.sk
mailto:kubatka@jfmed.uniba.sk
mailto:ekohutova@jfmed.uniba.sk


  23  

 

ÚSTAV LEKÁRSKEJ BIOCHÉMIE  
Malá Hora 4D, 036 01 Martin         telefón: 043/2633 407          bchm@jfmed.uniba.sk 

  

Vedúci ústavu:   prof. MUDr. Dušan  D o b r o t a, CSc.  

   dobrota@jfmed.uniba.sk    

   VoIP 412 

 

Zástupca pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:  prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 

             lehotsky@jfmed.uniba.sk  

       VoIP 442 

           

Sekretariát: Hana Kušnierová  kusnierova@jfmed.uniba.sk  VoIP 407 

  Zuzana Sekaninová  sekaninova@jfmed.uniba.sk VoIP 407     

 

Profesori 

  
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  
odbor lekárska chémia a biochémia 

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.                                      VoIP 663 

odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.                                   VoIP 442 

odbor biochémia 

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.                                       VoIP 443 

odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

Docenti doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.                                    VoIP 415 

odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.                                        VoIP 469 

odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.                 VoIP 668 

odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.                             VoIP 415 

odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.                                  VoIP 470 

odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

Odborní asistenti Mgr. Jana Jurečeková, PhD.                                              VoIP 668 

Výskumní pracovníci Mgr. Radovan Murín, PhD.                                               VoIP 467 

Ostatní zamestnanci Ivana Frličková, Miroslava Kňazúrová,  Mgr. Alexandra Kožová, 

Anna Kubernátová, Roman Kubizňa, Hana Kušnierová, 

Martin Marák, Mária Martinčeková, Zuzana Sekaninová, 

Miroslava Veterníková  

 

ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY  A RELAXAČNÉ CENTRUM   
Malá Hora 4, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 410 

  

Vedúci ústavu:   PaedDr. Jozef  Š i m e č e k  

   simecek@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 410 

 

Odborní asistenti PaedDr. Jozef Šimeček 

Ostatní zamestnanci Drahomíra Pašková, Dana Pakánová – úv., Mariana Rohová – úv. 
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II. B – PREDKLINICKÉ ÚSTAVY 

 

ÚSTAV FARMAKOLÓGIE  
Malá Hora 4C, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 603  

  

Vedúca ústavu:   prof. RNDr. Soňa  F r a ň o v á, PhD.  

   franova@jfmed.uniba.sk,  VoIP 602 

Zástupca pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:  doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. 

               sutovska@jfmed.uniba.sk, VoIP 632 

Sekretariát:   Viera Šlepcová, VoIP 603 

 

Profesori prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.  
odbor farmakológia  

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.  
odbor farmakológia 

Docenti doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.  
odbor farmakológia 

Odborní asistenti MUDr. Marta Jošková, PhD. 

PharmDr. Martin Kertys, PhD. 

Ostatní zamestnanci Katarína Jesenská, Viera Šlepcová, Ingrid Štifilová  

 

 

ÚSTAV PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE  
Malá Hora 4C, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 606          patf@jfmed.uniba.sk 

  

Vedúci ústavu:   prof. MUDr. Miloš  T a t á r, CSc. 

   tatar@jfmed.uniba.sk, VoIP 601 

Zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť: doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD. 

     VoIP 641     

Sekretariát:  Marta Ilovská, ilovska@jfmed.uniba.sk, VoIP 606 

 

Profesori 

 

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD.                      VoIP 622   

odbor normálna a patologická fyziológia 

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. – úv.              VoIP 635 

odbor normálna a patologická fyziológia 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.  
odbor normálna a patologická fyziológia 

Emeritní vysokoškolskí 

učitelia 

prof. MUDr. Ján Hanáček, CSc.  
odbor patologická fyziológia 

Docenti doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. – úv.   VoIP 615 

odbor normálna a patologická fyziológia 

doc. MUDr. Marián Kollárik, PhD. – NV 

odbor normálna a patologická fyziológia  

Odborní asistenti MUDr. Tomáš Buday, PhD.                                    VoIP 645 

Ostatní zamestnanci Marta Ilovská, Zdenka Košútová, Monika Letrichová, 

Lenka Mazúrová - MD, Kamila Štrbová, Ing. Miroslav Vrabec, 

Tomáš Zaťko  
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ÚSTAV MIKROBIOLÓGIE A  IMUNOLÓGIE 
Malá Hora 4B, 036 01 Martin       telefón: 043/2633 605       mbim@jfmed.uniba.sk 

 

Vedúca ústavu:   doc. MUDr. Elena  N o v á k o v á, PhD.  

   novakova@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 618 

 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť:  MUDr. Jana Kompaníková, PhD. 

     kompanikova@jfmed.uniba.sk  

     VoIP 647 

 

Zástupkyňa pre vedecko-výskumnú činnosť:MUDr. Martina Neuschlová, PhD. 

      neuschlova@jfmed.uniba.sk  

      VoIP 648 

 

Sekretariát:  Ing. Jana Nováková - úv.  

  mbim@jfmed.uniba.sk 

  VoIP 605  

 

Docenti doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.  

odbor lekárska mikrobiológia 

Odborní asistenti 

 

MUDr. Jana Kompaníková, PhD. 

MUDr. Martina Neuschlová, PhD.  

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.  

Ostatní zamestnanci Jana Čavojová, Katarína Kramárová, Viera Kšenzuliaková, 

Anna Násadová, Ing. Jana Nováková – úv., Ingrid Petríková 

 
 

 

 

   

ÚSTAV MOLEKULOVEJ BIOLÓGIE  A GENOMIKY  
Malá Hora 4C, 036 01 Martin              telefón: 043/2633 803 

 

Vedúca ústavu:    doc. RNDr. Zora  L a s a b o v á, PhD.  

   lasabova@jfmed.uniba.sk 

    VoIP 803 

 

Docenti doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.  
odbor lekárska biológia 

Odborní asistenti Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD.   

Ostatní zamestnanci Margaréta Portelekyová, Andrea Vaňochová 

mailto:mbim@jfmed.uniba.sk
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ÚSTAV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA  
Malá Hora 4B, 036 01 Martin          telefón: 043/2633 604  

  

 

Vedúca ústavu:   prof. MUDr. Henrieta  H u d e č k o v á, PhD., MPH 

   hudeckova@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 616 

 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

     svihrova@jfmed.uniba.sk  

     VoIP 628 

 

Zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť: doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.  

     baska@jfmed.uniba.sk  

     VoIP 609 

 

Sekretariát: Jana Suržínová 

  surzinova@jfmed.uniba.sk  

  VoIP 604 

 

 

Profesori prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 
odbor verejné zdravotníctvo 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

odbor verejné zdravotníctvo 

Profesor emeritus  prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc. 

odbor epidemiológia 

Docenti doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

odbor verejné zdravotníctvo 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH  
odbor verejné zdravotníctvo 

Odborní asistenti Ing. Stanislav Kuka, PhD. 

Mgr. Eva Malobická, PhD. - RD 

PhDr. Marta Tkáčová, PhD. 

Výskumní pracovníci Mgr. Martin Novák 

Ing. Jana Zibolenová, PhD. 

Lektori RNDr. Mária Marušiaková, PhD. – úv. 

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH – úv. 

Ostatní zamestnanci Bc. Katarína Lamošová, Anna Mahútová, Ingrid Prachárová, 

Jana Suržínová, Jarmila Svitáčová, Mgr. Radka Štefanidesová   
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II. C – NELEKÁRSKE ÚSTAVY 

 

 

ÚSTAV OŠETROVATEĽSTVA  
Štefánikov ústav, Malá Hora 5, 036 01 Martin      telefón: 043/2633 418     oset@jfmed.uniba.sk 

 

Vedúca ústavu:   prof. Mgr. Katarína  Ž i a k o v á, PhD. 

   ziakova@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 417 

 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť:   Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

      ovsonkova@jfmed.uniba.sk  

      VoIP 456 

 

Zástupkyňa  pre vedecko-výskumnú činnosť: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.  

      tomagova@jfmed.uniba.sk 

      VoIP 463 

 

Sekretariát: Martina Dobáková – úv., oset@jfmed.uniba.sk, VoIP 418 

     

 

Profesori prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

odbor ošetrovateľstvo 

Docenti doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.  

odbor ošetrovateľstvo 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.  

odbor ošetrovateľstvo 

Odborní asistenti Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

Mgr. Ivan Farský, PhD.  

Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

Mgr. Radka Kurucová, PhD. - MD  

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.  

Mgr. Michaela Miertová, PhD. 

PhDr. Jana Nemcová, PhD. 

Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.  

Lektori Mgr. Mária Balková – úv. 

Ostatní zamestnanci Martina Dobáková – úv., Oľga Šimeková 
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ÚSTAV PÔRODNEJ ASISTENCIE  
Štefánikov ústav, Malá Hora 5, 036 01 Martin      telefón: 043/2633 409      unsp@jfmed.uniba.sk 

 

Vedúca ústavu:   doc. Mgr. Martina  B a š k o v á, PhD. 

   baskova@jfmed.uniba.sk   

   VoIP 421 

 

Zástupkyňa pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť:   Mgr. Eva Urbanová, PhD. 

       urbanova@jfmed.uniba.sk  

       VoIP 416 

 

Sekretariát: Mgr. Anita Hlušeková – úv. 

  hlusekova@jfmed.uniba.sk 

  VoIP 409 

 

Docenti doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

odbor ošetrovateľstvo 

Emeritní vysokoškolskí 

učitelia 

doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. 

odbor ošetrovateľstvo 

Odborní asistenti Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 

Mgr. Erika Maskálová, PhD.  

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.  

Mgr. Eva Urbanová, PhD.  

Lektori Mgr. Kristína Betušová – úv. 

PhDr. Zuzana Nepelová – úv. 

Ostatní zamestnanci Mgr. Anita Hlušeková – úv., Jana Záborská 

  

mailto:unsp@jfmed.uniba.sk
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II. D – KLINIKY A ÚSTAVY  

V ZDRAVOTNÍCKOM ZARIADENÍ  

 

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón: 043/422 24 89, 4203 – 484 

 

Prednosta kliniky:  prof. MUDr. Juraj  P é č, CSc. 

     jpec@jfmed.uniba.sk, VoIP 742 

 

Profesori prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

odbor dermatovenerológia 

Docenti doc. MUDr. Eva Minariková, PhD. 

odbor dermatovenerológia 

Odborní asistenti MUDr. Andrea Kozárová, PhD. – úv. 

MUDr. Tatiana Péčová, PhD. – úv. 

MUDr. Táňa Rajcigelová, PhD. – úv. 

MUDr. Karolína Vorčáková, PhD. – RD 

 

GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA  KLINIKA 
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón/fax: 043/413 41 85 

 

Prednosta kliniky:  prof. MUDr. Pavol  Ž ú b o r, DrSc., MBA 

    zubor@jfmed.uniba.sk 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:  doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.  

     biringer@jfmed.uniba.sk, VoIP 769 

Zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť: MUDr. Erik Kúdela, PhD.  

     kudela@jfmed.uniba.sk, VoIP 769 

Sekretariát:   Jana Guráňová, zens@jfmed.uniba.sk, telefón: 043 – 4203 242, VoIP 703 

 

  

Profesori prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
odbor gynekológia a pôrodníctvo 

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.  
odbor gynekológia a pôrodníctvo 

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA 
odbor gynekológia a pôrodníctvo 

Docenti doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

odbor gynekológia a pôrodníctvo 

Odborní asistenti MUDr. Tibor Bielik, PhD. 

MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD. – úv.  

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD. – RD  

MUDr. Petra Kasajová, PhD. - RD 

MUDr. Štefan Krivuš, CSc. 

MUDr. Erik Kúdela, PhD.  

MUDr. Marcela Ňachajová, PhD. 

MUDr. Imrich Žigo, CSc. 

Ostatní zamestnanci Jana Guráňová 

mailto:jpec@jfmed.uniba.sk
mailto:zubor@jfmed.uniba.sk
mailto:biringer@jfmed.uniba.sk
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CHIRURGICKÁ KLINIKA   

A TRANSPLANTAČNÉ CENTRUM 
Kollárova 2, 036 01 Martin              telefón: 043/4203 922, 4203 697          

  

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Ľudovít  L a c a, PhD. 

   laca@jfmed.uniba.sk, VoIP 705 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:  prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. 

     ferko@jfmed.uniba.sk, VoIP 701 

 

Sekretariát:   Miroslava Serdelová, chir@jfmed.uniba.sk, VoIP 704 

 

Profesori prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. 

odbor chirurgia 

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  
odbor chirurgia 

Docenti doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.  
odbor vnútorné choroby 

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.   

odbor chirurgia 

Emeritní vysokoškolskí 

učitelia 

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.  

odbor chirurgia a cievna chirurgia 

Odborní asistenti MUDr. Marek Adámik, PhD. – úv. 

MUDr. Ivana Daňová, PhD.              VoIP 733 

MUDr. Michal Hošala, PhD. 

MUDr. Ján Janík, PhD. 

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.        VoIP 733 

MUDr. Blažej Palkoci, PhD. – úv. 

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH 

Výskumní pracovníci MUDr. Martin Grajciar – úv. 

MUDr. Miroslav Pindura – úv. 

MUDr. Martin Vojtko – úv. 

Ostatní zamestnanci Miroslava Serdelová  

 

INTERNÁ KLINIKA – GASTROENTEROLOGICKÁ  
Kollárova 2, 036 01 Martin            telefón: 043/423 75 73           

Prednosta kliniky:   prof. MUDr. Rudolf  H y r d e l, CSc. 

   hyrdel@jfmed.uniba.sk, VoIP 707 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:  MUDr. Peter Bánovčin, PhD.      

Sekretariát:    Lýdia Lichancová,  lichancova@jfmed.uniba.sk, VoIP 747  

   tel.: 043 – 4203 266 

Profesori prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.  
odbor vnútorné choroby 

Odborní asistenti MUDr. Peter Bánovčin, PhD.  

MUDr. Michal Demeter, PhD. – úv. 

MUDr. Martin Ďuriček, PhD.  

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.  

MUDr. Martin Schnierer, PhD. 

Ostatní zamestnanci Lýdia Lichancová 

mailto:laca@jfmed.uniba.sk
mailto:ferko@jfmed.uniba.sk
mailto:chir@jfmed.uniba.sk
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I. INTERNÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin      telefón: 043/4203 485          fax: 043/422 02 61 

  

Prednosta kliniky:   prof. MUDr. Marián M o k á ň, DrSc., FRCP Edin  

    kl1i@jfmed.uniba.sk 

 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť:  doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

     sadlonova@jfmed.uniba.sk  

     VoIP 758 

 

Sekretariát:    Ivona Jančáriková  

   jancarikova@jfmed.uniba.sk   

   VoIP 706 

 

Profesori prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

odbor vnútorné choroby 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

odbor vnútorné choroby 

Docenti doc. MUDr. Margita Belicová, PhD. 

odbor vnútorné choroby 

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. – úv. 

odbor vnútorné choroby 

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. 

odbor vnútorné choroby 

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

odbor vnútorné choroby 

doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.  
odbor vnútorné choroby 

Odborní asistenti MUDr. Lívia Jamrišková, PhD. – úv. 

MUDr. Jozef Kerný, CSc.  

MUDr. František Kovář, PhD. – úv. 

MUDr. Pavel Makovický, CSc. – úv. 

MUDr. Renáta Michalová, PhD.  

MUDr. Stanislava Mikulová, PhD. – úv. 

MUDr. Michal Mokáň, PhD. 

MUDr. Dana Prídavková, PhD. – úv. 

MUDr. Ivana Ságová, PhD. – úv.  

MUDr. Matej Stančík, PhD.  

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc. – úv. 

Lektori doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc. 

odbor vnútorné choroby 

Ostatní zamestnanci Ivona Jančáriková, Alena Košťaliková – úv. 

 

  

mailto:kl1i@jfmed.uniba.sk
mailto:sadlonova@jfmed.uniba.sk
mailto:jancarikova@jfmed.uniba.sk
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KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY 
Kollárova 2, 036 01 Martin                 telefón/fax: 043 -  413 50 01 

  

Prednosta kliniky:  doc. MUDr. Milan  M i n a r i k, PhD. 

    

Sekretariát:    Miroslava Mizerová – úv., mizerova@unm.sk, VoIP 709 

 

Profesori prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.  

odbor anestéziológia, intenzívna medicína a algeziológia  

Emeritní vysokoškolskí 

učitelia 

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.  

odbor neurológia 

Docenti doc. MUDr. Milan Minarik, PhD. 

odbor pediatria 

Odborní asistenti MUDr. Denisa Osinová, PhD. 

Výskumní pracovníci MUDr. Silvia Učňová 

Ostatní zamestnanci Miroslava Mizerová – úv. 

 

 

KLINIKA DETÍ A  DORASTU 
Kollárova 2, 036 01 Martin      telefón: 043/4203 254, 043/4203 966    fax: 043/4222 678 

  

Prednosta kliniky: prof. MUDr. Peter B á n o v č i n, CSc. 

   banovcin@jfmed.uniba.sk, VoIP 749 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť: doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD., tel. 4203 132 

Sekretariát:    Margaréta Štáliková, deti@jfmed.uniba.sk, VoIP 710 

 

Profesori 

  
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  
odbor pediatria 

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA    

odbor pediatria 

Docenti doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD. – úv. 

odbor pediatria 

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 

odbor pediatria 

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 

odbor pediatria 

Odborní asistenti MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD. – úv. 

MUDr. Peter Ďurdík, PhD. – úv. 

MUDr. Zuzana Michnová, PhD., MBA – úv. 

MUDr. Anna Šujanská, PhD. – RD 

MUDr. Lenka Turoňová, PhD. 

MUDr. Jarmila Vojtková, PhD. – RD  

Výskumní pracovníci Mgr. Mária Jančinová – úv. 

MUDr. Stanislava Suroviaková – úv. 

Lektori MUDr. Renáta Szépeová, PhD. – úv. 

Ostatní zamestnanci Margaréta Štáliková 

  

mailto:mizerova@unm.sk
mailto:banovcin@jfmed.uniba.sk
mailto:deti@jfmed.uniba.sk
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KLINIKA DETSKEJ ANESTÉZIOLÓGIE  

A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY  
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón:  043/4203 192 

   

Prednosta kliniky:  doc. MUDr. Slavomír  N o s á ľ, PhD.   

   snosal@jfmed.uniba.sk, VoIP 765 

Sekretariát:    Elena Mikušová – úv., mikusova@jfmed.uniba.sk, 4203 419 

Docenti doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.  
odbor pediatria 

Odborní asistenti MUDr. Vladimír Zoľák, PhD. – úv.  

Ostatní zamestnanci Elena Mikušová – úv. 

 

 

KLINIKA DETSKEJ CHIRURGIE 
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón: 043/422 01 76, 4203 503 

  

Prednosta kliniky: MUDr. Marián  M o l n á r, PhD., MBA    

Sekretariát:    Mgr. Zdenka Kurinská – úv., dchir@unm.sk, 4203 527 

Mimoriadni profesori doc. MUDr. Milan Dragula, PhD. 

odbor chirurgia 

Docenti doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

odbor chirurgia 

Odborní asistenti MUDr. Marián Molnár, PhD., MBA – úv. 

Ostatní zamestnanci Mgr. Zdenka Kurinská – úv. 

 

 

KLINIKA HEMATOLÓGIE A  TRANSFUZIOLÓGIE  
Kollárova 2, 036 01 Martin     telefón: 043/413 33 08, 043/4203 232     hema@jfmed.uniba.sk 

 

Prednosta kliniky:   prof. MUDr. Ján  S t a š k o, PhD. 

   stasko@jfmed.uniba.sk VoIP 750 

Zástupca pre pedagogickú činnosť: prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.  

    kubisz@jfmed.uniba.sk    

Sekretariát:    Kvetoslava Kulichová – úv., kulichova@jfmed.uniba.sk VoIP 712 

 

Profesori prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 

odbor vnútorné choroby 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

odbor vnútorné choroby 

Odborní asistenti MUDr. Jan Hudeček, CSc. – úv. 

MUDr. Lenka Lisá, PhD.  

MUDr. Juraj Sokol, PhD.   

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.  

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. 

Výskumní pracovníci Ing. Ingrid Škorňová, PhD. – úv. 

Ostatní zamestnanci Kvetoslava Kulichová – úv. 
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KLINIKA HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE  
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón: 043/4203 418 

  

Prednosta kliniky: doc. MUDr. Anton  D z i a n, PhD. 

   anton.dzian@jfmed.uniba.sk    

   VoIP 772 

 

Sekretariát:   Miroslava Serdelová – úv., chir@jfmed.uniba.sk, VoIP 704 

 

Docenti doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.  
odbor chirurgia 

Odborní asistenti MUDr. Vladimír Svitek, PhD. – úv. 

Ostatní zamestnanci Miroslava Serdelová – úv. 

 
 

 

 

KLINIKA INFEKTOLÓGIE A  CESTOVNEJ MEDICÍNY  
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón/fax: 043/413 39 87         infk@jfmed.uniba.sk 

 

Prednostka kliniky: doc. MUDr. Katarína  Š i m e k o v á, PhD. 

   simekova@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 708 

 

Sekretariát:    Martina Slezáková – úv., mslezakova@jfmed.uniba.sk 

 

Docenti  doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.  

odbor vnútorné choroby 

Odborní asistenti MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – úv. 

MUDr. Róbert Rosoľanka, PhD. 

Ostatní zamestnanci Martina Slezáková – úv. 

 

 

 

KLINIKA NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY  
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón: 043/413 39 22 

 

Poverený vedením: MUDr. Hubert P o l á č e k, PhD. – úv.  

   h.polacek@seznam.cz, hpolacek@jfmed.uniba.sk, VoIP 713 

   tel.: 043/4203 509 

 

Sekretariát:    Ing. Michaela Krajčovičová – úv., sekrknm@unm.sk, VoIP 775 

   tel.: 043/4203 293 

 

Odborní asistenti MUDr. Hubert Poláček, PhD. – úv. 

Ostatní zamestnanci Ing. Michaela Krajčovičová – úv. 

  

mailto:anton.dzian@jfmed.uniba.sk
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KLINIKA OTORINOLARYNGOLÓGIE  

A CHIRURGIE HLAVY A KRKU 
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón: 043/4203 282 

 

Prednosta kliniky:  prof. MUDr. Andrej  H a j t m a n, PhD. 

   hajtman@jfmed.uniba.sk,  VoIP 732 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:   doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.      

     calkovsky@jfmed.uniba.sk, VoIP 766 

Sekretariát:    Iveta Jandušíková – úv., jandusikova@jfmed.uniba.sk VoIP 714 

 

Profesori prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 

odbor otorinolaryngológia 

Docenti doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.  
odbor otorinolaryngológia 

Ostatní zamestnanci Iveta Jandušíková – úv. 

 

KLINIKA PNEUMOLÓGIE A  FTIZEOLÓGIE 
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón/fax: 043/413 39 50 

  

Prednosta kliniky:   doc. MUDr. Robert  V y š e h r a d s k ý, PhD.  

    vysehradsky@jfmed.uniba.sk, VoIP 730 

Sekretariát:    Martina Slezáková – úv., mslezakova@jfmed.uniba.sk, VoIP 717 

 

Profesori prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.  
odbor vnútorné choroby 

Docenti doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD. 

odbor vnútorné choroby 

Odborní asistenti MUDr. Ivan Kocan, PhD. – úv. 

Výskumní pracovníci MUDr. Anna Bobčáková – úv. 

MUDr. Ján Červeň – úv. 

MUDr. Ján Lazor – úv. 

MUDr. Ivana Žiačiková – úv. 

Ostatní zamestnanci Martina Slezáková – úv. 

 

KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE 
Kollárova 2, 036 01 Martin      telefón/fax: 043/413 28 36 

 

Prednosta kliniky:  doc. MUDr. Oto O s i n a, PhD., osina@jfmed.uniba.sk  VoIP 756 

Sekretariát:    Alena Košťaliková – úv., kostalikova@jfmed.uniba.sk  VoIP 715  

 

Docenti doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

odbor vnútorné choroby 

Odborní asistenti MUDr. Katarína Fiolková – úv. 

MUDr. Gabriela Hubená, PhD. – úv.  

MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD. – RD  

Ostatní zamestnanci Alena Košťaliková – úv.  
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KLINIKA STOMATOLÓGIE  

A MAXILOFACIÁLNEJ  CHIRURGIE 
Kollárova 2, 036 01 Martin          telefón: 043/413 18 95 

 

Prednostka kliniky:  doc. MUDr. Dagmar  S t a t e l o v á, CSc., mim.profesorka JLF UK    

   statelova@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 773 

 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť:  MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

     janickova@jfmed.uniba.sk  

     VoIP 762 

 

Sekretariát:     Monika Lettrichová  

   stom@jfmed.uniba.sk, monika.lettrichova@uniba.sk  

   VoIP 716 

 

Profesori prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.  

odbor stomatológia 

Mimoriadni profesori doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.  
odbor stomatológia 

Odborní asistenti MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

MUDr. Janka Jenčová, PhD. – úv.  

MUDr. Alena Koniarová, PhD. – úv. 

MUDr. Igor Malachovský, PhD. – úv. 

MUDr. Katarína Mikušková, PhD. – úv. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. – úv. 

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. – úv.  

MUDr. Juraj Strecha, PhD. – úv.   

Asistenti MDDr. Martin Bačinský 

MDDr. Filip Planeta – úv. 

MDDr. Michaela Smatanová – RD 

Výskumní pracovníci Mgr. Viera Buchová – úv. 

MUDr. Mária Hnátová – úv. 

MUDr. Radko Janovský – úv.  

PhDr. Libuša Kovalská   

MDDr. Anna Pozorčiaková – úv. 

MDDr. Barbora Stenchláková – úv. 

PhDr. Mária Zibolenová – úv. 

Ostatní zamestnanci Leonard Janík, Monika Lettrichová 

mailto:statelova@jfmed.uniba.sk
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KLINIKA TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA  
Kollárova 2, 036 01 Martin      telefón: 043/428 10 66 

 

Prednosta kliniky:   prof. MUDr. Dušan M e š k o, PhD. 

   mesko@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 739 

       

Profesori prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  

odbor vnútorné choroby 

 

 

NEONATOLOGICKÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin         telefón: 043/4203 733       VoIP 718, 771 

  

Prednosta kliniky:  prof. MUDr. Mirko Z i b o l e n, CSc.  

   zibolen@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 718 

Sekretariát:     Viera Moncmanová – úv.  

   neonatsekr@unm.sk, viera.moncmanova@uniba.sk  

   VoIP 771 

 

Profesori prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.  
odbor pediatria 

Docenti doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. – úv. 

odbor pediatria 

Odborní asistenti MUDr. Tomáš Jurko, PhD. 

MUDr. Marek Kozár, PhD. – úv. 

MUDr. Zuzana Uhríková, PhD. – úv.  

Lektori Mgr. Katarína Chromčíková, PhD. – úv. 

Ostatní zamestnanci Viera Moncmanová – úv. 

 

 

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin            telefón: 043/4203 903           

 

Prednosta kliniky:  doc. MUDr. Branislav  K o l a r o v s z k i, PhD.  

     kolarovszki@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 740 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť:  MUDr. Romana Richterová, PhD. 

     romana.richterová@gmail.com 

Sekretariát:     Miroslava Serdelová – úv., chir@jfmed.uniba.sk, VoIP 704 

 

Docenti  doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.  

odbor chirurgia 

Odborní asistenti MUDr. Romana Richterová, PhD. 

Ostatní zamestnanci Miroslava Serdelová – úv. 

 

mailto:mesko@jfmed.uniba.sk
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin            fax: 043/413 10 05  

  

Prednosta kliniky:  prof. MUDr. Egon K u r č a, PhD., FESO 

   kurca@unm.sk  

   VoIP 719 

 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:   doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO 

     nosal@jfmed.uniba.sk 

 

Zástupca pre vedu a výskum:   doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. 

     sivak@jfmed.uniba.sk 

 

Sekretariát:    Mgr. Michaela Veterníková 

   michaela.veternikova@uniba.sk   

    tel.: 043 – 4203 209, VoIP 719 

 

Profesori prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO  
odbor neurológia 

Docenti doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD. 

odbor neurológia 

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO 

odbor neurológia 

doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.  

odbor neurológia 

Odborní asistenti MUDr. Milan Grofik, PhD. – úv. 

MUDr. Monika Turčanová Koprušáková, PhD. 

Ostatní zamestnanci Petra Ilovská – MD, Mgr. Michaela Veterníková 

 
 

 

 

 

OČNÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin        telefón: 043/413 40 62, 4203 248 

 

Prednosta kliniky:  MUDr. Peter  Ž i a k, PhD.   

   ziak@jfmed.uniba.sk   

 

Sekretariát:    Jela Veterníková – úv.  

   ocnesekr@unm.sk, jela.veternikova@uniba.sk    

   tel.: 043 – 4203 557, VoIP 720 

 

Odborní asistenti MUDr. Juraj Halička, PhD. 

MUDr. Mária Molnárová, PhD. – úv.    

MUDr. Peter Žiak, PhD. 

Ostatní zamestnanci Jela Veterníková – úv. 

mailto:kurca@unm.sk
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ORTOPEDICKÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin         telefón: 043/4203 535 

  

Prednosta kliniky:  MUDr. Libor  N e č a s, PhD. – úv. 

   necas@unm.sk 

 

Sekretariát:   Janka Uhlárová - úv., tel.: 043/4203 587, VoIP 721 

   janka.uhlarova@jfmed.uniba.sk 

 

Odborní asistenti MUDr. Zoltán Cibula, PhD. – úv 

MUDr. Maroš Hrubina, PhD. – úv. 

MUDr. Michal Chmúrny, PhD. – úv. 

MUDr. Stanislav Křivánek, PhD. – úv. 

MUDr. Libor Nečas, PhD. – úv. 

Výskumní pracovníci  MUDr. Marian Melišík – úv. 

MUDr. Marek Rovňák – úv.   

Ostatní zamestnanci Janka Uhlárová – úv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin        telefón: 043/4203 398        fax: 043/413 32 71 

 

Prednosta kliniky:  doc. MUDr. Igor  O n d r e j k a, PhD.  

   ondrejka@jfmed.uniba.sk , VoIP 722 

 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:   MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.  

     hrtanek@jfmed.uniba.sk 

 

Sekretariát:   Viera Struháriková – úv.,  psch@jfmed.uniba.sk, VoIP 723 

 

Docenti doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  
odbor psychiatria 

Odborní asistenti MUDr. Dana Cesneková, PhD. 

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD. 

MUDr. Alena Mažgútová, PhD. – úv. 

MUDr. Miloslav Oppa, PhD. 

Ostatní zamestnanci Viera Struháriková – úv. 

mailto:necas@unm.sk
mailto:janka.uhlarova@jfmed.uniba.sk
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RÁDIOLOGICKÁ KLINIKA 
Kollárova 2, 036 01 Martin         telefón: 043/4203 616 

     

Prednosta kliniky:  doc. MUDr. Kamil  Z e l e ň á k, PhD., FCIRSE  

   zelenak@jfmed.uniba.sk, 4203 621 

 

Sekretariát:   Mgr. Dagmar Batková – úv., batkova@jfmed.uniba.sk, VoIP 724 

 

Docenti doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE  

odbor rádiológia 

Odborní asistenti MUDr. Martin Števík, PhD. – úv.  

Výskumní pracovníci 

 

MUDr. Anna Bobulová – úv. 

MUDr. Katarína Kavuleková – úv. 

MUDr. Adam Krkoška – úv. 

MUDr. Marianna Kubašková – úv. 

MUDr. Ján Sýkora – úv. 

MUDr. Zuzana Trabalková – úv. 

MUDr. Mataj Turčan – úv. 

MUDr. Veronika Vajdová – úv.  

MUDr. Štefánia Vetešková – úv. 

MUDr. Martin Vorčák – úv. 

Ostatní zamestnanci Mgr. Dagmar Batková – úv. 

 

 

 

UROLOGICKÁ KLINIKA  
Kollárova 2, 036 01 Martin  telefón: 043/4203 444  fax: 043/413 30 34   urol@jfmed.uniba.sk  

  

Prednosta kliniky:  doc. MUDr. Ján  Ľ u p t á k, PhD. 

   luptak@jfmed.uniba.sk, VoIP 755 

 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:  prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

    svihra@jfmed.uniba.sk, VoIP 776 

 

Sekretariát:    Mgr. Barbora Lepejová, blepejova@jfmed.uniba.sk, VoIP 725 

 

Profesori prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.  
odbor urológia 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.  
odbor chirurgia 

Docenti doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.  
odbor chirurgia 

Odborní asistenti MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA  

Lektori MUDr. Kamil Javorka, PhD. – úv.  

Ostatní zamestnanci Mgr. Barbora Lepejová 

 

mailto:zelenak@jfmed.uniba.sk
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ÚSTAV KLINICKEJ BIOCHÉMIE  
Kollárova 2, 036 01 Martin         telefón: 043/4203 436, 043/413 39 54  

  

Poverený vedením: prof. MUDr. Dušan  D o b r o t a, CSc.      

   dobrota@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 726 

    

Lektori prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc. – úv.   

odbor laboratórne vyšetrovacie metódy  

Odborní asistenti MUDr. Daniel Čierny, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚSTAV PATOLOGICKEJ ANATÓMIE  
036 01 Martin, Kollárova 2        telefón: 043/413 30 02          fax: 043/420 33 70 

 

Prednosta ústavu:  prof. MUDr. Lukáš  P l a n k, CSc., 

   plank@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 753 

 

Zástupkyňa pre pedagogickú činnosť: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

     adamicova@jfmed.uniba.sk  

     VoIP 736 

 

Sekretariát:    Božena Slezáková  

   pana@jfmed.uniba.sk 

   VoIP 727 

 

Profesori prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.  
odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  
odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 

Odborní asistenti MUDr. Tomáš Balhárek, PhD. 

MUDr. Michal Kalman, PhD. – úv.  

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.  

MUDr. Juraj Marcinek, PhD. – úv.  

MUDr. Jozef Mičák, PhD. 

Ostatní zamestnanci Renáta Kováčová, Božena Slezáková 

mailto:dobrota@jfmed.uniba.sk
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ÚSTAV SÚDNEHO LEKÁRSTVA  A MEDICÍNSKYCH 

EXPERTÍZ 
Kollárova 2, 036 01 Martin         telefón: 043/413 27 70 

 

Prednosta ústavu:  prof. MUDr. František  N o v o m e s k ý, PhD. 

   novomesky@jfmed.uniba.sk  

   VoIP 728 

 

Zástupca pre pedagogickú činnosť:   doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.  

     krajcovic@jfmed.uniba.sk 

     VoIP 754 

 

Sekretariát:   Mgr. Dagmar Batková – úv.  

   batkova@jfmed.uniba.sk 

   VoIP 768 

 

Profesori prof. MUDr. František Novomeský, PhD.  

odbor súdne lekárstvo 

Docenti doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. 

odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD. 

odbor patologická anatómia a súdne lekárstvo 

Odborní asistenti MUDr. Martin Janík, PhD. 

Ostatní zamestnanci Mgr. Dagmar Batková – úv., Simona Svítková MSc – MD 

 

 

 

 

 

 

KLINIKA DETSKEJ TUBERKULÓZY  

A RESPIRAČNÝCH CHORÔB  
Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., 059 81  Dolný Smokovec 

 

telefón: 052/4412 111, 118, 166     fax: 052/4422 086     katarina.grenova@nudtarch.sk 

 

 

Prednosta kliniky:  MUDr. Jaroslav  F á b r y, PhD.  

   jaroslav.fabry@nudtarch.sk 

  

 

Odborní asistenti MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. 

mailto:novomesky@jfmed.uniba.sk
mailto:krajcovic@jfmed.uniba.sk
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III. 

 

ÚČELOVÉ PRACOVISKÁ JLF UK 

 

 

CENTRUM PRE PODPORU VEDY, VÝSKUMU A VÝVOJA 

(CEVED) 
Malá Hora 4, 036 01 Martin 

 
Riaditeľka:  Mgr. Martina A n t o š o v á, PhD., MBA 

  antosova@jfmed.uniba.sk, tel.:  043/2633 203, VoIP 203, 0908 267 503 

 

Oddelenie projektovej podpory 

Ing. Tomáš Antoš 

 

tel.:  043/2633 208                        VoIP 208 

antos@jfmed.uniba.sk 

PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD. 

 

tel.:  043/2633 318                        VoIP 318 

akrajcovic@jfmed.uniba.sk 

Mgr. Katarína Bačé  

Mgr. Jarmila Rechtoríková  

Mgr. Janka Namešanská - RD  

 
Oddelenie pre podporu vzdelávacích aktivít 

Ing. Mária Kaššová – úv. 

 

tel.:  043/2633 225                        VoIP 225 

kassova@jfmed.uniba.sk 

Ing. Eva Antošová - RD  

 

Oddelenie pre kvalitu 

Petra Strachilová 

 

tel.:  043/2633 207                        VoIP 207 

strachilova@jfmed.uniba.sk 

 

Oddelenie marketingu a PR 

Mgr. Ivana Pittnerová  tel.:  043/2633 206                        VoIP 206 

pittnerova@jfmed.uniba.sk 

 

 

 

SIMULAČNÉ VÝUČBOVÉ CENTRUM 
Ul. L. Novomeského 7A, 036 01 Martin        telefón: 043/2633 205, 2633 224         VoIP 205, 224 

 

Riaditeľka:   prof. MUDr. Jana  P l e v k o v á, PhD. – úv. 

   plevkova@jfmed.uniba.sk, VoIP 205, 635 

 

Metodik / expert pre 

simulačnú a virtuálnu 

výučbu 

Ing. Eva Kvaltínyová        

kvaltinyova@jfmed.uniba.sk      VoIP 224 

 

  

mailto:antosova@jfmed.uniba.sk
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VYSOKOŠKOLSKÝ INTERNÁT A JEDÁLEŇ  
Ul. L. Novomeského 7, 036 01 Martin                 Ul. P. O. Hviezdoslava 35, 036 01 Martin 

 

Riaditeľka:  PhDr. Jana S e r y j o v á  

  telefón:  043/2633 501, VoIP 501 

  e-mail:  seryjova@jfmed.uniba.sk  

 

 

Vysokoškolský internát, Ul. L. Novomeského 7,  telefón: 043/2633 516,    

        VoIP 516 

 

Zástupkyňa riaditeľky, referát finančno - ekonomický: 

Ing. Andrea Červenáková  043/2633 502                        VoIP 502 

cervenakova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát finančno - ekonomický: 

Katarína Rosenbergová  

 

043/2633 512                        VoIP 512 

Katarina.Rosenbergova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát pre ubytovanie: 

Andrea Šimková  

 

043/2633 503                        VoIP 503 

simkova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát evidencie a správy majetku: 

Dana Murgašová 

 

043/2633 504                        VoIP 504 

murgasova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát obrany a ochrany utajovaných skutočností, BOZP, PO: 
Jaroslava Stoláriková – úv.  043/2633 513                        VoIP 513 

stolarikova@jfmed.uniba.sk 

 

Ostatní zamestnanci: 

Jozef Baláž, Martina Feriancová, Miroslava Hmirová, Klaudia Klemmová, Beáta Križánková, 

Jaroslav Kubička, Marián Kuriško, Anna Leváková, Marián Martinský, Pavel Neradil, 

Jozef Paško, Pavol Sýkora, Štefan Tomášik, Mária Uherová, Ján Vrtiak 

 

 

 

Vysokoškolský internát, Ul. P. O. Hviezdoslava 35, telefón: 043/2633 515, 

             VoIP 515 

 

Ostatní zamestnanci: 

Mária Bolfíková, Viera Jablonská, Jarmila Laučeková, Miloslava Maceková, 

Libuša Paulínyová, Viliam Rosenberg, Štefánia Šimková  
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Študentská jedáleň, Ul. L. Novomeského 7, 036 01 Martin 

Vedúca:   Babeta  K a š o v i č o v á  

  telefón:   043/2633 511, VoIP 511 

  e - mail:   kasovicova@jfmed.uniba.sk 

 

Referát normovania a administratívy: 

Tatiana Krajčiová 

 

043/2633 511                        VoIP 511 

krajciova@jfmed.uniba.sk  

 

Referát skladových zásob, pokladňa: 

Jana Zagrapanová  043/2633 517                        VoIP 517 

 

 

 

Ostatní zamestnanci: 

Ľubica Babničová, Martina Brnová, Zuzana Donovalová - RD, Peter Ďurina, 

Katarína Grígerová, Rudolf Hanusrichter, Eva Konôpková, Marta Kucková, Jana Ličková, 

Milena Rosenbergová, Renáta Turancová, Antónia Urbanová, Oxana Vronská  
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IV. 

 

INFORMAČNÉ PRACOVISKÁ JLF UK 

 
 

AKADEMICKÁ KNIŽNICA A AUDIOVIZUÁLNE STREDISKO  
Ul. L. Novomeského 7A, 036 01 Martin 

 

Riaditeľka:  Mgr. Ivana  Š v r k o v á    

       telefón:   043/2633 505,VoIP 505 

  e-mail:  svrkova@jfmed.uniba.sk 

 

 

Výpožičné oddelenie  

Jana Mazáková  043/2633 509                    VoIP 509 

mazakova@jfmed.uniba.sk 

Ľubica Vyskočová  043/2633 510                    VoIP 510 

vyskocova@jfmed.uniba.sk 

 

Oddelenie budovania a spracovania fondov a evidencie publikačnej činnosti 

Katarína Chovanová 043/2633 518                     VoIP 518 

chovanova@jfmed.uniba.sk 

Marta Michalcová  043/2633 508                      VoIP 508 

michalcova@jfmed.uniba.sk 

Elena Pišteková 043/2633 506                     VoIP 506 

pistekova@jfmed.uniba.sk 

 

Časopisecké oddelenie 

Alena Masláková  043/2633 514                     VoIP 514 

maslakova@jfmed.uniba.sk 

 
Audiovizuálne stredisko 

Milan Šulov 043/2633 411                    VoIP 411  Ul. L. Novomeského 7, Aula 

sulov@jfmed.uniba.sk 

Peter Uhrín 043/2633 103                     VoIP 103  Malá Hora 4A, Aula Magna 

puhrin@jfmed.uniba.sk  

 

Ostatní zamestnanci Janka Hlavatová 
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ÚSTAV INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  
Ul. L. Novomeského 7A, 036 01 Martin         043/2633 944, VoIP 944 

 

Vedúci:  Ing. Miloslav  Č u t k a 

  telefón:  043/2633 216, VoIP 216 

  e-mail:  cutka@jfmed.uniba.sk  

 

 

Poruchy IT a výpadky počítačových sietí: 043/2633 944, 0915 944 015, VoIP 944 

 

 

Technici Ing. Vladimír Gíreth 

gireth@jfmed.uniba.sk                             043/2633 220, VoIP 220 

Ing. Anton Hutko 

hutko@jfmed.uniba.sk                             043/2633 217, VoIP 217 

Mgr. Peter Mičko 

micko@jfmed.uniba.sk                                  043/2633 220, VoIP 222 

Infraštruktúra, 

SANET 

Ing. Miroslav Bórik 

borik@jfmed.uniba.sk                             043/2633 323, VoIP 323 

Programovanie, 

e-learning, web 

Ing. Katarína Korenčiaková 

korenciakova@jfmed.uniba.sk                      043/2633 329, VoIP 329 

Operátor, helpdesk, 

tlač 

Ing. Bc. Lenka Hamplová 

hamplova@jfmed.uniba.sk                             043/2633 218, VoIP 218 

Mgr. Veronika Mikušíková – RD 

PACS Ing. Viera Výškrabková – úv. 

vyskrabkova@unm.sk                                                      043/4203 163 

Ostatní zamestnanci Katarína Martinusová 

043/2633 116, VoIP 116 
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V. 

 

VEDECKO - VÝSKUMNÉ PRACOVISKÁ  

A CENTRÁ JLF UK  

 

 

MARTINSKÉ CENTRUM PRE BIOMEDICÍNU  

BIOMED MARTIN 
Malá Hora 4D, 036 01 Martin 

 

Riaditeľka:  prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

   telefón:  043/2633 612, VoIP 612 

   e-mail:  halasova@jfmed.uniba.sk  

 
Asistentka:  Ing. Lucia Ráheľová  

   telefón:  043/2633 698, VoIP 698 

   e-mail:  rahelova@jfmed.uniba.sk 

 

Bioinformatik VP: doc. Mgr. Marián Grendár, PhD.  

   telefón:  043/2633 652, VoIP 652 

   e-mail:  grendar@jfmed.uniba.sk 

 

 

Výskumní pracovníci 

 

Ing. Eva Baranovičová, PhD. 

Mgr. Michal Bittšanský, PhD. 

RNDr. Dušan Braný, PhD. 

Ing. Peter Bystrický, PhD. 

Ing. Barbora Czippelová, PhD. 

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD. 

RNDr.  Henrieta Drobková, PhD. 

RNDr. Dana Dvorská, PhD. 

RNDr. Andrea Evinová, PhD. 

Ing. Zuzana Hatoková, PhD. 

MUDr. Michal Hennel, PhD. 

Ing. Petra Hnilicová, PhD. 

Mgr. Veronika Holubeková, PhD. 

Mgr. Andrea Hornáková, PhD. 

Mgr. Karin Jašek, PhD. 

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD. 

Mgr. Andrea Kapinová, PhD. – RD 

RNDr. Ivana Kašubová, PhD. 

Mgr. Ivana Kazimierová, PhD. 

Ing. Katarína Klačanová, PhD. 

Mgr. Michaela Kocmálová, PhD. – RD  

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat. 

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD. 

RNDr. Petra Košútová, PhD. 

mailto:halasova@jfmed.uniba.sk
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Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. 

RNDr. Lucia Lichardusová, PhD. – RD  

RNDr. Dušan Loderer, PhD. 

RNDr. Vincent Lučanský, PhD. 

RNDr. Bibiana Malicherová, PhD. 

Mgr. Sandra Meršaková, PhD. 

MUDr. Michal Mešťaník, PhD. 

MUDr. Andrea Mešťaníková, PhD. – RD  

RNDr. Pavol Mikolka, PhD. 

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD. 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

Ing. Slavomíra Nováková, PhD. 

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD. 

Mgr. Ivana Pilchová, PhD. 

Mgr. Michal Pokusa, PhD. 

RNDr. Zuzana Sňahničanová, PhD. 

Ing. Ján Strnádel, PhD. 

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD. 

RNDr. Mária Škereňová, PhD. 

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD. 

RNDr. Oliver Štrbák, PhD. 

RNDr. Barbara Tóthová, PhD.  

Ing. Zuzana Turianiková, PhD. – RD  

Ing. Soňa Uramová, PhD. 

Ing. Anna Urbanová, PhD. – RD 

RNDr. Eva Vidomanová, PhD. – MD 

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.  

MUDr. Barbora Zoľáková, PhD. – RD 

 

 

 

 

 

Centrálny zverinec 
Malá Hora 4D, 036 01 Martin 

VoIP:  810, 811, 812, 813, 814, 831 

 

Vedúca:   doc. RNDr. Mariana B r o z m a n o v á, PhD. – úv. 

   telefón:  043/2633 615, VoIP 615 

     043/2633 909, VoIP 909 

   e-mail:  brozmanova@jfmed.uniba.sk  

 
Ostatní zamestnanci Emília Hajnecká 

Martina Hodásová 

MVDr. Martina Pálešová, VoIP 813 

Emília Štefanidesová 
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HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2019/2020 NA JLF UK V MARTINE 

  

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK v Bratislave 23.09.2019 

Slávnostné otvorenie akademického roka na JLF UK v Martine 24.09.2019 

Zimný semester   

Výučbové obdobie 16.09.2019 – 20.12.2019 

Skúškové obdobie 02.01.2020 – 14.02.2020 

Letný semester   

Výučbové obdobie 17.02.2020 – 22.05.2020 

Skúškové obdobie 25.05.2020 – 03.07.2020 

Opravné termíny 17.08.2020 – 31.08.2020 

 

Výučba v 6. roku štúdia študijného programu všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom a v jazyku 

anglickom prebieha  podľa osobitného harmonogramu od 26.8.2019. 

 

Ďalšie stanovené termíny v harmonograme AR 2019/2020 na JLF UK 

 

Termín na vykonanie opakovane zapísaných 

prerekvizitných predmetov: 

18.10.2019 

 

 

Termíny na vypísanie nových tém záverečných prác  

Dátumový interval na vypísanie tém záverečných prác 

(bakalárskych, magisterských) pre pracoviská: 

30.09.2019 

Dátumový interval prihlasovania sa na záverečné práce pre 

študentov (bakalárskych a magisterských študijných 

programov) 

31.10.2019 

(30.11.2019 akceptácia 

študentov na zvolené témy, 

príp. výber novej témy 

študentom) 

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre 

študentov 4. ročníka študijného programu všeobecné 

lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku 

anglickom pre pracoviská: 

01.09.2019 - 30.09.2019 
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Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce 

pre študentov 4. ročníka študijného programu 

všeobecné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom 

a v jazyku anglickom  

01.10.2019 – 31.10.2019 

(do 30.11.2019 akceptácia 

študentov na zvolené témy, 

príp. výber novej témy 

študentom) 

Dátumový interval na vypísanie tém diplomových prác pre 

študentov 4. ročníka študijného programu zubné lekárstvo 

pre pracoviská: 

02.01.2020 - 14.02.2020 

Dátumový interval prihlasovania sa na diplomové práce 

pre študentov 4. ročníka študijného programu zubné 

lekárstvo 

17.02.2020 – 16.03.2020 

(do 16.04.2020 akceptácia 

študentov na zvolené témy, 

príp. výber novej témy 

študentom) 

 

Termíny odovzdania záverečných prác  

Študijný program všeobecné lekárstvo:  

6. ročník (obhajoba 1.-5.6.2020) 

5. ročník (obhajoba 7.-11.9.2020) 

 

21.04.2020 - 27.04.2020  

29.06.2020 - 03.07.2020  

Študijný program zubné lekárstvo:  27.04.2020 - 30.04.2020 

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma 27.04.2020 

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma 27.04.2020 

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma 17.04.2020 

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) - externá 

forma 

17.04.2020 

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná 

forma 

06.04.2020 

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.) – denná 

forma 

08.04.2020 

Termín odovzdania záverečných prác pre študentov, ktorí 

nastúpili po prerušení štúdia alebo majú vykonať len ŠS 

z predmetu Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce 

28.10.2019 

Štátna skúška 25.11.2019 - 29.11.2019 
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Termín zadania oponentov záverečných prác  

Pre všetky študijné programy je za zadanie oponentov do 

systému AIS zodpovedný vedúci pracoviska  

do 20.03.2020 (pre študentov 

5. aj 6. ročníka) 

  

Termíny štátnych skúšok  

Študijný program všeobecné lekárstvo v jazyku 

slovenskom a v jazyku anglickom  

Podľa rozvrhu AR 2019/2020 

pre jednotlivé predmety 

štátnej skúšky a študijné 

skupiny (zverejnené na 

webovej stránke v časti 

rozvrhy) 

Študijný program zubné lekárstvo  Podľa rozvrhu AR 2019/2020 

pre jednotlivé predmety 

štátnej skúšky  (zverejnené na 

webovej stránke v časti 

rozvrhy) 

Študijný program ošetrovateľstvo (Bc.) – denná forma 18.-22.05.2020 – praktická 

ŠS, 01.06-05.06.2020 – 

Ošetrovateľstvo I. a Obhajoba 

bakalárskej práce  

Študijný program ošetrovateľstvo (Mgr.) – denná forma 01.06.-05.06.2020 – ŠS 

Ošetrovateľstvo II., Obhajoba 

diplomovej práce 

Študijný program pôrodná asistencia (Bc.) – denná forma 25.05. – 30.05.2020 – ŠS 

Pôrodná asistencia I. 

a obhajoba bakalárskej práce 

Študijný program pôrodná asistencia (Mgr.) - externá 

forma 

25.05.-30.05.2020 – ŠS 

Základný modul a obhajoba 

diplomovej práce 

01.06.-05.06.2020 – voliteľný 

modul 

Študijný program verejné zdravotníctvo (Bc.) – denná 

forma 

18.05.2020 – praktická časť 

ŠS a obhajoba bakalárskej 

práce,  

19.05.2020 – teoretická  časť 

ŠS 

Študijný program verejné zdravotníctvo (Mgr.) – denná 

forma  

20.05.2020 – praktická časť 

ŠS a obhajoba diplomovej 

práce,  

21.05.2020 – teoretická časť 

ŠS 
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AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 

 

VÝUČBOVÝ 

TÝŽDEŇ 

ZIMNÝ  SEMESTER 

od – do 

LETNÝ  SEMESTER 

od – do 

1. 16.09. – 20.09.2019 17.02. – 21.02.2020 

2. 23.09. – 27.09.2019 24.02. – 28.02.2020 

3. 30.09. – 04.10.2019 02.03. – 06.03.2020 

4. 07.10. – 11.10.2019 09.03. – 13.03.2020 

5. 14.10. – 18.10.2019 16.03 – 20.03.2020 

6. 21.10. – 25.10.2019 23.03. – 27.03.2020 

7. 28.10. – 01.11.2019 30.03. – 03.04.2020 

8. 04.11. – 08.11.2019 06.04. – 10.04.2020 

9. 11.11. – 15.11.2019  13.04. – 17.04.2020 

10. 18.11. – 22.11. 2019 20.04. – 24.04.2020 

11. 25.11. – 29.11.2019 27.04. – 01.05.2020 

12. 02.12. – 06.12.2019 04.05. – 08.05.2020 

13. 09.12. – 13.12.2019 11.05. – 15.05.2020 

14. 16.12. – 20.12.2019 18.05. – 22.05.2020 

 

 

PREHĽAD AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA JLF UK 

(na základe komplexnej akreditácie z roku 2015)  

Študijný program Dĺžka štúdia Akademický 

titul 

Všeobecné lekárstvo  

výučba v jazyku slovenskom 

6 rokov MUDr. 

Všeobecné lekárstvo 

výučba v jazyku anglickom 

6 rokov MUDr. 

Zubné lekárstvo 

 

6 rokov MDDr. 

Ošetrovateľstvo  

bakalárske štúdium - denná forma 

3 roky Bc. 

Ošetrovateľstvo  

bakalárske štúdium - externá forma 

4 roky Bc. 

Pôrodná asistencia  

bakalárske štúdium – denná forma 

3 roky Bc. 

Verejné zdravotníctvo 

bakalárske štúdium – denná forma 

3 roky Bc. 

Ošetrovateľstvo  

magisterské štúdium - denná forma 

2 roky Mgr. 

Ošetrovateľstvo  

magisterské štúdium - externá forma 

3 roky Mgr. 

Pôrodná asistencia  

magisterské štúdium – denná forma 

2 roky Mgr. 

Pôrodná asistencia  

magisterské štúdium – externá forma 

3 roky Mgr. 

Verejné zdravotníctvo 

magisterské štúdium – denná forma 

2 roky Mgr. 
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PROFILY ABSOLVENTOV 

AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA JLF UK 

 

Študijný program všeobecné lekárstvo spojeného 1. A 2. stupňa v študijnom odbore  

7.1.1. všeobecné lekárstvo 

 

 

Absolvent študijného programu spojeného prvého a druhého stupňa v študijnom  odbore 

všeobecné lekárstvo ovláda: 

 základné princípy medicíny a  tieto by mal byť schopný uplatniť vo svojom povolaní. Je 

všeobecne vzdelaný a kvalitne odborne pripravený tak, aby bol schopný  pochopiť 

existenciu a význam súvislostí medzi medicínou, vedami o prírode a spoločnosti a dokázal 

tieto poznatky použiť vo svojej  práci, 

 má teoretické vedomosti o morfológii a funkcii jednotlivých orgánov a systémov zdravého 

človeka,  o vzniku a priebehu chorobných morfologických a funkčných zmien, ktoré mu 

umožnia ich správnu interpretáciu a aplikáciu pre racionálnu podporu zdravia, prevenciu, 

diagnostiku a liečbu chorôb, 

 ovláda základné spôsoby lekárskeho vyšetrovania s použitím jednoduchšej prístrojovej 

techniky a základných laboratórnych a vyšetrovacích metód a ich interpretáciu vrátane 

diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a  liečby častejšie sa vyskytujúcich chorôb. Pri život 

ohrozujúcich  stavoch ovláda aj základy poskytovania kvalifikovanej pomoci, 

 má dobré teoretické a praktické klinické schopnosti, ktoré  mu umožnia pod odborným 

vedením skúseného lekára zabezpečovať  zdravotnícku starostlivosť na príslušnej úrovni 

organizačnej  štruktúry, 

 štúdiom na JLF UK by mal absolvent získať schopnosť a vôľu ďalej sa  vzdelávať, 

 absolvent by mal chápať zdravie a chorobu človeka ako výsledok  interakcie genetických, 

biologických, fyzikálnych, chemických, psychologických, emocionálnych, duchovných, 

sociálnych a  ďalších vplyvov prostredia na ľudský organizmus, 

 absolvent  by mal byť presvedčeným zástancom moderných trendov vo vývoji medicíny 

predstavovaných hlavne koncepciami primárnej  prevencie chorôb a podpory zdravia s 

dôrazom na preferovanie zdravého spôsobu života, 

 absolvent by mal byť nositeľom základných humanitných princípov a mal by v sebe 

pestovať a udržiavať cit pre takú hierarchiu hodnôt, v ktorej by altruizmus, schopnosť 

empatie, úcta k životu, rešpektovanie ľudskej  dôstojnosti a práv pacienta  stáli na 

najvyšších miestach,  

 absolvent ovláda princípy lekárskej psychológie a etiky, ktorými sa bude riadiť vo svojej 

odbornej činnosti vo vzťahu k chorému človeku, jeho príbuzným a svojmu okoliu, 

 absolvent bude pripravovaný aj pre pôsobenie v primárnej zdravotníckej starostlivosti. 

Ovláda základné princípy a organizáciu zdravotníctva, základné medicínske právne normy 

potrebné pre výkon povolania, 

 absolvent získa predpoklady, aby po splnení predpísanej praxe,  postgraduálneho štúdia a 

skúškach, získal špecializáciu v jednotlivých medicínskych odboroch, alebo sa mohol 

uplatniť v medicínskom výskume, 

 absolvent  by mal ovládať základy vedeckej práce v teoretických  aj klinických disciplínach, 

moderné spôsoby získavania, spracovávania a odovzdávania vedeckých a odborných 

informácií. 
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Študijný program zubné lekárstvo spojeného 1. a 2. stupňa v študijnom odbore  

7.2.1. zubné lekárstvo 

 

 

 

Absolvent spojeného prvého a druhého stupňa študijného programu zubné lekárstvo ovláda 

v teoretickej rovine potrebné  poznatky  teoretických a predklinických predmetov a klinických 

odborov medicíny a zubného lekárstva. Rozsah vedomostí všeobecno-medicínskych disciplín je 

v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie 

a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu. 

Zubnolekárske predmety tvoria minimálne 60% rozsahu výučby študijného odboru. 

Absolvent po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojil základné diagnostické, terapeutické 

a preventívne postupy tak, aby bol schopný vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony 

a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní. Chápe existenciu, význam a súvislosti medzi 

medicínou a zubným lekárstvom, uznáva integritu celého organizmu, uplatňuje multidisciplinárny 

medicínsky prístup a riadi sa vedeckými  základmi medicíny a odboru.  

Základná odborná príprava zubného lekára poskytuje záruku, že absolvent získal tieto 

znalosti a zručnosti: 

 primerané znalosti vied, na ktorých je zubné lekárstvo založené a dobré porozumenie 

vedeckých metód, vrátane zásad merania biologických funkcií, vyhodnocovania vedecky 

zistených skutočnosti a analyzovania údajov; 

 primerané znalosti konštitúcie, fyziológie a správania zdravých a chorých osôb, ako aj vplyv 

prírodného a sociálneho prostredia na zdravotný stav človeka, pokiaľ tieto faktory 

ovplyvňujú zubné lekárstvo; 

 primerané znalosti štruktúry a funkcie zubov, úst, čeľusti a súvisiacich tkanív zdravých, ich 

vzťah ku všeobecnému zdravotnému, fyzickému a sociálnemu stavu pacienta; 

 primerané znalosti klinických disciplín a metód poskytujúcich zubárovi súvislý obraz 

anomálií, poranení a chorôb zubov, úst, čeľustí a súvisiacich tkanív a preventívneho, 

diagnostického a terapeutického zubného lekárstva; 

 vhodné klinické skúsenosti pod príslušným dozorom. 

 

Obsah študijného programu je v súlade s Direktívou Európskej komisie 93/16/EC k príprave 

regulovanej lekárskej profesie, ako aj so slovenskou legislatívou (Nariadenie Vlády SR č. 

296/2010) k získaniu odbornej spôsobilosti pre kategóriu zubný lekár v rozsahu minimálne 5500 

hodín teoretickej a praktickej výučby, z toho najmenej 1 500 hodín priamej klinickej práce v ústnej 

dutine.  
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Študijný program ošetrovateľstvo v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu  ošetrovateľstvo  

(1. stupeň)  

 

 

Absolvent študijného programu – sestra – bakalár (I. stupňa) – je schopný plniť požiadavky 

disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, 

potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a 

terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a doliečovaní. Absolvent je 

schopný poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcovi, rodine, skupine či komunite v 

zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a 

smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.  

 

Cieľom JLF UK je pripraviť absolventa bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo s týmito 

vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: 

 

Absolvent ovláda princípy ošetrovateľstva a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je 

všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou, 

biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku, a toto poznanie dokázal 

transformovať do celostného prístupu v ošetrovateľskej praxi. Absolvent má teoretické vedomosti z 

odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka, zaoberajú sa jeho 

psychickými procesmi a vlastnosťami, sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, ako aj jeho 

spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie, 

predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny 

a celej komunity a poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť chorým. Absolvent chápe 

človeka celostne ako výsledok interakcie biologických, fyzikálnych, chemických, psychologických, 

sociálnych, duchovných a iných vplyvov vonkajšieho a vnútorného prostredia na človeka. 

Absolvent má schopnosti a zručnosti na vykonávanie ošetrovateľských činností pre ľudí v zdraví i 

chorobe od prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti. Absolvent má teoretické a 

praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský model a aplikovať ošetrovateľský proces. 

Absolvent je pripravený plniť úlohy ošetrovateľskej profesie. Má schopnosť riadiť a poskytovať 

ošetrovateľskú starostlivosť – preventívnu, edukačnú, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú 

– jednotlivcovi, rodine, skupine, komunite. Má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do 

zdravotníckeho tímu. Štúdiom bakalárskeho programu absolvent získa motiváciu k ďalšiemu 

osobnému a profesionálnemu rastu cestou celoživotného vzdelávania. Absolvent vstúpi do praxe 

ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie a moderných trendov ošetrovateľskej teórie a 

praxe. Je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a 

dodržiavanie práv človeka. Rozvíja schopnosť empatie. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej etiky, 

ktorej je nositeľom. Je teoreticky pripravený pre riadenie ošetrovateľského procesu vo všetkých 

typoch a na všetkých úrovniach zdravotníckych zariadení a starostlivosti. Pozná organizačné 

princípy rôznych druhov zariadení pre primárnu, sekundárnu a terciárnu zdravotnú starostlivosť. 

Riadi sa legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon ošetrovateľského povolania. 

Absolvent ovláda základy vedeckej práce v odbore ošetrovateľstvo a spôsoby získavania vedeckých 

a odborných informácií. Vie rozvíjať ošetrovateľskú prax, kriticky myslieť a využívať výsledky 

výskumu v klinickej praxi. Absolvent ovláda základy práce v multimediálnom prostredí a ovláda 

základy jedného svetového jazyka. Absolvent má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu. 
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Študijný program ošetrovateľstvo v študijnom odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu  ošetrovateľstvo  

(2. stupeň)  

 

Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v 

sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre 

poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej 

prevencie, ako aj starostlivosti o jednotlivca v zdraví a v chorobe, pri rehabilitácii a doliečovaní. 

Absolventi sú schopní poskytovať a manažovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, 

skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a 

dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. 

Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov magisterského študijného programu ošetrovateľstvo s 

týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: 

Absolvent ovláda princípy ošetrovateľstva a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je 

všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou, 

biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokázal 

transformovať do celostného prístupu v ošetrovateľskom výskume a praxi. Absolvent má teoretické 

vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka, zaoberajú sa 

jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, ako aj jeho 

spiritualitou. Je schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a 

motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, rodiny, komunity a poskytovať kvalitnú 

ošetrovateľskú starostlivosť chorým s využitím ošetrovateľských štandardov. Absolvent má 

schopnosti a zručnosti na vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti založenej na dôkazoch v zdraví 

i chorobe od prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti. Absolvent vie vhodne zvoliť 

ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces. Absolvent je pripravený plniť úlohy 

ošetrovateľskej profesie. Má schopnosť riadiť a poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť – 

preventívnu, edukačnú, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú – jednotlivcom, rodinám a komunitám. 

Vie rozvíjať ošetrovateľskú prax, je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami výskumov. 

Štúdiom ošetrovateľstva absolvent získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu 

cestou celoživotného vzdelávania. Absolvent chápe človeka celostne ako výsledok interakcie 

biologických, fyzikálnych, chemických, psychologických, sociálnych, duchovných a iných vplyvov 

vonkajšieho a vnútorného prostredia na človeka. Absolvent vstúpi do praxe ako presvedčený 

zástanca nezávislosti svojej profesie a moderných trendov ošetrovateľskej teórie a praxe. Absolvent 

je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a dodržiavanie 

práv človeka. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej etiky. Absolvent riadi ošetrovateľský proces vo 

všetkých typoch a na všetkých úrovniach zdravotníckych zariadení. Aktívne sa začleňuje a vedie 

zdravotnícky tím. Absolvent riadi ošetrovateľskú starostlivosť v rôznych druhoch zariadení 

ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pri riadení uplatňuje funkcie a princípy 

manažmentu. Absolvent pozná medzinárodné dokumenty odboru ošetrovateľstvo, uplatňuje politiku 

nadnárodných zdravotníckych a ošetrovateľských organizácií. Pozná a riadi sa legislatívou, ktorá je 

potrebná pre výkon ošetrovateľského povolania. Absolvent identifikuje ošetrovateľské problémy, 

ktoré môžu byť predmetom ošetrovateľského výskumu, využíva vedecky zdôvodnené pracovné 

metódy, postupy, techniky, samostatne realizuje vedecký výskum v odbore ošetrovateľstvo a 

publikuje jeho výsledky. Absolvent ovláda prácu v multimediálnom prostredí, získava informácie z 

internetových zdrojov. Aktívne ovláda jeden svetový jazyk a využíva ho. Absolvent má 

predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu. 
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Študijný program pôrodná asistencia v študijnom odbore 7.4.4. pôrodná asistencia 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu pôrodná 

asistencia  (1.  stupeň)  

 

Absolventi študijného programu pôrodná asistencia sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v 

sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre 

poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej 

prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a doliečovaní. Absolventi sú schopní 

poskytovať starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a 

prispievať k zdraviu a uzdraveniu.  

Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov bakalárskeho študijného programu pôrodná asistencia s 

týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:  

Absolvent ovláda princípy pôrodnej asistencie a je schopný ich uplatniť vo svojom povolaní. Je 

všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou – 

pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto 

poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v praxi pôrodnej asistencie.  

Absolvent má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého 

človeka a zaoberajú sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, sociálnym prostredím, aby bol 

schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k 

zdravému spôsobu života jednotlivcov najmä ženy a ich rodiny.  

Absolvent je schopný na základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispievať k 

profesionalizácii pôrodnej asistencie a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej asistentky v 

spoločnosti.  

Absolvent má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský konceptuálny model a 

používať metódu ošetrovateľského procesu.  

Absolvent je pripravený vo všetkých dimenziách plniť úlohy pôrodnej asistencie. Má schopnosť 

riadiť a poskytovať starostlivosť – preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú ženám, ženám v 

období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období. Absolvent je schopný vzdelávať 

klientky - ich rodiny a zdravotnícky personál. Má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do 

zdravotníckeho tímu. Vie rozvíjať prax pôrodnej asistencie, kriticky myslieť.  

Absolvent vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti a moderných trendov, teórie a 

praxe v pôrodnej asistencii.  

Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rozvíja schopnosť empatie, rešpektuje ľudskú 

dôstojnosť a dodržiavanie práv človeka, obzvlášť práva žien. Riadi sa princípmi ošetrovateľskej 

etiky, ktorej je nositeľom.  

Absolvent sa riadi legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon povolania pôrodnej asistentky.  

Absolvent ovláda základy vedeckej práce a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.  

Absolvent ovláda základy práce v multimediálnom prostredí a ovláda základy jedného svetového 

jazyka. Absolvent má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu. 

 

Študijný program pôrodná asistencia v študijnom odbore 7.4.4. pôrodná asistencia 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu pôrodná 

asistencia  (2.  stupeň)  

 

Absolvent študijného programu pôrodná asistencia (ďalej len PA) ovláda princípy PA a je schopný 

ich uplatniť vo svojom povolaní. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal 

súvislosti medzi pôrodnou asistenciou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami 
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o človeku a toto poznanie dokázal transformovať do celostného prístupu v praxi PA. Profesionálna 

príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. 

Cieľom je pripraviť absolventov magisterského študijného programu Pôrodná asistencia s týmito 

vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami: 

Absolvent PA má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a 

chorého človeka, zaoberajú sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, ako aj sociálnym 

prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný podporovať 

a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu 

života jednotlivcov najmä ženy a ich rodiny, a celé komunity a poskytovať kvalitnú starostlivosť 

tehotným ženám, rodičkám, šestonedieľkam a gynekologicky chorým ženám. Je schopný na 

základe svojich vedomostí, zručností, sociálnej zrelosti prispievať k profesionalizácii pôrodnej 

asistencie a zvyšovaniu prestíže a postavenia pôrodnej asistentky v spoločnosti. 

Absolvent má schopnosti a zručnosti na vykonávanie pôrodnej asistencie založenej na dôkazoch v 

zdraví i chorobe od prenatálneho obdobia až po obdobie umierania a smrti. Je schopný podporovať 

a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu 

života ženy, rodiny, komunity a poskytovať kvalitnú  starostlivosť  v pôrodnej asistencii s využitím 

štandardov v pôrodnej asistencii. 

Absolvent PA je schopný samostatne a  kvalifikovane rozhodovať v  poskytovaní starostlivosti 

tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ich rodinám ako aj ženám gynekologicky chorým a to 

v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. 

Absolvent PA pri rozhodovacom procese aktívne spolupracuje s lekárom v rámci poskytovania 

starostlivosti tehotným ženám, rodičkám a novorodencom, ich rodinám ako aj ženám 

gynekologicky chorým a to v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti. 

Absolvent PA má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť model starostlivosti v pôrodnej 

asistencii a používať ošetrovateľský proces. 

Štúdiom pôrodnej asistencie absolvent získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu 

rastu cestou celoživotného vzdelávania.  

Absolvent PA chápe človeka celostne ako výsledok interakcie biologických, fyzikálnych, 

chemických, psychologických, sociálnych, duchovných a iných vplyvov vonkajšieho a vnútorného 

prostredia na človeka. 

Absolvent PA vstúpi do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti svojej profesie a moderných 

trendov teórie a praxe v pôrodnej asistencii. 

Absolvent je nositeľom humanistických princípov, rešpektuje úctu k životu, ľudskú dôstojnosť a 

dodržiavanie práv človeka a nenarodeného dieťaťa. Riadi sa princípmi etiky. 

Absolvent PA je pripravený plniť úlohy PA vo všetkých jej dimenziách: 

• má schopnosť riadiť a poskytovať starostlivosť – preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú  

– ženám v období tehotenstva, počas pôrodu, v popôrodnom období, novorodencom, dojčatám, ako 

aj ich rodinám a skupinám zdravých žien, 

• vie vzdelávať klientky  – ich rodiny  a zdravotnícky personál, 

• má schopnosť aktívne a účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu, 

• vie rozvíjať prax pôrodnej asistencie, kriticky myslieť a pracovať vo výskume. 

Absolvent riadi starostlivosť v pôrodnej asistencii v rôznych druhoch zariadení ambulantnej a 

ústavnej zdravotnej starostlivosti. Pri riadení uplatňuje funkcie a princípy manažmentu. 

Absolvent pozná medzinárodné dokumenty odboru pôrodná asistencia, uplatňuje politiku 

nadnárodných zdravotníckych a organizácií pôrodných asistentiek. Pozná a riadi sa legislatívou, 

ktorá je potrebná pre výkon povolania pôrodnej asistencie. 

Absolvent identifikuje problémy v pôrodnej asistencii, ktoré môžu byť predmetom výskumu v 

pôrodnej asistencii, využíva vedecky zdôvodnené pracovné metódy, postupy, techniky, samostatne 

realizuje vedecký výskum v pôrodnej asistencii a publikuje jeho výsledky.  
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Absolvent PA má vstúpiť do praxe ako presvedčený zástanca nezávislosti a moderných trendov, 

teórie a praxe pôrodnej asistencie. Je nositeľom humanitných princípov, rozvíja schopnosť empatie, 

úctu k životu od počatia, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a dodržiavanie práv človeka, obzvlášť 

práv žien a detí. Riadi sa princípmi etiky, legislatívou, ktorá je potrebná pre výkon povolania 

pôrodnej asistentky. Absolvent PA po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia je spôsobilý 

plniť výchovno – vzdelávaciu funkciu v pôrodnej asistencii, ovláda základy vedeckej práce, 

spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií. 

Absolvent PA ovláda základy práce s modernou informačnou technológiou a ovláda jeden svetový 

jazyk na stredne pokročilej úrovni. 

 

 

 

 

 

Študijný program verejné zdravotníctvo v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo  

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu verejné 

zdravotníctvo  ( 1. stupeň)  

 

Absolventi tohto študijného programu sú kvalifikovanými zdravotníckymi odborníkmi so širokým 

odborným profilom pripravení samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti verejného 

zdravotníctva, primárnej prevencie, ochrany, podpory a posilňovania zdravia ľudí.  

 

Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov bakalárskeho študijného programu Verejné zdravotníctvo 

s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:  

1. Absolvent ovláda princípy ochrany a zlepšovania zdravia prostredníctvom stratégií prevencie 

chorôb, výskumu vplyvu prostredia a spôsobu života na zdravie ľudí, podpory a posilňovania 

zdravia. Je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal biomedicínsky a 

interdisciplinárny prístup vo verejnom zdravotníctve, ktorý je orientovaný na telesné, duševné a 

environmentálne aspekty zdravia komunít a populácie.  

2. Absolvent má teoretické vedomosti o morfológii a funkcii jednotlivých orgánov a systémov 

zdravého a chorého človeka, o jeho psychických procesoch, sociálnom prostredí, životnom štýle 

a faktoroch životného a pracovného prostredia, aby bol schopný podporovať a ochraňovať 

zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života 

jednotlivcov, rodiny a celé komunity.  

3. Absolvent má schopnosti a zručnosti vykonávať preventívne činnosti v súlade s princípmi 

zdravotnej politiky na všetkých úrovniach.  

4. Absolvent študijného programu má teoretické a praktické schopnosti aplikovať v praxi 

epidemiologické a štatistické metódy práce.  

5. Absolvent vie edukovať pre dosiahnutie pozitívnej zmeny individuálneho a populačného zdravia.  

6. Absolvent vie aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov, cieľavedome, rozvážne a 

rozhodne konať v súlade s právnymi normami, ovládať dôležité manuálne zručnosti, dostatočne 

sa adaptovať v príbuzných odboroch, logicky myslieť, pracovať samostatne ale aj tímovo.  

7. Absolvent je pripravený plniť úlohy svojej profesie vo všetkých jej dimenziách, zúčastňovať sa 

na riadení a poskytovaní preventívnej a podpornej starostlivosti o zdravie jednotlivca a 

populácie, vie vzdelávať klientov, vie sa aktívne a účinne začleniť do zdravotníckeho tímu a 

využívať tímovú prácu v službách zdravia pri práci, vie uplatňovať vedecké metódy v oblasti 

verejného zdravotníctva, kriticky myslieť a pracovať vo výskume.  

8. Absolvent chápe človeka celostne ako výsledok interakcie biologických, fyzikálnych, 

chemických, psychologických, sociálnych, duchovných a iných vplyvov vonkajšieho a 

vnútorného prostredia na človeka.  
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9. Absolvent pozná a vie využívať metódy objektivizácie faktorov (fyzikálnych, chemických, 

biologických a psychosociálnych) v životnom a pracovnom prostredí, hodnotenia reakcie 

organizmu na expozíciu faktorov životného a pracovného prostredia, hodnotenia účinnosti a 

prospešnosti intervenčných programov, štátneho zdravotného dozoru a výchovy k zdraviu.  

10. Absolvent ovláda legislatívu využívanú vo verejnom zdravotníctve, zdravotníckej 

starostlivosti a pri výkone štátneho zdravotného dozoru.  

11. Absolvent ovláda základy vedeckej práce v odbore verejné zdravotníctvo, spôsoby 

získavania vedeckých a odborných informácií, základy práce v multimediálnom prostredí a 

základy jedného svetového jazyka.  

Absolvent získava motiváciu k ďalšiemu osobnému a profesionálnemu rastu cestou celoživotného 

vzdelávania a má predpoklady pokračovať v ďalšom štúdiu. 
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Študijný program verejné zdravotníctvo v študijnom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo  

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu verejné 

zdravotníctvo  (2. stupeň)  

 

Absolventi sú kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci so širokým odborným profilom pripravení 

samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti verejného zdravotníctva, primárnej prevencie, 

ochrany, podpory a posilňovania zdravia ľudí, funkcie v manažmente zdravotníckych zariadení, 

regionálnych úradov verejného zdravotníctva, poisťovniach, štátnej správe a farmaceutických 

firmách. 

  

Cieľom je pripraviť absolventov s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:  

1.   Absolvent verejného zdravotníctva ovláda princípy ochrany, podpory a posilňovania zdravia. Je   

všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi vedami preventívnej 

medicíny, biomedicínskymi, spoločenskými a vedami o človeku a toto poznanie dokázal 

transformovať do prístupov v prevencii, ochrane a podpore zdravia.  

2.  Absolvent verejného zdravotníctva je schopný a má zručnosti vykonávať preventívne činnosti v 

súlade s princípmi zdravotnej politiky na všetkých úrovniach.  

3.  Absolvent verejného zdravotníctva má teoretické a praktické schopnosti aplikovať v praxi 

epidemiologické, štatistické metódy práce a používať edukačný proces pre dosiahnutie 

pozitívnej zmeny individuálneho a populačného zdravia.  

4.  Absolvent verejného zdravotníctva je schopný prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti pri 

riešení problémov. Cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami, 

ovládať dôležité manuálne zručnosti, dostatočne sa adaptovať v príbuzných odboroch, logicky 

myslieť, pracovať samostatne ale aj tímovo  

5.  Absolvent verejného zdravotníctva je pripravený plniť úlohy svojej profesie vo všetkých jej 

dimenziách, má schopnosť riadiť a poskytovať preventívnu a podpornú starostlivosť 

jednotlivcom, rodinám, skupinám a komunitám, vie vzdelávať klientov, má schopnosť aktívne a 

účinne sa začleniť do zdravotníckeho tímu a využívať tímovú prácu v službách zdravia pri práci, 

vie uplatňovať vedecké metódy v oblasti verejného zdravotníctva, kriticky myslieť a pracovať 

vo výskume.  

6.  Štúdiom verejného zdravotníctva absolvent získa motiváciu k ďalšiemu osobnému a  

profesionálnemu rastu cestou celoživotného vzdelávania.  

7.  Absolvent verejného zdravotníctva pozná a vie využívať legislatívu a rozhodovacie procesy 

v oblasti ochrany zdravia; metódy hodnotenia, manažmentu a komunikácie zdravotných rizík; 

metódy podpory, ochrany zdravia a poradenstva vo verejnom zdravotníctve; metódy pracovno-

zdravotnej služby; metódy intervenčných programov a projektov;  

8.  Absolvent verejného zdravotníctva ovláda legislatívu využívanú vo verejnom zdravotníctve a 

pri výkone štátneho zdravotného dozoru.  

9.  Absolvent verejného zdravotníctva po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady 

pokračovať v ďalšom štúdiu.  

10. Absolvent verejného zdravotníctva ovláda: základy vedecko-výskumnej činnosti v odbore 

verejné zdravotníctvo, spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií, základy práce v 

multimediálnom prostredí a aktívne jeden svetový jazyk na stredne pokročilej úrovni.  

11. Absolvent je pripravený vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej 

zdravotnej 

  politiky a realizovať ciele programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných a intervenčných 

projektov.  

12. Absolvent je pripravený uplatniť sa v praxi a výskume vo verejnom zdravotníctve, 

     farmakoepidemiológii, zdravotníckom poradenstve a intervenčných programoch a projektoch.  
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Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

akademický rok  2019/2020 
výučba v jazyku slovenskom 

 

vysvetlivky: PH- záverečné splnenie podmienok ukončenia predmetu formou priebežného hodnotenia,  

S- záverečné splnenie podmienok ukončenia predmetu formou priebežného hodnotenia a skúškou,  BZ- absolvovanie praxe bez známky (hodnotenie – ABS0) P/C – týždenný 

rozsah výučby v členení prednášky/cvičenia, semináre, stáže, SVC – simulačné výučbové centrum 

 

 Študijný poradca: prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 

kód predmetu 1.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-VL-004 Lekárska biofyzika prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 2/4 S 8  

J-S-VL-007 Základy lekárskej terminológie 

1 

PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 2  

J-S-VL-CJ1 Cudzí jazyk 1 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 2  

J-S-VL-012 Lekárska biológia  1 prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 2/2 PH  6  

J-S-VL-008 Lekárska chémia 1 prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 1,5/1 PH  4  

J-S-VL-001 Anatómia 1 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 2/3 PH  7  

      7,5/14  (21,5) 29  

letný semester     

J-S-VL-CJ2 Cudzí jazyk 2 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2 Cudzí jazyk 1 

J-S-VL-013 Lekárska biológia  2 prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 2/3 S 7 Lekárska biológia  1 

J-S-VL-009 Lekárska chémia 2 prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 1,5/1 S 4 Lekárska chémia 1 

J-S-VL-002 Anatómia 2 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 4/5 PH 10  

J-S-VL-005 Histológia a embryológia  1 prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 2/4 PH 6  

J-S-VL-129 Základy lekárskej terminológie 

2 

PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2 Základy lekárskej terminológie 1 

      9,5/17 (26,5) 31  

výberové  predmety:     

J-S-VL-130 Základy prvej pomoci (1. sem.) prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.  0,5/1 PH 1  

J-S-VL-TV1 Telesná výchova 1    (1. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH 1  

J-S-VL-TV2 Telesná výchova 2    (2. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH 1  

J-S-VL-TV5 Zimné telovýchovné 

sústredenie (1. sem.) 

PaedDr. Jozef  Šimeček 10 dní PH 1  
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Študijný poradca: doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

kód predmetu 2.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-VL-003 Anatómia 3 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 2/4 S 9 Anatómia 1,2 

J-S-VL-006 Histológia a embryológia  2 prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 2/3 S 8 Histológia a embryológia 1 

J-S-VL-015 Fyziológia 1 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 4/5 PH 9 Lekárska biofyzika 

J-S-VL-010 Lekárska biochémia 1 prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 2/3 PH 5 Lekárska chémia 2 

      10/15  (25)  31  

letný semester     

J-S-VL-016 Fyziológia 2 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 4/5 S 10 Fyziológia 1 

J-S-VL-011 Lekárska biochémia 2 prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 4/4 S 10 Lekárska biochémia 1 

J-S-VL-103 Imunológia doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/1 S  3 Lekárska biológia 2 

J-S-VL-017 Mikrobiológia 1 doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.  2/2 PH  5 Lekárska biológia 2 

J-S-VL-134 Základy ošetrovateľských 

techník  

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 0/1,5 PH  1  

      11/13,5 (24,5) 29    

výberové predmety:     

J-S-VL-020 Letná prax - Ošetrovateľská 

prax  

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 2 týž. (80 h)  

BZ  

1 Základy ošetrovateľských techník 

J-S-VL-TV3 Telesná výchova 3 (3. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH 1  

J-S-VL-TV4 Telesná výchova 4 (4. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH 1  

J-S-VL-TV6 Letné telovýchovné 

sústredenie (4. sem.) 

PaedDr. Jozef  Šimeček 10 dní PH 1  
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Študijný poradca: doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. 

kód predmetu 3.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-VL-032 Lekárska psychológia 

a základy komunikácie 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  1/1 S 2  

J-S-VL-018 Mikrobiológia 2 doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 3/3 S 5 Mikrobiológia 1 

J-S-VL-022 Chirurgická propedeutika  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2/3 S 6 Anatómia 3 

J-S-VL-033 Patologická anatómia 1 prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 3/4 PH 6 Anatómia 3, Histológia a embryológia  2 

J-S-VL-035 Patologická fyziológia 1 prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 2/3 PH 5 Fyziológia 2 

J-S-VL-037 Propedeutika vnútorných 

chorôb 1 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2/3 PH 5 Fyziológia 2 

J-S-VL-031 Lekárska etika Mgr. Juraj Čáp, PhD. 1/1 PH 2  

      14/18 (32)  31  

letný semester      

J-S-VL-034 Patologická anatómia 2 prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 4/5 S 10 Patologická anatómia 1  

J-S-VL-036 Patologická fyziológia 2 prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 3/3 S 7 Patologická fyziológia 1  

J-S-VL-038 Propedeutika vnútorných 

chorôb 2 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2/3 S 6 Propedeutika vnútorných chorôb 1 

J-S-VL-023 Chirurgia 1 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2/2 PH (+6h §) 4 Chirurgická propedeutika 

J-S-VL-090 Molekulová biológia doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.  1/1 PH 2 Lekárska biológia  2, Lekárska biochémia 2 

      12/14 (26) +6h 29  

výberové predmety:     

J-S-VL-098 ŠVOČ 1 (6. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

§ - 1 služba na Chirurgickej klinike a TC (6 h)  
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Študijný poradca: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

kód predmetu 4.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

 

zimný semester     

J-S-VL-052 Zubné lekárstvo doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. 1/0,5 S 3 Anatómia 3, Chirurgická propedeutika 

J-S-VL-029 Farmakológia 1 prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/2 PH 5 Patologická anatómia 2, Patologická 

fyziológia 2, Lekárska biochémia 2   

J-S-VL-117 Verejné zdravotníctvo 1 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/3 S 4 Fyziológia 2, Patologická fyziológia 2, 

Propedeutika vnútorných chorôb 2, 

Lekárska etika 

J-S-VL-045 Neurológia 1 prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 1/2 PH 3 Propedeutika vnútorných chorôb 2, 

Anatómia 3 

J-S-VL-123 Nukleárna medicína doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE 0,5/0,5 PH 1 Lekárska biofyzika, Anatómia 3 

J-S-VL-024 Chirurgia 2   prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2/2 PH  (+6 h§) 4 Chirurgia 1 

J-S-VL-039 Vnútorné choroby 1 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2/2 PH 4 Propedeutika vnútorných chorôb 2 

J-S-VL-122 Rádiológia doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE 1,5/1,5 S 3 Lekárska biofyzika, Anatómia 3 

      11/13,5 (24,5) 

+6h 

27  

letný semester     

J-S-VL-044 Dermatovenerológia prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 2/3 S 5 Mikrobiológia 2, Patologická anatómia 2 

J-S-VL-030 Farmakológia 2 prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/2 S 5 Farmakológia 1  

J-S-VL-046 Neurológia 2 prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO 1/2 S 4 Neurológia 1 

J-S-VL-047 Pediatrická propedeutika prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2/2 S 3 Propedeutika vnútorných chorôb 2, 

Histológia a embryológia 2, Patologická 

fyziológia 2 

J-S-VL-048 Psychiatria  1 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 1/2 PH 2 Lekárska psychológia a základy 

komunikácie, Neurológia 1 

J-S-VL-025 Chirurgia 3 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2/2 PH(+6 h§§) 3 Chirurgia 2 

J-S-VL-040 Vnútorné choroby 2 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2/2 PH 3 Vnútorné choroby 1 

J-S-VL-093 Seminár k diplomovej práci 1 prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD. 

0/1 PH + 80 h* 2  

J-S-VL-053 Telovýchovné lekárstvo prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 1/1 PH 2 Propedeutika vnútorných chorôb 2 

J-S-VL-125 Komunikácia v klinickej praxi 

1 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 0/1 PH 1 Lekárska psychológia a základy 

komunikácie 

J-S-VL-054 Letná prax – vnútorné choroby prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2 týž. BZ (80 h) 1 Vnútorné choroby 2  
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J-S-VL-054 Letná prax – chirurgia  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2 týž. BZ  
(80h+20h)§§§ 

1 Chirurgia 3 

      13/18 (31) + 

266h 

32  

§ - jedna služba na Chirurgickej klinike (6h)     

§§ - jedna služba na úrazovej ambulancii (6h)     
§§§ - 2 hodiny služby počas letnej praxe (2*10h) 

 

  

povinne voliteľné predmety**     

J-S-VL-055 Patobiochémia (7. sem.) prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 1/1 PH 1  

J-S-VL-056 Klinická biochémia a 

laboratórna medicína (7. sem.) 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 1/1 PH 1  

J-S-VL-057 Poruchy dýchania v spánku (8. 

sem.) 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 0,5/0,5 PH 1  

J-S-VL-105 Financovanie zdravotníctva 

a poisťovníctvo (8. sem.) 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/1 PH 1  

*  Práca na diplomovej práci pod vedením školiteľa a kontrolované samoštúdium – hodnotenie udeľuje školiteľ/vedúci diplomovej práce 

**Študent je povinný zapísať si minimálne 1 povinne voliteľný predmet 

   

výberové predmety     

J-S-VL-097 Laboratórne cvičenia 

z molekulovej biológie (7. 

sem.) 

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.  0/1 PH 1  

J-S-VL-127 Klinické zručnosti (7. sem.) prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 0/1 PH 1  

J-S-VL-CJ5 Cudzí jazyk pre špeciálne účely 

1 (7. sem.) 

PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 1  

J-S-VL-092 Vedecká príprava (8. sem.) doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. 

2/0 PH 1  

J-S-VL-CJ6 Cudzí jazyk pre špeciálne účely 

2 (8. sem.) 

PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 1  

J-S-VL-099 ŠVOČ 2 (7. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

J-S-VL-100 ŠVOČ 3 (8. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  
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Študijný poradca: doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. 

kód predmetu 5.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-VL-049 Psychiatria 2 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 1/2 S 3 Psychiatria  1, Neurológia 2 

J-S-VL-067 Infektológia doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. 1/3 S 3 Neurológia 2, Mikrobiológia 2, Vnútorné 

choroby 3 

J-S-VL-068 Oftalmológia MUDr. Peter Žiak, PhD.  1/3 S 3 Anatómia 3, Fyziológia 2 

J-S-VL-069 Otorinolaryngológia prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 1/3 S 3 Anatómia 3, Fyziológia 2, Chirurgická 

propedeutika 

J-S-VL-106 Urgentná medicína prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 1/1 PH 2 Vnútorné choroby 3 

J-S-VL-026 Chirurgia 4  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Chirurgia 3 

J-S-VL-119 Neurochirurgia 1 doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Neurológia 2 

J-S-VL-070 Ortopédia MUDr. Libor Nečas, PhD. 1/1,5 PH 2 Chirurgia 3 

J-S-VL-041 Vnútorné choroby 3 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP 

Edin 

1/2 PH 2 Vnútorné choroby 2 

J-S-VL-065 Hematológia a transfuziológia prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  1/2 PH 2 Vnútorné choroby 2 

J-S-VL-062 Gynekológia a pôrodníctvo 1 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2/3 PH 3 Chirurgická propedeutika 

J-S-VL-071 Pediatria 1 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2/2 PH 2 Pediatrická propedeutika 

J-S-VL-126 Komunikácia v klinickej praxi 

2 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 0/1PH 1 Komunikácia v klinickej praxi 1 

J-S-VL-091 Všeobecné lekárstvo a prax 

u praktického lekára 

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.,  

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.  

1/0  

+ 40 h PH 

2  

J-S-VL-095 Seminár k diplomovej práci 2 prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.,  

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD. 

 80 hod PH* 1 Seminár k diplomovej práci 1 

      14/24,5 (38,5) 

+ 120 h 

31  

letný semester     

J-S-VL-042 Vnútorné choroby 4 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP 

Edin 

2/2 S 4 Vnútorné choroby 3 

J-S-VL-058 Anesteziológia a intenzívna 

medicína 

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 2/2 S 4 Urgentná medicína 

J-S-VL-118 Verejné zdravotníctvo 2 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/1 S 2  Verejné zdravotníctvo 1, Infektológia 

J-S-VL-077 Súdne lekárstvo a medicínske 

právo 

prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 1/2 S 2 Patologická anatómia 2 

J-S-VL-061 Ftizeológia doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Mikrobiológia 2, Farmakológia 2, Vnútorné 
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choroby 3 

J-S-VL-074 Pracovné lekárstvo  

a toxikológia 

doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 0/1 PH 1 Vnútorné choroby 3 

J-S-VL-063 Gynekológia a pôrodníctvo 2 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2/3 PH 3 Gynekológia a pôrodníctvo 1 

J-S-VL-027 Chirurgia 5  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Chirurgia 4 

J-S-VL-120 Neurochirurgia 2 doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Neurológia 2 

J-S-VL-078 Urológia doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 0/2,5 PH 2 Chirurgia 3 

J-S-VL-072 Pediatria 2 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2/3 PH 3 Pediatria 1 

J-S-VL-096 Seminár k diplomovej práci 3 prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.,  

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD. 

 80 hod PH* 1 Seminár k diplomovej práci 2 

J-S-VL-079 Letná prax – gynekológia 

a pôrodníctvo  

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2 týž. BZ (80 h) 1 Gynekológia a pôrodníctvo 2 

J-S-VL-080 Letná prax – pediatria  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2 týž.  BZ (80 h) 1 Pediatria 2 

      11,5/18 (29,5) 

+ 240 h   

27  

povinne voliteľné predmety:**     

J-S-VL-081 Klinická farmakológia (9. 

sem.) 

prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  1/1 PH 1  

J-S-VL-083 Klinická patofyziológia (9. 

sem.) 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.  0,5/0,5 PH 1  

J-S-VL-131 Inovatívne lieky vo 

farmakoterapii  (9. sem.) 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.  1/0,5 PH 1  

J-S-VL-132 Klinická gastroenterológia (9. 

sem.) 

prof. MUDr. Rudolf  Hyrdel, CSc. 0/1 PH 1  

J-S-VL-085 Algeziológia a paliatívna 

medicína (10. sem.) 

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 0/0,5 PH 1  

J-S-VL-082 Klinická imunológia (10. sem.) doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 0,5/0,5 PH 1  

J-S-VL-086 Detská chirurgia (10. sem.) doc. MUDr. Milan Dragula, PhD. 0,5/0,5 PH 1  

J-S-VL-087 Dorastové lekárstvo (10. sem.) doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 0,5/0,5 PH 1  

J-S-VL-088 Neonatológia  (10.sem.) prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 0,5/0,5 PH 1  

J-S-VL-094 Medicína katastrof (10. sem.) prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/1 PH 1  

Verejné zdravotníctvo 1, Infektológia 

J-S-VL-110 Vakcinológia (10. sem.) prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 0,5/0,5 PH 1 Verejné zdravotníctvo 1, Infektológia 
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*  Práca na diplomovej práci pod vedením školiteľa a kontrolované samoštúdium – hodnotenie udeľuje školiteľ/vedúci diplomovej práce 

**Študent je povinný zapísať si minimálne 2 povinne voliteľné predmety 

  

  

  

výberové  predmety:     

J-S-VL-107 Klinická mikrobiológia (9. 

sem.) 

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/1 PH 1 Farmakológia 2 

J-S-VL-108 Pracovno-zdravotná služba 

(9.sem.) 

prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.  0,5/0,5 PH 1 Verejné zdravotníctvo 1 

J-S-VL-101 ŠVOČ 4 (9. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

J-S-VL-114 Sociálno-etické aspekty pri 

poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti (9. sem.) 

PhDr. Marta Tkáčová, PhD. 0/2 PH 1 Verejné zdravotníctvo 1 

J-S-VL-115 Funkčné vyšetrenia pľúc 

v detskom veku (9. sem.) 

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. 0,5/0,5 PH 1  

J-S-VL-116 Neonatologická propedeutika 

(9. sem.) 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 1/1 PH 1  

J-S-VL-133 Základy medicínskeho 

vzdelávania (9. sem.) 

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.  1/0,5 PH 1  

J-S-VL-089 Tropická medicína (10. sem.) doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 1/1 PH 1 Verejné zdravotníctvo 1, Infektológia 

J-S-VL-109 Právne aspekty poskytovania 

zdravotnej starostlivosti (10. 

sem.) 

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.,  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  

0/1 PH 1  

J-S-VL-111 Intenzívna medicína v pediatrii 

(10. sem.) 

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 0,5/0,5 PH 1  

J-S-VL-102 ŠVOČ 5 (10. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

J-S-VL-128 Úvod do analýzy medicínskych 

dát (10. sem.) 

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD. 0/1 PH 1  
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študijný poradca: prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 

kód predmetu 6.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu praktická 

výučba 

kredity podmieňujúce predmety 

2-JVL-028 Chirurgia 6 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

 

10 týždňov* 
(320 h + 80 h) 

PH  

12 Chirurgia 5, Letná prax - chirurgia 

2-JVL-043 Vnútorné choroby 5 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 11 týždňov* 
(360 h + 80 h) 

PH  

13 Vnútorné choroby 4, Letná prax - vnútorné 

choroby 

2-JVL-064 Gynekológia a pôrodníctvo 3 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 5 týždňov* 
(120 h + 80 h) 

(+ 12 hod §)     

PH  

5 Gynekológia a pôrodníctvo 2, Letná prax – 

gynekológia a pôrodníctvo 

2-JVL-073 Pediatria 3 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 6 týždňov* 
(160 h + 80 h) 

(+ 12 hod §)      

PH  

6 Pediatria 2, Letná prax – pediatria 

2-JVL-SS5 Diplomová práca a obhajoba 

diplomovej práce 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD. 

3 týždne**  

(120 h) 

ŠS 

4 Seminár k diplomovej práci 3 

2-JVL-SS1 Chirurgia  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. ŠS 6  

2-JVL-SS2 Vnútorné choroby prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin ŠS 7  

2-JVL-SS3 Gynekológia a pôrodníctvo  prof. MUDr. Ján Danko, CSc. ŠS 3  

2-JVL-SS4 Pediatria  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. ŠS 4  

   1104 h + 320 h 60  

* denný rozsah výučby 8 hod.; posledné dva týždne predštátnicovej praxe sú venované individuálnym konzultáciám v rámci prípravy na ŠS 

** vo forme kontrolovaného samoštúdia a konzultácií so školiteľom (rozsah 120 hod.), kde výstupom je odovzdanie a príprava na obhajobu diplomovej práce  

§ absolvovanie 2 služieb v rozsahu á 6 hod. 
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Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

 akademický rok 2019/2020 

výučba v jazyku anglickom 

 

 

Študijný poradca: prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

kód predmetu 1.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester  

J-S-VL-504 Lekárska biofyzika prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 2/4 S 8  

J-S-VL-507 Základy lekárskej terminológie 1 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2  PH  2  

J-S-VL-SJ1 Slovenský jazyk  1*/Cudzí jazyk 

1 

PhDr. Mária Bujalková, CSc. 

Mgr. Bojana Ladrová, PhD. 

0/3  PH 2  

J-S-VL-512 Lekárska biológia  1 prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 2/2 PH  6  

J-S-VL-508 Lekárska chémia 1 prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 1,5/1 PH   4  

J-S-VL-501 Anatómia 1 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 2/3 PH  7  

   7,5/15  (22,5) 29  

letný semester  

J-S-VL-507 Základy lekárskej terminológie 2 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2 Základy lekárskej terminológie 1 

J-S-VL-SJ2 Slovenský jazyk  2*/Cudzí jazyk 

2 

PhDr. Mária Bujalková, CSc. 

Mgr. Bojana Ladrová, PhD. 

0/3 PH 2 Slovenský jazyk  1*/Cudzí jazyk 1 

J-S-VL-513 Lekárska biológia  2 prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 2/3 S 7 Lekárska biológia  1 

J-S-VL-509 Lekárska chémia 2 prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 1,5/1 S 4 Lekárska chémia 1 

J-S-VL-502 Anatómia 2 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 4/5 PH  10  

J-S-VL-505 Histológia a embryológia  1 prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 2/4 PH  6  

   9,5/18  (27,5) 31  

výberové  predmety:  

J-S-VL-630 Základy prvej pomoci  (2.sem.) prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.  0,5/1 1  

J-S-VL-TV1 Telesná výchova 1    (1. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH  1  

J-S-VL-TV2 Telesná výchova 2    (2. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH  1  

J-S-VL-TV5 Zimné telovýchovné sústredenie 

(1. sem.) 

PaedDr. Jozef  Šimeček 10 dní PH 1  

* Predmet je povinný pre študentov, ktorí nevykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.   

Neplatí pre študentov, ktorí absolvovali jazykovú prípravu v ÚJOP Modra 
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Študijný poradca: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

kód predmetu 2.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-VL-503 Anatómia 3 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 2/4 S 8 Anatómia 1, 2 

J-S-VL-506 Histológia a embryológia  2 prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 2/3 S 7 Histológia a embryológia  1 

J-S-VL-515 Fyziológia 1 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 4/5 PH  9 Lekárska biofyzika 

J-S-VL-510 Lekárska biochémia 1 prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 2/3 PH  5 Lekárska chémia 2 

J-S-VL-SJ3 Slovenský jazyk 3*/Cudzí jazyk 

3 

PhDr. Mária Bujalková, CSc.,  

Mgr. Bojana Ladrová, PhD. 
0/2 PH  1 

Slovenský jazyk  2*/Cudzí jazyk 2 

J-S-VL-634 Základy ošetrovateľských 

techník  

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 0/1,5 PH  1  

      10/18,5  (28,5) 31  
letný semester     

J-S-VL-516 Fyziológia 2 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 4/5 S 10 Fyziológia 1 

J-S-VL-511 Lekárska biochémia 2 prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 4/4 S 10 Lekárska biochémia 1 

J-S-VL-603 Imunológia doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/1 S  3 Lekárska biológia  2 

J-S-VL-517 Mikrobiológia 1 doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.  2/2 PH  5 Lekárska biológia  2 

J-S-VL-SJ4 Slovenský jazyk 4*/Cudzí jazyk 

4 

PhDr. Mária Bujalková, CSc.,  

Mgr. Bojana Ladrová, PhD. 
0/2 S 1 

Slovenský jazyk  3*/Cudzí jazyk 3 

      11/14 (25) 29  
výberové predmety:     

J-S-VL-520 Letná prax - Ošetrovateľská prax 
prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

2 týž. (80 h)  

BZ  
1 

Základy ošetrovateľských techník 

J-S-VL-TV3 Telesná výchova 3 (3. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH  1  

J-S-VL-TV4 Telesná výchova 4 (4. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH  1  

* Predmet je povinný pre študentov, ktorí nevykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.   

Neplatí pre študentov, ktorí absolvovali jazykovú prípravu v ÚJOP Modra 
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Študijný poradca: prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

kód predmetu 3.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-VL-518 Mikrobiológia 2  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 3/3 S 5 Mikrobiológia 1 

J-S-VL-522 Chirurgická propedeutika  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2/3 S 6 Anatómia 3 

J-S-VL-533 Patologická anatómia 1 prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 3/4 PH 6 Anatómia 3, Histológia a embryológia  2 

J-S-VL-535 Patologická fyziológia 1 prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 2/3 PH 5 Fyziológia 2 

J-S-VL-537 Propedeutika vnútorných chorôb 1 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2/3 PH 5 Fyziológia 2 

J-S-VL-590 Molekulová biológia doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.  1/1 PH 2 Lekárska biológia  2, Lekárska biochémia 2 

J-S-VL-531 Lekárska etika Mgr. Juraj Čáp, PhD.  1/1 PH 2  

      14/18 (32) 31  

letný semester      

J-S-VL-534 Patologická anatómia 2 prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 4/5 S 10 Patologická anatómia 1  

J-S-VL-536 Patologická fyziológia 2 prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 3/3 S 7 Patologická fyziológia 1  

J-S-VL-538 Propedeutika vnútorných chorôb 2 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2/3 S 6 Propedeutika vnútorných chorôb 1 

J-S-VL-532 
Lekárska psychológia a základy 

komunikácie 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.  
1/1 S 2 

 

J-S-VL-523 Chirurgia 1 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2/2 PH +6h§ 4 Chirurgická propedeutika 

      12/14 (26) + 6 h. 29  

výberové predmety      

J-S-VL-597 
Laboratórne cvičenia 

z molekulovej biológie (6.sem.) 
doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.  0/1 PH 1 

 

J-S-VL-598 ŠVOČ 1 (6.sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

 

§ - 1 služba na Chirurgickej klinike a TC (6 h)   
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Študijný poradca: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

kód predmetu 4.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-VL-552 Zubné lekárstvo doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. 1/0,5 S 3 Anatómia 3, Chirurgická propedeutika 

J-S-VL-529 Farmakológia 1 prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/2 PH 5 
Patologická anatómia 2, Patologická 

fyziológia 2, Lekárska biochémia 2 

J-S-VL-617 Verejne zdravotníctvo 1 
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, 

PhD.,MPH 
1/3S 4 

Fyziológia 2, Patologická fyziológia 2, 

Propedeutika vnútorných chorôb 2, 

Lekárska etika 

J-S-VL-545 Neurológia 1 prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. 1/2 PH  3 
Propedeutika vnútorných chorôb 2, 

Anatómia 3 

J-S-VL-623 Nukleárna medicína doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Lekárska biofyzika, Anatómia 3 

J-S-VL-524 Chirurgia 2 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2/2 PH(+6h)§ 4 Chirurgia 1 

J-S-VL-539 Vnútorné choroby 1 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2/2 PH  4 Propedeutika vnútorných chorôb 2 

J-S-VL-544 Dermatovenerológia prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 2/3 S 5  

      
11,5/15 (26,5) 

+ 6 h  29 
 

letný semester      

J-S-VL-623 Rádiológia doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 1,5/1,5 S 3 Lekárska biofyzika, Anatómia 3 

J-S-VL-530 Farmakológia 2 prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/2 S 5 Farmakológia 1  

J-S-VL-546 Neurológia 2 prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. 1/2 S 4 Neurológia 1 

J-S-VL-547 Pediatrická propedeutika prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2/2 S 3 

Propedeutika vnútorných chorôb 2, 

Histológia a embryológia 2, Patologická 

fyziológia 2 

J-S-VL-548 Psychiatria  1 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 1/2 PH  2 
Lekárska psychológia a základy 

komunikácie, Neurológia 1 

J-S-VL-525 Chirurgia 3 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 2/2 PH(6h)§§ 3 Chirurgia 2 

J-S-VL-540 Vnútorné choroby 2 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2/2 PH  3 Vnútorné choroby 1 

J-S-VL-593 Seminár k diplomovej práci 1 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD.  

0/1 PH + 80 h* 2 

 

J-S-VL-553 Telovýchovné lekárstvo prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 1/1 PH  2 Propedeutika vnútorných chorôb 2 

J-S-VL-625 Komunikácia v klinickej praxi 1 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 0/1 PH 1 Lekárska psychológia a Základy 

komunikácie 

J-S-VL-554 Letná prax – vnútorné choroby  prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 2 týž. BZ (80h) 1 
Vnútorné choroby 2  
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J-S-VL-554 Letná prax – chirurgia  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 
2 týž. BZ 

80h+20h §§§ 
1 

Chirurgia 3  

      
12,5/16,5 (29) 

+ 266 h 30 
 

§ - jedna služba na Chirurgickej klinike (6h)  
 

 

 
§§ - jedna služba na úrazovej ambulancii (6h)  

 
 

 
§§§ - 2 hodiny služby počas letnej praxe (2*10h) 

  
 

 

povinne voliteľné predmety:**     

J-S-VL-555 Patobiochémia (7. sem.) prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. 1/1 PH  1  

J-S-VL-556 
Klinická biochémia a laboratórna 

medicína (7. sem.) 
prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 1/1 PH  1 

 

J-S-VL-557 
Poruchy dýchania v spánku (8. 

sem.) 
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 0,5/0,5 PH  1 

 

J-S-VL-605 
Financovanie zdravotníctva 

a poisťovníctvo (8. sem.) 
prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/1 PH  1 

 

*  Práca na diplomovej práci pod vedením školiteľa a kontrolované samoštúdium – hodnotenie udeľuje školiteľ/vedúci diplomovej práce 

**Študent je povinný zapísať si minimálne 1 povinne voliteľný predmet 

     
 

výberové predmety:     

J-S-VL-599 ŠVOČ 2 (7. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

J-S-VL-600 ŠVOČ 3 (8. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

J-S-VL-592 Vedecká príprava (8.sem.) 
doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. 
2/0 PH       1 

 

J-S-VL-627 Klinické zručnosti (8. sem.) prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 0/1 PH 1  
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Študijný poradca: prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 

kód predmetu 5.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-VL-549 Psychiatria 2 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 1/2 S 3 Psychiatria 1, Neurológia 2 

J-S-VL-568 Oftalmológia MUDr. Peter Žiak, PhD.  1/3 S 3 Anatómia 3, Fyziológia 2 

J-S-VL-569 Otorinolaryngológia prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 1/3 S 3 
Anatómia 3, Fyziológia 2, Chirurgická 

propedeutika 

J-S-VL-577 
Súdne lekárstvo a medicínske 

právo 
prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 1/2 S 2 

Patologická anatómia 2 

J-S-VL-606 Urgentná medicína prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 1/1 PH  2 Vnútorné choroby 3 

J-S-VL-526 Chirurgia 4 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Chirurgia 3 

J-S-VL-619 Neurochirurgia 1 doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Neurológia 2, Chirurgia 3 

J-S-VL-541 Vnútorné choroby 3 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 1/2 PH  2 Vnútorné choroby 2 

J-S-VL-562 Gynekológia a pôrodníctvo 1 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2/3 PH  3 Chirurgická propedeutika 

J-S-VL-571 Pediatria 1 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2/2 PH  2 Pediatrická propedeutika 

J-S-VL-578 Urológia doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 0/2,5 PH  2 Chirurgia 3 

J-S-VL-574 
Pracovné lekárstvo  

a toxikológia 
doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 0/1 PH  1 

Vnútorné choroby 3 

J-S-VL-626 
Komunikácia v klinickej 

praxi 2 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 0/1 PH 1 Komunikácia v klinickej praxi 1 

J-S-VL-591 
Všeobecné lekárstvo a prax 

u praktického lekára 

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.  

1/0 

+ 40 h PH  
2 

  

J-S-VL-595 Seminár k diplomovej práci 2 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.,  

prof. MUDr. Ján Staško, PhD., 

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD. 

 80 hod PH * 1 

Seminár k diplomovej práci 1 

      
12/23,5 (35,5) 

+ 120 h. 
29  

letný semester     

J-S-VL-567 Infektológia doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. 1/3 S 3 Anatómia 3, Fyziológia 2 

J-S-VL-558 
Anesteziológia a intenzívna 

medicína 
prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 2/2 S 4 

Urgentná medicína 

J-S-VL-618 Verejné zdravotníctvo 2 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/1 S 2  Verejné zdravotníctvo  

J-S-VL-561 Ftizeológia doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. 0,5/0,5 PH  1 
Mikrobiológia 2, Farmakológia 2, Vnútorné 

choroby 3 

J-S-VL-563 Gynekológia a pôrodníctvo 2 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2/3 PH  3 Gynekológia a pôrodníctvo 1 

J-S-VL-565 
Hematológia a 

transfuziológia 
prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 1/2 PH  2 

Vnútorné choroby 2 

J-S-VL-527 Chirurgia 5 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 0,5/0,5 PH  1 Chirurgia 4 
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J-S-VL-620 Neurochirurgia 2 doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 0,5/0,5 PH 1 Neurochirurgia 1 

J-S-VL-570 Ortopédia MUDr. Libor Nečas, PhD. 1/1,5 PH  2 Chirurgia 3 

J-S-VL-542 Vnútorné choroby 4 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 2/2 S 4 Vnútorné choroby 3 

J-S-VL-572 Pediatria 2 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2/3 PH  3 Pediatria 1 

J-S-VL-596 Seminár k diplomovej práci 3 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.,  

prof. MUDr. Ján Staško, PhD., 

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD.  

 80 hod PH * 1 

Seminár k diplomovej práci 2 

J-S-VL-579 
Letná prax – gynekológia 

a pôrodníctvo 
prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2 týž. BZ (80h) 1 

Gynekológia a pôrodníctvo 2 

J-S-VL-580 Letná prax – pediatria prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2 týž. BZ (80h) 1 Pediatria 2 

      
13,5/19 (32,5) 

+ 240 h 29 
 

povinne voliteľné predmety:**     

J-S-VL-581 
Klinická farmakológia (10. 

sem.) 
prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.  1/1 PH  1 

 

J-S-VL-583 
Klinická patofyziológia  (9. 

sem. ) 
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.  0,5/0,5 PH  1 

 

J-S-VL-631 Inovatívne lieky vo 

farmakoterapii  (9. sem.) 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.  1/0,5 PH 1  

J-S-VL-632 Klinická gastroenterológia (9. 

sem.) 

prof. MUDr. Rudolf  Hyrdel, CSc. 0/1 PH 1  

J-S-VL-585 
Algeziológia a paliatívna 

medicína (10. sem.) 
prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 0/0,5 PH  1 

 

J-S-VL-582 
Klinická imunológia (10. 

sem.) 
doc. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA 0,5/0,5 PH  1 

 

J-S-VL-586 Detská chirurgia (10. sem.) doc. MUDr. Milan Dragula, PhD. 0,5/0,5 PH  1  

J-S-VL-587 
Dorastové lekárstvo (10. 

sem.) 
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 0,5/0,5 PH  1 

 

J-S-VL-588 Neonatológia  (10. sem.) prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 0,5/0,5 PH  1  

J-S-VL-594 Medicína katastrof (10. sem.) prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/1 PH  1 Verejné zdravotníctvo 1 

J-S-VL-610 Vakcinológia (10.sem.) prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 0,5/0,5 PH  1 Verejné zdravotníctvo 1 

*  Práca na diplomovej práci pod vedením školiteľa a kontrolované samoštúdium – hodnotenie udeľuje školiteľ/vedúci diplomovej práce 

**Študent je povinný zapísať si minimálne 2 povinne voliteľné predmety 
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výberové  predmety:     

J-S-VL-607 
Klinická mikrobiológia (9. 

sem.) 
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/1 PH  1 

Farmakológia 2 

J-S-VL-608 
Pracovno-zdravotná služba 

(9. sem.) 
prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.  0,5/0,5 PH  1 

Verejné zdravotníctvo 1 

J-S-VL-601 ŠVOČ 4 (9. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

J-S-VL-614 

Sociálno-etické aspekty pri 

poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti (9. sem.) 

PhDr. Marta Tkáčová, PhD. 0/2 PH 1 

Verejné zdravotníctvo 1 

J-S-VL-633 Základy medicínskeho 

vzdelávania (10. sem.) 

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.  1/0,5 PH 1  

J-S-VL-589 Tropická medicína (10. sem.) doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 1/1 PH  1 
Verejné zdravotníctvo 1 

J-S-VL-615 
Funkčné vyšetrenia pľúc 

v detskom veku (9. sem.) 
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. 0,5/0,5 PH 1 

 

J-S-VL-616 
Neonatologická propedeutika 

(9. sem.) 
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 1/1 PH 1 

 

J-S-VL-609 

Právne aspekty poskytovania 

zdravotnej starostlivosti (10. 

sem.) 

prof. MUDr. František Novomeský, PhD.,  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  
0/1 PH 1 

 

J-S-VL-619 
Norwegian Health Care 

System (10. sem.) 
zabezpečuje Bjørknes College  1/1 PH  2 

 

J-S-VL-611 
Intenzívna medicína v 

pediatrii (10. sem.) 
doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 0,5/0,5 PH  1 

 

J-S-VL-602 ŠVOČ 5 (10. sem.) prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 50 h/sem. PH 1  

J-S-VL-628 Úvod do analýzy 

medicínskych dát (10.sem.) 

doc. Mgr. Marián Grendár, PhD. 0/1 PH 1  
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Študijný poradca: doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

kód predmetu 6.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu praktická 

výučba 

kredity podmieňujúce predmety 

2-JVL-528 Chirurgia 6 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

 

10 týždňov* 
(320 h + 80 h) 

PH   

12 Chirurgia 5, Letná prax - chirurgia 

2-JVL-543 Vnútorné choroby 5 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 11 týždňov* 
(360 h + 80 h) 

PH  

13 Vnútorné choroby 4, Letná prax - vnútorné 

choroby 

2-JVL-564 Gynekológia a pôrodníctvo 

3 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 5 týždňov* 
(120 h + 80 h) 

 (+ 12 hod §)            

PH  

5 Gynekológia a pôrodníctvo 2, Letná prax – 

gynekológia a pôrodníctvo 

2-JVL-573 Pediatria 3 prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 6 týždňov* 
(160 h + 80 h) 

(+ 12 hod §)      

PH  

6 Pediatria 2, Letná prax – pediatria 

2-JVL-SS55 Diplomová práca a 

obhajoba diplomovej práce 

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

MUDr. Ladislav Šutiak, PhD. 

3 týždne** 

(120h) 

ŠS 

4 Seminár k diplomovej práci 3 

2-JVL-SS51 Chirurgia  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. ŠS 6  

2-JVL-SS52 Vnútorné choroby prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin ŠS 7  

2-JVL-SS53 Gynekológia a pôrodníctvo  prof. MUDr. Ján Danko, CSc. ŠS 3  

2-JVL-SS54 Pediatria  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. ŠS 4  

1104 h + 320 h 60  

* denný rozsah výučby 8 hod.; posledné dva týždne predštátnicovej praxe sú venované individuálnym konzultáciám v rámci prípravy na ŠS 

** vo forme kontrolovaného samoštúdia a konzultácií so školiteľom (rozsah 120 hod.), kde výstupom je odovzdanie a príprava na obhajobu diplomovej práce  

§ absolvovanie 2 služieb v rozsahu á 6 hod. 
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Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

akademický rok 2019/2020 

 

Študijný poradca: doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

kód predmetu 1.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-ZL-001 Lekárska biofyzika pre zubné 

lekárstvo 

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 2/4 S  5  

J-S-ZL-002 Základy lekárskej terminológie PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S  2  

J-S-ZL-003 Cudzí jazyk pre zubné lekárstvo 1 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 2   

J-S-ZL-004 Lekárska biológia pre zubné 

lekárstvo 1 

prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 2/2 PH 4   

J-S-ZL-005 Lekárska chémia pre zubné 

lekárstvo 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 2/3 S 5  

J-S-ZL-006 Anatómia pre zubné lekárstvo 1 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 3/4 PH  8  

J-S-ZL-017 Propedeutika zubného lekárstva 1 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

1/3 PH 4  

      10/20 30  

letný semester     

J-S-ZL-007 Cudzí jazyk pre zubné lekárstvo 2 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2  

J-S-ZL-008 Lekárska biológia pre zubné 

lekárstvo 2 

prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 2/2 S       8 Lekárska biológia pre zubné lekárstvo 1 

J-S-ZL-009 Anatómia pre zubné lekárstvo 2 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 3/4 S  10 Anatómia pre zubné lekárstvo 1 

J-S-ZL-010 Histológia a embryológia pre 

zubné lekárstvo 1 

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 2/3 PH 6  

J-S-ZL-023 Propedeutika zubného lekárstva 2 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.  

1/3 PH 4 Propedeutika zubného lekárstva 1 

      8/14 30  

výberové predmety:     

J-S-ZL-TV1 Telesná výchova 1 PaedDr. Jozef Šimeček 0/2 PH 1  

J-S-ZL-TV2 Telesná výchova 2 PaedDr. Jozef Šimeček 0/2 PH 1  
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Študijný  poradca: prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

kód predmetu 2.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-ZL-012 Topografická anatómia orálnej  

a maxilofaciálnej oblasti  

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 1/1 S 4 Anatómia pre zubné lekárstvo 2 

J-S-ZL-013 Histológia a embryológia pre zubné 

lekárstvo  2 

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 2/3 S 7 Histológia a embryológia pre zubné 

lekárstvo 1 

J-S-ZL-014 Fyziológia pre zubné lekárstvo 1 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 3/3 PH 6 Anatómia pre zubné lekárstvo 2 

J-S-ZL-015 Lekárska biochémia pre zubné 

lekárstvo1 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 2/3 PH 5 Lekárska chémia pre zubné lekárstvo 

J-S-ZL-018 Dentálne materiály a technológie 1 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

3/2 S 4 Propedeutika zubného lekárstva 2 

J-S-ZL-033 Propedeutika zubného  lekárstva 3 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

2/4 PH 4 Dentálne materiály a technológie 1,  

Propedeutika zubného lekárstva 2 

      13/16  30  

letný semester     

J-S-ZL-019 Fyziológia pre zubné lekárstvo 2 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 3/3 S 7 Fyziológia pre zubné lekárstvo 1 

J-S-ZL-020 Lekárska biochémia pre zubné 

lekárstvo  2 

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 2/3 S 7 Lekárska biochémia pre zubné lekárstvo 1 

J-S-ZL-021 Imunológia  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/1 S 3 Lekárska biológia pre zubné lekárstvo 2  

J-S-ZL-016 Mikrobiológia pre zubné lekárstvo 1 doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 3/3 PH 5 Lekárska biológia pre zubné lekárstvo 2  

J-S-ZL-033 Propedeutika zubného  lekárstva 4  prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

2/4 PH 5 Dentálne materiály a technológie 1,  

Propedeutika zubného lekárstva 3 

J-S-ZL-024 Prax v zubnej technike a zubnej 

ambulancii 1 

doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc. 80 hod. BZ 3 Dentálne materiály a technológie 1,  

Propedeutika zubného lekárstva 4 

      11/14  30  

J-S-ZL-TV3 Telesná výchova 3 PaedDr. Jozef Šimeček 0/2 PH 1  

J-S-ZL-TV4 Telesná výchova 4 PaedDr. Jozef Šimeček 0/2 PH 1  

 

 

 

 

 

  



  83  

 

Študijný  poradca: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

kód predmetu 3.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-ZL-025 Farmakológia 1 prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/2 PH 3  

J-S-ZL-022 Mikrobiológia pre zubné lekárstvo 2 doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 2/2 S 4 Mikrobiológia pre zubné lekárstvo 1 

J-S-ZL-026 Lekárska psychológia a základy 

komunikácie 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 1/1 S 2  

J-S-ZL-027 Chirurgická propedeutika 1 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  1/1 PH 1 Anatómia pre zubné lekárstvo 2 

J-S-ZL-028 Patologická anatómia pre zubné 

lekárstvo 1 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 2/3 PH 5 Anatómia pre zubné lekárstvo 2, Histológia 

a embryológia pre zubné lekárstvo 2 

J-S-ZL-029 Patologická fyziológia pre zubné 

lekárstvo 1 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 2/2 PH 3 Fyziológia pre zubné lekárstvo 2 

J-S-ZL-030 Propedeutika vnútorných chorôb 1 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 1/1 PH 1 Fyziológia pre zubné lekárstvo 2 

J-S-ZL-032 Rádiológia orofaciálnej oblasti doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 2/2 S 2  

J-S-ZL-042 Propedeutika zubného  lekárstva 5 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

2/4 PH 4 Propedeutika zubného  lekárstva 4, 

Dentálne materiály a technológie 1  

J-S-ZL-034 Dentálne materiály a technológie 2 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

3/2 S 2 Dentálne materiály a technológie 1, 

Propedeutika zubného  lekárstva 4 

J-S-ZL-035 Preventívne zubné lekárstvo 1 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

2/3 PH 4 Propedeutika zubného  lekárstva 4, 

Dentálne materiály a technológie 1 

      20/23  31  

letný semester     

J-S-ZL-031 Lekárska etika Mgr. Juraj Čáp, PhD. 1/1 PH 2  

J-S-ZL-036 Farmakológia 2 prof.  RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/2 S 4  Farmakológia 1 

J-S-ZL-037 Patologická anatómia pre zubné 

lekárstvo 2 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 2/3 S 6 Patologická anatómia pre zubné lekárstvo 1 

J-S-ZL-038 Patologická fyziológia pre zubné 

lekárstvo 2 

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 2/2 S 4 Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo 

1 

J-S-ZL-039 Propedeutika vnútorných chorôb 2 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 1/2 S 2 Propedeutika vnútorných chorôb 1 

J-S-ZL-040 Chirurgická propedeutika 2 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  1/1 S 2 Fyziológia pre zubné lekárstvo 2, Lekárska 

biochémia pre zubné lekárstvo 2 
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J-S-ZL-043 Konzervačné zubné lekárstvo, 

endodoncia 1 

prof. MUDr. Jarmila Procházková CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

1/2 PH 3 Propedeutika zubného  lekárstva 5, 

Dentálne materiály a technológie 2 

Preventívne zubné lekárstvo 1 

J-S-ZL-044 Zubná protetika 1 prof. MUDr. Jarmila Procházková CSc. 

MUDr. Janka Jenčová, PhD. 

1/2 PH 3 Dentálne materiály a technológie 2, 

Propedeutika zubného  lekárstva 5 

Preventívne zubné lekárstvo 1  

J-S-ZL-045 Prax v zubnej technike a zubnej 

ambulancii 2 

doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc. 80 hod. 

BZ 

3 Dentálne materiály a technológie 2, 

Propedeutika zubného  lekárstva 5 

Preventívne zubné lekárstvo 1 

Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 1 

Zubná protetika 1 

       11/15 29  

výberové 

predmety: 

     

J-S-ZL-041 Vedecká príprava doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 2/0 PH 1  
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Študijný  poradca: MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

kód predmetu 4.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-S-ZL-046 Verejné zdravotníctvo prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/1 S 2 Fyziológia pre zubné lekárstvo 2, 

Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo 

2 

J-S-ZL-047 Neurológia  prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. 1/1 S 4  

J-S-ZL-048 Chirurgia 1  prof. MUDr. Ľudovít  Laca, PhD. 1/2 PH   4 Chirurgická propedeutika 1,2 

J-S-ZL-049 Vnútorné choroby 1 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 1/1 PH 2 Propedeutika vnútorných chorôb 1,2 

J-S-ZL-050 Psychiatria   doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 1/1 S 3 Lekárska psychológia a základy 

komunikácie 

J-S-ZL-051 Súdne lekárstvo a 

medicínske právo 

prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 1/1 S 2 Patologická anatómia pre zubné lekárstvo 

1,2 

Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo 

1,2 

J-S-ZL-052 Dentoalveolárna a 

maxilofaciálna chirugia 1 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.                

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

1/3 PH 4  

J-S-ZL-053 Konzervačné zubné 

lekárstvo, endodoncia 2 

prof. MUDr. Jarmila Procházková CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

  

1/3 PH 4 Dentálne materiály a technológie 2, 

Propedeutika zubného  lekárstva 5 

Preventívne zubné lekárstvo 1 

Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 1 

 

J-S-ZL-054 Zubná protetika 2 prof. MUDr. Jarmila Procházková CSc. 

MUDr. Janka Jenčová, PhD. 

1/3 PH 5 Dentálne materiály a technológie 2, 

Propedeutika zubného  lekárstva 5 

Preventívne zubné lekárstvo 1 

Zubná protetika 1  

      9/16  30  

letný semester     

J-S-ZL-055 Dermatovenerológia prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 1/1 S 3  

J-S-ZL-056 Chirurgia 2 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  1/2 PH 3 Chirurgia 1 

J-S-ZL-057 Vnútorné choroby 2 

(Infektológia) 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc., doc. MUDr. 

Katarína Šimeková, PhD., prof. MUDr. Ján Staško, 

PhD.  

2/2 PH 3 Propedeutika vnútorných chorôb 1,2 

Vnútorné choroby 1 

J-S-ZL-058 Seminár k diplomovej 

práci 1 

doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc.,  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.,  

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

0/1 PH 1  
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J-S-ZL-059 Oftalmológia  MUDr. Peter Žiak, PhD.  1/1 S 2  

J-S-ZL-060 Otorinolaryngológia prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 1/1 S 2  

J-S-ZL-061 Dentoalveolárna 

a maxilofaciálna chirugia 

2 

doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc.,                

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH      

1/4 PH 4 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia  

1 

J-S-ZL-062 Konzervačné zubné 

lekárstvo, endodoncia 3 

prof. MUDr. Jarmila Procházková CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

1/3 PH 3 Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 2  

J-S-ZL-063 Zubná protetika 3 prof. MUDr. Jarmila Procházková CSc. 

MUDr. Janka Jenčová, PhD. 

1/3 PH 3 Zubná protetika 2 

J-S-ZL-087 Preventívne zubné 

lekárstvo 2 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

 

2/3 S 2 Preventívne zubné lekárstvo 1, 

Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 

2, Zubná protetika 2, Dentoalveolárna a 

maxilofaciálna chirurgia 1,  

J-S-ZL-064 Prax v zubnej ambulancii 

3 

doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc.  160 hod. 

BZ 

4 Preventívne zubné lekárstvo 2, 

Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 

3, Zubná protetika 3, Dentoalveolárna a 

maxilofaciálna chirurgia 2, 

      

      11/21  30  
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pedagóg zodpovedný za výučbu: MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

kód predmetu 5.  r o k pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester      

J-S-ZL-065 Anesteziológia a intenzívna 

medicína 

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 2/1 S 3  

J-S-ZL-066 Chirurgia 3 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  2/2 PH 3 Chirurgia 1,2 

J-S-ZL-067 Vnútorné choroby 3 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

doc.  MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.  

2/2 PH 3 Propedeutika vnútorných chorôb 1,2 

Vnútorné choroby 1,2 

J-S-ZL-068 Gynekológia a pôrodníctvo  prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 1/1 S 2  

J-S-ZL-069 Pediatria  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 1/1 S 2 Patologická anatómia pre zubné lekárstvo 2, 

Patologická fyziológia pre zubné lekárstvo 

2, Propedeutika vnútorných chorôb 2 

J-S-ZL-070 Seminár k diplomovej práci 2 doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc.  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH  

 50 hod. PH*** 2 Seminár k diplomovej práci 1 

J-S-ZL-071 Dentoalveolárna a 

maxilofaciálna chirurgia   3 

doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc.,       

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

1/3 PH 3 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia   

2 

J-S-ZL-072 Zubná protetika 4 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Janka Jenčová, PhD.  

1/3 S 3 Zubná protetika 3 

J-S-ZL-073 Konzervačné zubné 

lekárstvo,  endodoncia 4 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

1/3 S 3 Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 3  

J-S-ZL-074 Parodontológia 1 doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.  

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

1/2 PH 2 Preventívne zubné lekárstvo 2 

 

J-S-ZL-075 Detské zubné lekárstvo 1 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

1/2 PH 2 Konzervačné zubné lekárstvo,  

endodoncia 3 

Preventívne zubné lekárstvo 2 

 J-S-ZL-076 Čeľustná ortopédia  1 doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc.  

MUDr. Alena Koniarová, PhD. 

1/2 PH 2  

   14/22  30  

letný semester    

J-S-ZL-077 Vnútorné choroby 4 prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 80 PH 3  

J-S-ZL-078 Chirurgia 4 prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  60 PH  2 Chirurgia 3 

J-S-ZL-SS2 Vnútorné choroby  prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin ŠS 4  

J-S-ZL-SS3 Chirurgia  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  ŠS 3  
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J-S-ZL-079 Seminár k diplomovej práci 3 doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.  

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

 50 hod. PH 1 Seminár k diplomovej práci 2 

J-S-ZL-080 Dentoalveolárna a 

maxilofaciálna chirurgia 4 

doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc. 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

1/3 S 3 Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia 

3    

J-S-ZL-081 Zubná protetika 5 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Janka Jenčová, PhD. 

1/3 PH 2 Zubná protetika 4 

J-S-ZL-082 Konzervačné zubné 

lekárstvo, endodoncia 5 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

1/3 PH 2 Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 4 

J-S-ZL-083 Parodontológia 2 doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. 

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

1/3 S 3 Parodontológia 1 

J-S-ZL-084 Čeľustná ortopédia 2 doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc.  

MUDr. Alena Koniarová, PhD. 

1/3 S 2 Čeľustná ortopédia 1 

J-S-ZL-085 Vedenie zubno-lekárskej 

praxe 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.  

MUDr. Tomáš Siebert, PhD.                        

 28 hod. PH 1 Prax v zubnej ambulancii 3 

J-S-ZL-086 Detské zubné lekárstvo 2 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

1/3 S 2 Detské zubné lekárstvo 1 

J-S-ZL-088 Prax v zubnej ambulancii 4  doc. MUDr. Dagmar Statelová,  CSc. 

  

160 hod. BZ 2 Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 

5, Zubná protetika 5, Dentoalveolárna 

chirurgia 4, Čeľustná ortopédia 2, Detské 

zubné lekárstvo 2, Parodontológia 2 

  Spolu   6/19 +140 hod 

predštát. 

prax+ 160 

letná prax+28 

30  

      

*** - práca na diplomovej práci pod vedením školiteľa a kontrolované samoštúdium 
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Študijný  poradca: doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD. 

kód predmetu 6.  r o k  pedagóg zodpovedný za výučbu  P/C kredity podmieňujúce predmety 

2-JZL-089 Dentoalveolárna  

a maxilofaciálna chirurgia 5                        

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

Blok  6 týž. PH 9 Dentoalveolárna  a maxilofaciálna chirurgia  

4 

2-JZL-090 Čeľustná ortopédia 3 doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. 

MUDr. Alena Koniarová, PhD. 

Blok 4 týž. PH 6 Čeľustná ortopédia 2 

2-JZL-091 Parodontológia 3 doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.   

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

Blok 4 týž. PH 6 Parodontológia 2 

2-JZL-092 Detské zubné lekárstvo 3 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.  

Blok 4 týž. PH 6 Detské zubné lekárstvo 2 

2-JZL-093 Konzervačné zubné 

lekárstvo 6 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.  

Blok 5 týž. PH 7 Konzervačné zubné lekárstvo, endodoncia 5 

2-JZL-094 Zubná protetika 6 

 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

MUDr. Janka Jenčová, PhD. 

Blok 5 týž. PH 7 Zubná protetika 5 

 

2-JZL-SS3 Diplomová práca a 

obhajoba diplomovej práce 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.  

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

3 týž.  

ŠS 

4 Seminár k diplomovej práci 3 

2-JZL-SS4 Dentoalveolárna 

a maxilofaciálna chirurgia  

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.  

prof. MUDr. Andrej Hajtman, CSc. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.   

ŠS 5  

2-JZL-SS5 Terapeutické zubné 

lekárstvo  

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc.  

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.  

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

ŠS 5  

2-JZL-SS6 Ortopedické zubné 

lekárstvo 

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.  

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.   

ŠS 5  
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Bakalárske študijné programy 

Študijný program OŠETROVATEĽSTVO 

akademický rok 2019/2020 

denné bakalárske štúdium 

 

Študijný poradca: Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 

kód predmetu 1. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-1-OS-001 Anatómia a fyziológia doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 

4/2 S 

(30*) 

6  

J-1-OS-006 Administratíva 

a dokumentovanie 

v ošetrovateľskej starostlivosti 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

PhDr. Jana Nemcová, PhD. 

0/1 PH 

(20*) 

2  

J-1OS-002 Biochémia prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc,  2/1 S 3  

J-1-OS-CJ1 Cudzí jazyk 1 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 1  

J-1-OS-007 Medicínska terminológia PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2  

J-1-OS-009 Mikrobiológia doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/1 S 3  

J-1-OS-010 Ošetrovateľské techniky 1 Mgr. Ivan Farský, PhD. 0/6 PH 

(30*8**) 

5  

J-1-OS-015 Potreby pacienta a 

ošetrovateľský proces 1 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 2/1 PH 

(31*20**) 

4  

J-1-OS-017 Psychológia I-1 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

1/1 PH 2  

J-1-OS-019 Výchova k zdraviu 1 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 

1/1 PH 

(20*10**) 

2  

 celkový počet  11/18 30  

letný semester     

J-1-OS-003 Biofyzika a rádiológia prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.    

1/2 S 

 

2  

J-1-OS-CJ2 Cudzí jazyk 2 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 1 Cudzí jazyk 1 

J-1-OS-005 Filozofia a etika 

v ošetrovateľstve  

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

2/1 S 2  

J-1-OS-004 Hygiena, epidemiológia a 

výživa 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 2/1 S 2  

J-1-OS-026 Klinická propedeutika  doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 2/2 S 3 Anatómia a fyziológia 
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Mgr. Edita Hlinková, PhD. (20*) 

J-1-OS-008 Letná prax 1 Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 240 hod. 

BZ 

4 Ošetrovateľské techniky 1, Potreby pacienta 

a ošetrovateľský proces 1 

J-1-OS-011 Ošetrovateľské techniky 2 Mgr. Ivan Farský, PhD. 0/6 PH 

(20*30**) 

3 Ošetrovateľské techniky 1 

J-1-OS-012 Ošetrovateľstvo I-1 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 1/2 PH 

(20*13**) 

2 Filozofia v ošetrovateľstve, Potreby pacienta 

a ošetrovateľský proces 1 

J-1-OS-014 Patologická anatómia 

a patologická fyziológia 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

2/1 S 

(20*) 

3 Anatómia a fyziológia 

J-1-OS-016 Potreby pacienta a 

ošetrovateľský proces 2 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 1/3 PH 

(33*20**) 

3 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 1 

J-1-OS-021 Prvá pomoc prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 0/1 PH 

(15*) 

1 Anatómia a fyziológia 

J-1-OS-018 Psychológia I-2 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

1/1 PH 2 Psychológia I-1 

J-1-OS-020 Výchova k zdraviu 2 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 

0/2 PH 

(20*20**) 

2 Výchova k zdraviu 1 

                          celkový počet  12/24 30  

výberové predmety     

J-1-OS-TV1 Telesná výchova 1 (1. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH 1  

J-1-OS-TV2 Telesná výchova 2 (2. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH 1  

* kontrolované samoštúdium  ** kontrolované praktické výstupy  

 

 

 

Študijný poradca: doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

kód predmetu 2. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-1-OS-CJ3 Cudzí jazyk 3 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2 Cudzí jazyk 2 

J-1-OS-022 Farmakológia prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/1 S 3 Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia 

a patologická fyziológia 

J-1-OS-023 Chirurgia a ošetrovateľstvo 1 doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 

Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

 

2/4 PH 

(10*50**) 

6 Patologická anatómia a patologická 

fyziológia, Potreby pacienta a ošetrovateľský 

proces 2, Prvá pomoc 

J-1-OS-025 Komunikácia doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 

0/2 PH 

(20*) 

2 Psychológia I-2 

J-1-OS-013 Ošetrovateľstvo I-2 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 1/1 S 

(20*50**) 

4 Ošetrovateľstvo I-1 
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J-1-OS-049 Primárna ošetrovateľská 

starostlivosť 

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 

1/2 S 

(40**) 

3 Ošetrovateľstvo I-1, Potreby pacienta 

a ošetrovateľský proces 2  

J-1-OS-031 Psychológia II-1 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 

2/2 S 

(20*30**) 

2 Psychológia I-2 

J-1-OS-033 Sociológia a sociálna politika doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 1/1 S 

(20*10**) 

2 Psychológia I-2 

J-1-OS-034 Vnútorné choroby/ 

gerontológia a ošetrovateľstvo 1 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

2/4 PH 

(10*50**) 

6 Patologická anatómia a patologická 

fyziológia, Potreby pacienta a ošetrovateľský 

proces 2 

 celkový počet   11/19 30  

letný semester     

J-1-OS-024 Chirurgia a ošetrovateľstvo 2 doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 

Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

 

2/4 S 

(50**) 

6 Chirurgia a ošetrovateľstvo 1 

J-1-OS-028 Letná prax 2 Mgr. Michaela Miertová, PhD. 240 hod. BZ 7 Ošetrovateľské techniky 2 

J-1-OS-029 Ošetrovateľský výskum 1 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 2/1 PH 

(20*) 

2 Filozofia v ošetrovateľstve, Ošetrovateľstvo 

I-2, Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 

2, Výchova k zdraviu 2  

J-1-OS-040 Ošetrovateľská prax 1 Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 0/6 PH 

(9*18**) 

3 Chirurgia a ošetrovateľstvo 1, 

Ošetrovateľské techniky 2, Potreby pacienta 

a ošetrovateľský proces 2, Vnútorné 

choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 1 

J-1-OS-030 Psychiatria, duševné zdravie 

a ošetrovateľstvo 

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

2/4 S 

(50**) 

6 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 2, 

Psychológia II-1 

J-1-OS-035 Vnútorné choroby/gerontológia 

a ošetrovateľstvo 2 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

2/4 S 

(50**) 

6 Vnútorné choroby/ 

gerontológia a ošetrovateľstvo 1 

 celkový počet   8/19 30  

*  kontrolované samoštúdium   ** kontrolované praktické výstupy 
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Študijný poradca: Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

kód predmetu 3. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-1-OS-036 Gynekológia a pôrodníctvo a 

ošetrovateľstvo 1 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

MUDr. Imrich Žigo, CSc. 

Mgr. Erika Maskálová, PhD. 

2/3 PH 

(40**) 

5 Komunikácia, Primárna ošetrovateľská 

starostlivosť 

J-1-OS-038 Manažment v ošetrovateľstve doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 1/1 S 2  

J-1-OS-039 Neurológia a ošetrovateľstvo prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. 

Mgr. Michaela Miertová, PhD. 

1/2 S 

(20*30**) 

4 Chirurgia a ošetrovateľstvo 2, Psychiatria, 

duševné zdravie a ošetrovateľstvo, Vnútorné 

choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 2  

J-1-OS-041 Ošetrovateľská prax 2 Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 0/16 PH 

(9*24**) 

5 Chirurgia a ošetrovateľstvo 2, 

Ošetrovateľská prax 1, Psychiatria, duševné 

zdravie a ošetrovateľstvo, Vnútorné 

choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 2  

J-1-OS-042 Ošetrovateľský výskum 2 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

0/1 PH 

(20*) 

2 Ošetrovateľský výskum 1 

J-1-OS-044 Pediatria a ošetrovateľstvo 1 doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 

Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

2/3 PH 

(40**) 

5 Chirurgia a ošetrovateľstvo 2, Psychiatria, 

duševné zdravie a ošetrovateľstvo, Vnútorné 

choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 2  

J-1-OS-046 Právne aspekty ošetrovateľstva prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. 

0/1 PH 2  

J-1-OS-047 Zimná prax Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 240 hod. 

BZ 

5 Chirurgia a ošetrovateľstvo 2, Psychiatria, 

duševné zdravie a ošetrovateľstvo, Vnútorné 

choroby/gerontológia a ošetrovateľstvo 2  

 celkový počet   6/27 30  

letný semester     

J-1-OS-037 Gynekológia a pôrodníctvo a 

ošetrovateľstvo 2 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

MUDr. Imrich Žigo, CSc. 

Mgr. Erika Maskálová, PhD. 

1/3 S 

(40**) 

5 Gynekológia a pôrodníctvo a ošetrovateľstvo 

1 

J-1-OS-048 Ošetrovateľská prax 3 Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 0/16 PH 

(22**) 

5 Ošetrovateľská prax 2 

J-1-OS-043 Ošetrovateľský výskum 3 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

0/1 PH 

(23*140**) 

5 Ošetrovateľský výskum 2 

J-1-OS-045 Pediatria a ošetrovateľstvo 2 doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 

Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

1/3 S 

(40**) 

5 Pediatria a ošetrovateľstvo 1 

J-1-OS-SS1 Obhajoba bakalárskej práce prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ŠS 5  

J-1-OS-SS2 Ošetrovateľstvo I. doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. ŠS 5  

 celkový počet  2/23 30  



  94  

 

 
Študijný program  PÔRODNÁ ASISTENCIA  

Akademický rok 2019/2020 

denné bakalárske štúdium 

 

pedagogický poradca: Mgr.Bc. Eva Urbanová, PhD. 

kód predmetu 1.  r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu ZS kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester 

J-1-PA-001 Anatómia a fyziológia doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

prof. MUDr. Martin Péč, PhD.  

4/2 S 

(30*) 

5  

J-1-PA-002 Biochémia  prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 2/1 PH 2  

J-1-PA-CJ1 Cudzí jazyk 1 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 1  

J-1-PA-005 Embryológia prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 1/1 S 2  

J-1-PA-024 Medicínska terminológia PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2  

J-1-PA-006 Mikrobiológia doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/1 S 2  

J-1-PA-017 Ošetrovateľské techniky 1 Mgr. Erika Maskálová. PhD. 

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 

 0/6 PH 

(20*,9**) 

4  

J-1-PA-015 Potreby pacienta 

a ošetrovateľský proces 1 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 

2/1 PH 

(15*,30**) 

4  

J-1-PA-019 Pôrodná asistencia I.-1 Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 2/1 PH 

(16*) 

3  

J-1-PA-012 Profesijná etika Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 1/1 S 2  

J-1-PA-013 Psychológia  I.-1 Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 1/1 PH 1  

J-1-PA-021 Výchova k zdraviu I.-1 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 

1/1 PH 

(10*) 

2  

 Počet hodín spolu  15/20 30  

 Teoretické hodiny   455  

 Praktické hodiny   165  

letný semester 

J-1-PA-003 Biofyzika a rádiológia 2 prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 

 

1/1 S 2  

J-1-PA-CJ2 Cudzí jazyk 2 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH 

 

1  

J-1-PA-010 Gynekológia 1 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 1/1 PH 2 Anatómia a fyziológia 

J-1-PA-004 Hygiena a epidemiológia doc. MUDr. Tibor Baška,PhD.  1/1 S 1  

J-1-PA-029 Klinická propedeutika doc. MUDr. Oto Osina, PhD.   2/2  S 

(20*) 

3 Anatómia a fyziológia 
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J-1-PA-025 Letná prax 1 Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 240 hod. PH  4 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 1, 

Ošetrovateľské techniky 1, Pôrodná 

asistencia I-1 

J-1-PA-018 Ošetrovateľské techniky 2 Mgr. Erika Maskálová, PhD. 

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 

0/6 PH 

(17**) 

3 Ošetrovateľské techniky 1 

J-1-PA-008 Patologická anatómia a 

patologická fyziológia 

prof. MUDr. Katarína Adamicová,  PhD. 

prof. MUDr. Renáta Péčová, PhD. 

2/1 S 3 Anatómia a fyziológia, Biochémia  

J-1-PA-016 Potreby pacienta 

a ošetrovateľský proces 2 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 

1/3 PH 

(10*,25**) 

2 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 1 

J-1-PA-020 Pôrodná asistencia I.- 2 doc. Mgr.Martina Bašková,  PhD. 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

2/1 PH 

(50**) 

2 Pôrodná asistencia I.-1 

J-1-PA-009 Pôrodníctvo 1 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2/1 PH 2 Anatómia a fyziológia 

J-1-PA-011 Prvá pomoc prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 0/1 PH 1 Anatómia a fyziológia 

J-1-PA-014 Psychológia  I.-2 Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 1/2 S 

(15*,20**) 

2 Psychológia  I.-1 

J-1-PA-022 Výchova k zdraviu I.-2 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 

0/1 PH 

(10**) 

1 Výchova k zdraviu I.-1 

J-1-PA-007 Výživa ženy, novorodenca 

a dojčaťa 

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 1/1 S 

(6*) 

1 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 1 

 Počet hodín spolu  14/25 30  

 Teoretické hodiny   340  

 Praktické hodiny   605  

Celkový počet hodín za rok   1565  

výberové  predmety:     

J-2-PA-TV1 Telesná výchova 1    (1. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH 1  

J-2-PA-TV2 Telesná výchova 2     (2. sem.) PaedDr. Jozef  Šimeček 0/2 PH 1  

*    kontrolované samoštúdium (KS),  ** kontrolované praktické výstupy ( KPV) 

CVL – cvičenie v laboratórnych podmienkach 

CVP – cvičenie v prirodzených podmienkach 
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pedagogický poradca: Mgr. Erika Maskálová, PhD. 

kód predmetu 

 

2.   r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester 

J-1-PA-CJ3 Cudzí jazyk 3 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2 Cudzí jazyk 2 

J-1-PA-044 Farmakológia prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/1 S 2 Patologická anatómia a patologická 

fyziológia 

J-1-PA-028 Gynekológia 2 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2/2 PH 3 Gynekológia 1 

J-1-PA-031 Komunikácia Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 0/2 PH 

(20*) 

2 Psychológia  I.-1 

J-1-PA-030 Pediatria prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2/1 S 2  

J-1-PA-032 Pôrodná asistencia II.-1 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

1/2 PH 

(18* 30**) 

3 Pôrodná asistencia I.- 1,2, Pôrodníctvo 1, 

J-1-PA-026 Pôrodníctvo 2 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2/2 PH 3 Pôrodníctvo 1 

J-1-PA-045 Primárna starostlivosť o ženu 

a rodinu 1 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 1/1 PH 

(20* ) 

2 Profesijná etika,  Potreby pacienta 

a ošetrovateľský proces 1, Pôrodná 

asistencia I. 

J-1-PA-041 Príprava na pôrod 

a rodičovstvo 1 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 1/1 PH 

(15*20**) 

2 Embryológia, Psychológia I-1, Pôrodná 

asistencia I-2, Výchova k zdraviu I-1 

J-1-PA-034 Psychológia ženy a prenatálna 

psychológia 1 

Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 2/1 PH(15*) 2 Psychológia I-2 

J-1-PA-037 Výchova k zdraviu II. doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 0/2 PH 

(10*10**) 

2 Výchova k zdraviu I-2 

J-1-PA-052 Prax v pôrodnej asistencii 1 Mgr. Erika Maskálová, PhD. 0/8 PH 

(20**) 

5 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 

1,2, Ošetrovateľské techniky 1, 2, Pôrodná 

asistencia I-1,2, Výživa ženy, novorodenca 

a dojčaťa,  Pôrodníctvo I,  Gynekológia 1 

 Počet hodín spolu  13/25 30  

 Teoretické hodiny   350  

 Praktické hodiny   360  

letný semester 

J-1-PA-047 Letná  prax 2 Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 240 hod. PH 

*** 

5 Prax v pôrodnej asistencii 

J-1-PA-040 Teória v pôrodnej asistencii  Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 1/1 S 

(12*, 7** ) 

2 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 1, 

2 

J-1-PA-033 Pôrodná asistencia II.-2 doc. Mgr.Martina Bašková, PhD. 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

1/2 PH 

( 30**) 

3 Pôrodníctvo 1, 2 

Pôrodná asistencia II-1 

J-1-PA-027 Pôrodníctvo 3 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 2/2 S 3 Pôrodníctvo 1, 2 

J-1-PA-046 Primárna starostlivosť o ženu 

a rodinu 2 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 0/2 PH 

(15**) 

2 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 2, 

Pôrodná asistencia I-2, 
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J-1-PA-042 Príprava na pôrod 

a rodičovstvo 2 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 1/1 S 

(20**) 

2 Výživa ženy, novorodenca a dojčaťa,  

Pôrodníctvo 2, Psychológia I-2,  Pôrodná 

asistencia I-2,  Výchova k zdraviu II 

J-1-PA-035 Psychológia ženy a prenatálna 

psychológia 2 

Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 2/1 S 

(20**) 

3 Psychológia I-2,  Komunikácia, 

Ošetrovateľstvo v pôrodnej asistencii 

J-1-PA-043 Starostlivosť o sexuálne a 

reprodukčné zdravie ženy 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 1/1 PH 

(25**) 

3 Gynekológia 2, Výchova k zdraviu I-2 

J-1-PA-036 Výskum v pôrodnej asistencii 1 Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 2/1 PH 

(20**) 

2  

J-1-PA-062 Prax v pôrodnej asistencii 2 Mgr. Erika Maskálová, PhD. 0/8 PH 

(10**) 

5 Potreby pacienta a ošetrovateľský proces 

1,2, Ošetrovateľské techniky 1,2, Pôrodná 

asistencia I-1,2,   Pôrodníctvo 2, 

Gynekológia 2 

 Počet hodín spolu  10/19 30  

 Teoretické hodiny   180  

 Praktické hodiny   625  

Celkový počet hodín za rok   1515  

*    kontrolované samoštúdium (KS), ** kontrolované praktické výstupy ( KPV) ,  ***  súvislá odborná prax  

CVL – cvičenie v laboratórnych podmienkach 

CVP – cvičenie v prirodzených podmienka 
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pedagogický poradca: doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

kód predmetu 

 

3. r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester 

J-1-PA-048 Anesteziológia, anestézia, 

resuscitácia 

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 1/1 PH 2 - 

J-1-PA-049 Klinická genetika prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 1/0 PH 1 Anatómia a fyziológia 

J-1-PA-050 Manažment a organizácia 

zdravotníctva 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD.,MPH 1/1 S 

(10*) 

1 - 

J-1-PA-051 Pôrodná asistencia II. - 3 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

Mgr. Erika Maskálová, PhD. 

1/2 PH 

(10*10**) 

3 Pôrodná asistencia I.-1, Pôrodná asistencia 

I.-2, Pôrodná asistencia II.-1 

J-1-PA-065 Prax v pôrodnej asistencii 3 Mgr. Erika Maskálová, PhD. 0/16 PH 

(20* 

47**) 

5 Prax v pôrodnej asistencii 1 

J-1-PA-053 Primárna starostlivosť o ženu 

a dieťa 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 0/1 S 

(25**) 

2 Primárna starostlivosť o ženu a rodinu 1 

J-1-PA-054 Psychiatria a psychohygiena doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.  

1/1 PH 

(30**) 

2 Psychológia ženy a prenatálna psychológia 2 

J-1-PA-055 Sociológia a sociológia rodiny PhDr. Simona Kelčíková, PhD.  1/1 S 

(10*) 

2 Primárna starostlivosť o ženu a rodinu 2 

J-1-PA-056 Starostlivosť o novorodenca a 

dojča 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 0/4 S 

(25**) 

3 - 

J-1-PA-057 Starostlivosť o sexuálne 

a reprodukčné zdravie 2 

Mgr. Eva Urbanová, PhD. 

 

1/2 PH 

(25**) 

3 Gynekológia 2 

J-1-PA-058 Výskum v pôrodnej asistencii 2 Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 0/1 PH 

 

1 - 

J-1-PA-059 Zimná prax Mgr. Lucia Mazúchová, PhD. 240 hod. BZ 5 Prax v pôrodnej asistencii 1 

 Počet hodín spolu  7/30 30  

 Teoretické hodiny   190  

 Praktické hodiny   780  

letný semester 

J-1-PA-060 Pôrodná asistencia II. – 4 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 1/2 S 

(21**) 

5 Pôrodná asistencia I.-1, Pôrodná asistencia 

I.-2, Pôrodná asistencia II.-1, Pôrodná 

asistencia II.-2 

J-1-PA-061 Právne aspekty pôrodnej 

asistencie  

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. 0/1 PH 2 - 

J-1-PA-066 Prax v pôrodnej asistencii 4 Mgr. Erika Maskálová, PhD 0/16 PH 

(23* 

30**) 

5 Prax v pôrodnej asistencii 1, Prax v pôrodnej 

asistencii 2 
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J-1-PA-063 Starostlivosť o sexuálne 

a reprodukčné zdravie  3 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

 

1/2 S 

(10**) 

4 Starostlivosť o sexuálne a reprodukčné 

zdravie  ženy 

J-1-PA-064 Výskum v pôrodnej asistencii 3 Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 0/1 PH 

(30* 100**) 

4  

 Obhajoba bakalárskej práce prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

ŠS 5  

 Pôrodná asistencia prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

ŠS 5  

 Počet hodín spolu  2/22 30  

 Teoretické hodiny   95  

 Praktické hodiny   455  

Celkový počet hodín za rok   1520  

Celkový počet hodín za štúdium bc. PA   4600  

 

*    kontrolované samoštúdium (KS)  

**  kontrolované praktické výstupy - príprava bakalárskej práce pod vedením konzultanta ( KPV) 

CVL – cvičenie v laboratórnych podmienkach 

CVP – cvičenie v prirodzených podmienkach 
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Študijný program VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

akademický rok 2019/2020 

denné bakalárske štúdium 

 

študijný poradca: doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

kód predmetu 1. r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester    

J-1-VZ-002 Anatómia a fyziológia doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc. 

4/2 S (60*) 6  

J-1-VZ-067 Biochémia prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 2/1 S 3  

J-1-VZ-CJ1 Cudzí jazyk 1 PhDr. Mária Bujalková, PhD. 0/2 PH (30*) 2  

J-1-VZ-001 Lekárska biológia  prof. MUDr. Martin Péč, CSc. 1/1 S (40*) 4  

J-1-VZ-013 Medicínska terminológia PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S (40*) 3  

J-1-VZ-018 Ošetrovateľské techniky 1 PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 0/3 PH 3  

J-1-VZ-012 Profesijná etika Mgr. Eva Urbanová, PhD. 1/1 S (30*) 4  

J-1-VZ-010 Psychológia a základy 

komunikácie I – 1 

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.  1/1 PH 3  

J-1-VZ-057 Základy informatiky a PC 

zručností 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 0/1 PH (60**) 1  

J-1-VZ-058 Základy prevencie prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/0 PH (30*) 1  

 celkový počet  10/14 30  

letný  semester    

J-1-VZ-068 Biofyzika a rádiológia prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE 

1/2 S (40*) 3  

J-1-VZ-015 Bioštatistika doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 1/2 S (70**) 2 Základy informatiky a PC zručností 

J-1-VZ- CJ 2 Cudzí jazyk 2 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 PH (30*) 2 Cudzí jazyk 1 

J-1-VZ-016 Ekológia človeka Ing. Stanislav Kuka, PhD. 1/1 PH (30*, 

30**) 

2  

J-1-VZ-017 Letná  prax 1 PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 30 hodín *** 

BZ 

1 Anatómia a fyziológia, Ošetrovateľské 

techniky 2, Psychológia I-2, Medicínska 

terminológia, Právo a legislatíva 

v zdravotníctve, Prvá pomoc 

J-1-VZ-008 Mikrobiológia 1 doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/2 PH (40*) 3 Medicínska terminológia 

J-1-VZ-019 Ošetrovateľské techniky 2 PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 0/2 PH (30*) 2 Ošetrovateľské techniky 1 

J-1-VZ-006 Patologická anatómia  

a patologická fyziológia 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

2/1 S (30*) 3 Lekárska biológia, Anatómia a fyziológia, 

Biochémia 
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J-1-VZ-007 Prvá pomoc prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 0/1 PH (30*) 2 Anatómia a fyziológia 

J-1-VZ-011 Psychológia a základy 

komunikácie I – 2 

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 1/2 S  

(14*, 28**) 

3 Psychológia a základy komunikácie I-1 

J-1-VZ-009 Úvod do verejného 

zdravotníctva 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/2 S  

(20*, 60**) 

5  

J-1-VZ-059 Základy zdravotnej politiky prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 0/1 PH (30**) 1  

J-1-VZ-060 Právo a legislatíva v 

zdravotníctve 

PhDr. Marta Tkáčová, PhD. 0/1 PH (30**) 1  

 Celkový počet  8/19 30  

výberové  predmety:  

J-1-VZ-TV1 Telesná výchova 1    (1. sem.) PaedDr. Jozef Šimeček 0/2 PH 1  

J-1-VZ-TV2 Telesná výchova 2    (2. sem.) PaedDr. Jozef Šimeček 0/2 PH 1  

*     kontrolované samoštúdium 

**   kontrolované praktické výstupy  

*** súvislá odborná prax v nemocnici (odd. chirurgia, interné)  
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študijný poradca: PhDr. Marta Tkáčová, PhD. 

kód predmetu 2.   r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester  

J-1-VZ-CJ3 Cudzí jazyk  3 PhDr. Mária Bujalková, CSc. 0/2 S 2 Cudzí jazyk 2 

J-1-VZ-021 Epidemiológia infekčných 

chorôb  1 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH  

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

1/3 PH 

(30**) 

2 Úvod do verejného zdravotníctva, 

Bioštatistika 

J-1-VZ-037 Farmakológia prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 2/1 S 3 Anatómia a fyziológia, Patologická 

anatómia a patologická fyziológia 

J-1-VZ-025 Hygiena výživy 1 Mgr. Eva Malobická, PhD. 1/2 PH (20*) 2 Anatómia a fyziológia, Úvod do verejného 

zdravotníctva, Patologická anatómia a 

patologická fyziológia 

J-1-VZ-023 Hygiena životného prostredia 1 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/2 PH (20*) 2 Úvod do verejného zdravotníctva, Ekológia 

človeka 

J-1-VZ-061 Základy ekonomiky 1 doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 1/1 PH 

(20**) 

2  

J-1-VZ-034 Metodológia v epidemiológii 

a hygiene 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH  

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

1/2 S (60**) 4 Úvod do verejného zdravotníctva, 

Bioštatistika, Základy informatiky a PC 

zručností 

J-1-VZ-020 Mikrobiológia 2 doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 1/2 S (20*) 4 Mikrobiológia 1 

J-1-VZ-031 Nemocničná hygiena prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/1 PH (20*) 2 Úvod do verejného zdravotníctva, 

Mikrobiológia 1, Bioštatistika 

J-1-VZ-033 Sociálna psychológia   Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD. 1/2 S (20*) 4 Psychológia a základy komunikácie I-2 

J-1-VZ-039 Základy klinickej medicíny 1 prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/2 PH 

(10*, 20**) 

2 Anatómia a fyziológia, Patologická 

anatómia a patologická fyziológia 

J-1-VZ-062 Legislatíva vo verejnom 

zdravotníctve 

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH 2/0 PH (20*) 1 Právo a legislatíva v zdravotníctve 

                      celkový počet  13/20 30  

letný semester  

J-1-VZ-022 Epidemiológia infekčných 

chorôb  2 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH  

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

1/3 S (30**) 5 Epidemiológia infekčných chorôb 1 

J-1-VZ-026 Hygiena výživy 2 Mgr. Eva Malobická, PhD. 1/3 S  

(30*, 30**) 

5 Mikrobiológia 2, Hygiena výživy 1 

J-1-VZ-024 Hygiena životného prostredia 2 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/3 S  

(30*, 30**) 

5 Hygiena životného prostredia 1 

J-1-VZ-063 Základy ekonomiky 2 doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 1/1PH (20**) 3 Základy ekonomiky 1 

J-1-VZ-038 Letná prax 2 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 120 hodín 

*** BZ 

1 Hygiena životného prostredia 2, Hygiena 

výživy 2, Nemocničná hygiena, Legislatíva 

vo verejnom zdravotníctve 
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J-1-VZ-028 Preventívne pracovné lekárstvo 

1 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 1/2 PH (20*) 3 Anatómia a fyziológia, Biochémia, 

Biofyzika a rádiológia, Mikrobiológia 2, 

Úvod do verejného zdravotníctva, 

Patologická anatómia a patologická 

fyziológia 

J-1-VZ-030 Sociálne lekárstvo 1 prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/1 PH (20**) 2 Úvod do verejného zdravotníctva, 

Bioštatistika 

J-1-VZ-048 Výchova k zdraviu  PhDr. Simona Kelčíková, PhD.  0/3 PH 

(30*, 30**) 

2 Psychológia a základy komunikácie  I-2, 

Základy prevencie 

J-1-VZ-040 Základy klinickej medicíny 2 prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/2 S (40**) 4 Základy klinickej medicíny 1 

 celkový počet  7/18 30  

*  kontrolované samoštúdium 

** kontrolované praktické výstupy 

*** súvislá odborná prax v  RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) 

 

 

 

 

študijný poradca: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

kód predmetu 3. r o k  pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester   

J-1-VZ-041 Epidemiológia neinfekčných 

chorôb 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 1/3 S (40**) 4 Bioštatistika, Základy prevencie, Základy 

klinickej medicíny 

J-1-VZ-042 Hygiena detí a mládeže 1 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/2 PH (20*) 2 Hygiena životného prostredia 2, Hygiena 

výživy 2., Psychológia a základy 

komunikácie, Základy prevencie 

J-1-VZ-064 Základy manažmentu  doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 1/1 PH  

(20*, 20**) 

2 Základy ekonomiky 2 

J-1-VZ-044 Medicína katastrof prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 2/2 S (20*) 2 Ekológia človeka,  Epidemiológia 

infekčných chorôb 2, Hygiena životného 

prostredia 2 

J-1-VZ-045 Objektivizácia faktorov 

životného  

a pracovného prostredia 

Ing. Stanislav Kuka, PhD. 1/3 S (30*) 5 Hygiena životného prostredia 2, 

Preventívne pracovné lekárstvo 1 

J-1-VZ-046 Preventívne pracovné lekárstvo 

2 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/3  S  

(30*, 40**) 

5 Preventívne pracovné lekárstvo 1 

J-1-VZ-055 Populačné zdravie a demografia prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/1 PH 

(30*, 30**)  

3 Bioštatistika, Ekológia človeka 

J-1-VZ-047 Sociálne lekárstvo 2 prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/1 S (30**) 3 Sociálne lekárstvo 1 
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J-1-VZ-065 Výživa v prevencii ochorení prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/1 PH (30*) 2 Hygiena výživy 2, Základy klinickej 

medicíny 2 

J-1-VZ-050 Základy vedecko-výskumnej 

práce 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 0/2 PH (30**, 

30***) 

2 Bioštatistika, Metodológia v epidemiológii 

a hygiene, Základy informatiky a PC 

zručností 

 Celkový počet  10/19 30  

letný  semester    

J-1-VZ-051 Hygiena detí a mládeže 2 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 1/3 S (40**) 4 Hygiena detí a mládeže 1 

J-1-VZ-052 Ochrana zdravia pred 

ionizujúcim žiarením 

RNDr. Jela Čajdová, PhD. 1/2 S (40*) 4 Hygiena životného prostredia 2, Biofyzika 

a rádiológia 

J-1-VZ-053 Prax v hygiene a epidemiológii prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH 

RNDr. Mária Marušiaková, PhD. 

Mgr. Eva Malobická, PhD. 

0/20 PH 

(30*, 30**) 

4 Hygiena životného prostredia 2, Hygiena 

výživy 2., Nemocničná hygiena, Legislatíva 

vo verejnom  zdravotníctve 

J-1-VZ-056 Výskum vo verejnom 

zdravotníctve I. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 0/2 PH 

(120***)  

3 Základy vedecko-výskumnej práce 

J-1-VZ-066 Štátny zdravotný dozor MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH 1/0 PH (30*) 1 Legislatíva vo verejnom zdravotníctve 

J-1-VZ-SS1 Obhajoba bakalárskej práce prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH ŠS 4 Základy vedecko-výskumnej práce 

J-1-VZ-SS2 Verejné zdravotníctvo 1 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH ŠS 10  

 Celkový počet   3/27 30  

* kontrolované samoštúdium  

** kontrolované praktické výstupy 

*** príprava bakalárskej práce pod vedením školiteľa 
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Magisterské študijné programy 

študijný program OŠETROVATEĽSTVO  

akademický rok 2019/2020 

denné magisterské štúdium 

 

 

 

študijný poradca: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

kód predmetu 2. rok Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester: povinné predmety 

J-2-OS-016 Komunikácia v ošetrovateľstve prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

2/1 S 

(19*30**) 

2  

J-2-OS-017 Ošetrovateľská prax 3 Mgr. Michaela Miertová, PhD. 0/16 PH (16**) 8 Ošetrovateľská prax 2, Letná prax 1 

J-2-OS-018 Ošetrovateľský výskum II-2  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

0/1 PH 

(100**) 

2 Ošetrovateľský výskum II-1 

J-2-OS-019 Zimná prax 2 Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 240 hod. 

BZ***(60**) 

8 Ošetrovateľská prax 3 

 Počet hodín spolu  2/18 20  

 

 

Povinne voliteľný modul 1: Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 

kód predmetu 2. r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester  

J-2-OS-020 Manažment paliatívnej 

starostlivosti  

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

2/2 S 

(35*15**) 

3  

J-2-OS-021 Ošetrovateľská prax doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 80 h BZ*** 4  

J-2-OS-022 Paliatívna ošetrovateľská 

starostlivosť 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

PhDr. Jana Nemcová, PhD. 

1/2 S 

(18*15**) 

2  

J-2-OS-023 Tanatológia prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

1/1 S 

(17*) 

1  

 Počet hodín spolu  4/5 10  

 

 

Povinne voliteľný modul 2: Manažment v zdravotníctve 

kód predmetu 2. r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester 

J-2-OS-024 Financovanie zdravotníctva 

a zdravotnícke poisťovníctvo 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 2/1 S (10*) 2  
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J-2-OS-025 Manažérska prax doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 80 h BZ*** 4 Ekonomika zdravotníctva 

J-2-OS-026 Manažment a kvalita služieb 

v zdravotníctve 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 2/2 S 

(30*15**) 

3 Ekonomika zdravotníctva 

J-2-OS-027 Manažment ľudských zdrojov 

v zdravotníctve 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 1/1 S 

(30*15**) 

1 Ekonomika zdravotníctva 

 Počet hodín spolu  5/4 10  

 

 

kód predmetu 2. r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

letný semester 

J-2-OS-028 Ošetrovateľská prax 4 Mgr. Michaela Miertová, PhD. 0/16 PH (45**) 10 Ošetrovateľská prax 3, Zimná prax 2 

J-2-OS-029 Ošetrovateľský výskum II-3 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

0/1 PH 

(150**) 

5 Ošetrovateľský výskum II-2 

J-2-OS-SS1 Obhajoba diplomovej práce prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ŠS 5  

J-2-OS-SS2 Ošetrovateľstvo II. prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ŠS 5  

J-2-OS-SS3 Paliatívna ošetrovateľská 

starostlivosť (Modul 1)  

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. ŠS 5  

J-2-OS-SS4 Manažment v zdravotníctve 

(Modul 2) 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH ŠS 5  

 Počet hodín spolu  0/17 30  

* kontrolované samoštúdium ** kontrolované praktické výstupy *** súvislá odborná prax 
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študijný program OŠETROVATEĽSTVO  

akademický rok 2019/2020 

externé magisterské štúdium 

 

 

študijný poradca: doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.  

kód predmetu 2. rok Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester 

J-2-OS-016 Komunikácia v ošetrovateľstve prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

21 S 

(10*20**) 

2  

J-2-OS-005 Ošetrovateľstvo založené na 

dôkazoch  

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 15 PH 

(10*15**) 

2  

J-2-OS-018 Ošetrovateľský výskum II-2  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

8 PH 

(60**) 

2 Ošetrovateľský výskum II-1 

J-2-OS-014 Pedagogika v ošetrovateľstve 2 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 

21 S 

(10*30**) 

2 Pedagogika v ošetrovateľstve 1 

J-2-OS-019 Zimná prax 2 doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 300 h 

BZ*** (50**) 

12  

 Počet hodín spolu  365 20  

letný semester 

J-2-OS-009 Ekonomika zdravotníctva doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 15 S (10*) 1  

J-2-OS-030 Letná prax 2 Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 300 h 

BZ*** (50**) 

12 Zimná prax 2 

J-2-OS-029 Ošetrovateľský výskum II-3 prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

8 PH 

(100**) 

6 Ošetrovateľský výskum II-2 

J-2-OS-015 Právne aspekty poskytovania 

zdravotnej starostlivosti 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 7 S 1  

 Počet hodín spolu  330 20  

* kontrolované samoštúdium **  kontrolované praktické výstupy *** súvislá odborná prax  
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Študijný program PÔRODNÁ ASISTENCIA 

akademický rok  2019/2020 

externé magisterské štúdium  

 

 

Študijný poradca: Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

kód predmetu 2. r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester     

J-2-PA-005 Prenatálna diagnostika prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 10 S 3  

J-2-PA-011 Komunitná starostlivosť o ženu 

a rodinu 2 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 15 PH 

(*38) 

4 Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu 1 

J-2-PA-012 Výskum v pôrodnej asistencii  II-

2 

Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 7 (75**) 

PH 

2 Výskum v pôrodnej asistencii II - 1 

J-2-PA-015 Pedagogika v pôrodnej asistencii 

2  

PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 12 S 

(*17 **20) 

3 Pedagogika v pôrodnej asistencii 1 

J-2-PA-016 Sociológia a sociálna politika II.  

 

PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 14 S 

(*10) 

3  

J-2-PA-031 Zimná prax 2 Mgr. Erika Maskálová, PhD. 320  hod. (*30) 

***BZ 

5  

 Počet hodín spolu  568 20  

letný semester     

J-2-PA-019 Výskum v pôrodnej asistencii II-3 Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 10 (30**) PH 2 Výskum v pôrodnej asistencii II – 1 Výskum 

v pôrodnej asistencii II - 2 

J-2-PA-022 Pôrodná asistencia založená na 

dôkazoch 

Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 

 

21 S 

(**20) 

5 Výskum v pôrodnej asistencii II – 1 Výskum 

v pôrodnej asistencii II - 2 

J-2-PA-014 Manažment starostlivosti o 

patologického novorodenca 

prof. MUDr. Mirko Zibolen, PhD. 21 S 5  

J-2-PA-023 Prenatálna psychológia Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 12 PH 3  

J-2-PA-032 Letná prax 2 Mgr. Erika Maskálová, PhD. 320 hod. (*30) 

***BZ 

5  

 Počet hodín spolu  464 20  

*    kontrolované samoštúdium (KS),  ** kontrolované praktické výstupy ( KPV) ,  ***  súvislá odborná prax  
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pedagogický poradca: Mgr. Erika Maskálová, PhD. 

  základný modul   

kód predmetu 3. r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester:    

J-2-PA-018 Komunitná starostlivosť o ženu 

a rodinu  3 

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 15 S 

(*30) 

4 Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu 1 

Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu 2 

J-2-PA-024 Podpora zdravia a prevencia 

ochorení žien 

PhDr. Simona Kelčíková, PhD. 15 PH (*30 

**10) 

3 Pedagogika v pôrodnej asistencii 1 

Pedagogika v pôrodnej asistencii 2 

J-2-PA-025 Komunitná starostlivosť 

o novorodenca a dojča  

Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 15 S (*30) 3 Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu 1 

Komunitná starostlivosť o ženu a rodinu 2 

Manažment starostlivosti o patologického 

novorodenca 

J-2-PA-021 Výskum v pôrodnej asistencii II-4 Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 7 PH 1 Výskum v pôrodnej asistencii II-3 

J-2-PA-008 Vybrané kapitoly v pôrodníctve  prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 15 S 4  

J-2-PA-033 Zimná prax 3 Mgr. Erika Maskálová, PhD. 320 hod. 

(*30) ***BZ 

5  

 Počet hodín spolu  517 20  

*    kontrolované samoštúdium (KS), ** kontrolované praktické výstupy ( KPV) , ***  súvislá odborná prax  

 
  voliteľný modul   

kód predmetu 3. r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester:  

J-2-PA-026 Manažérstvo v zdravotníctve doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 28 S 5  

J-2-PA-027 Personálny manažment doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 21 PH 

(*30) (**10) 

5  

J-2-PA-028 Financovanie zdravotníctva 

a zdravotnícke poisťovníctvo 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 21 S 

(*30) (**10) 

5  

J-2-PA-010 Manažment v pôrodnej asistencii 

II 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 15 S 5  

 Počet hodín spolu  165 20  

*    kontrolované samoštúdium (KS), ** kontrolované praktické výstupy ( KPV) , ***  súvislá odborná prax  
 

kód predmetu 3. r o k Pedagóg zodpovedný za výučbu P/C Kredity podmieňujúce predmety 

letný semester     

J-2-PA-020 Letná prax 3  Mgr. Erika Maskálová, PhD. 320PH (*30) 3  

 Diplomový seminár Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 135** PH 2 Výskum v pôrodnej asistencii II-3 
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Výskum v pôrodnej asistencii II- 4 

 Obhajoba diplomovej práce prof. MUDr. Ján Danko, PhD. ŠS 5  

 Pôrodná asistencia II. prof. MUDr. Ján Danko, PhD. ŠS 5  

 Komunitná starostlivosť o ženu 

a rodinu (základný modul) 

prof. MUDr. Ján Danko, PhD. ŠS 5  

 Manažérstvo v zdravotníctve 

(voliteľný modul ) 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. ŠS 5  

 Počet hodín spolu  485 20  

* kontrolované samoštúdium (KS), ** kontrolované praktické výstupy ( KPV) ,  ***  súvislá odborná prax  
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Študijný program VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

akademický rok 2019/2020 

denné magisterské štúdium 

  

študijný poradca: doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH. 

kód predmetu 2.   r o k pedagóg zodpovedný za výučbu P/C kredity podmieňujúce predmety 

zimný semester  

J-2-VZ-020 Diplomový seminár doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 0/2 PH 

(150**) 

3 Výskum vo verejnom zdravotníctve II.-1 

J-2-VZ-021 Emergentné situácie v prenosných 

chorobách 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, 

PhD., MPH 

1/2  S 

(60*)  

5 Intervenčné programy vo verejnom 

zdravotníctve 

J-2-VZ-022 Financovanie zdravotníctva prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/1 PH 

(30*, 30**) 

3 Zdravotné poisťovníctvo 

J-2-VZ-023 Hodnotenie, manažment  

a komunikácia zdravotných rizík 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, 

PhD., MPH 

0/2 PH 

(30*, 40**) 

2 Rozhodovacie procesy a zdravie 

J-2-VZ-024 Legislatíva v ochrane zdravia MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH 1/1  S 

(60**) 

4 Prax v hygiene a epidemiológii 

J-2-VZ-025 Manažment a zdravotnícka práca doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., 

MPH 

1/1 S 

(60**) 

4  

J-2-VZ-026 Medzinárodné verejné zdravotníctvo doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., 

MPH 

1/1 PH 

(30*, 40**) 

2 Intervenčné programy vo verejnom 

zdravotníctve, Vakcinológia 

J-2-VZ-027 Sociálne aspekty zdravotnej 

starostlivosti 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/1  S 

(30*, 40**) 

4 Základy klinických disciplín so zameraním 

na prevenciu chorôb 

J-2-VZ-028 Výskum vo verejnom zdravotníctve 

II. - 2 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 90*** PH 3 Výskum vo verejnom zdravotníctve II.-1 

 Celkový počet  6/11 30  

letný semester  

J-2-VZ-037 Verejné zdravotníctvo špecifických 

skupín obyvateľstva (nerovnosti            

v zdraví) 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 1/1 PH 

(30*, 30**) 

3 Podpora a ochrana zdravia 

J-2-VZ-032 Výskum vo verejnom zdravotníctve 

II. - 3 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 0/10 PH 

(150***) 

5 Výskum vo verejnom zdravotníctve II.-2 

J-2-VZ-033 Pracovné zdravotné služby a ochrana 

zdravia pri práci 

prof. MUDr. Janka Buchancová, 

CSc. 

0/1 S 

(30*, 60**) 

4 Toxikológia a choroby z povolania 

J-2-VZ-034 Zdravotná politika doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., 

MPH 

1/1 PH 

(30*, 40**) 

3 Intervenčné programy vo verejnom 

zdravotníctve 

J-2-VZ-SS1 Obhajoba diplomovej práce prof. MUDr. Henrieta Hudečková, 

PhD., MPH 
ŠS 5 Výskum vo verejnom zdravotníctve II.-1 

a II-2, Diplomový seminár 
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J-2-VZ-SS2 Verejné zdravotníctvo 2 prof. MUDr. Henrieta Hudečková, 

PhD., MPH 
ŠS 10  

 Celkový počet  2/13 30  

* kontrolované samoštúdium,  **  kontrolované praktické výstupy,  *** príprava diplomovej práce pod vedením školiteľa 
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ZLOŽENIE SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 

PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020  

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

 

 

predmet:    GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO    

 

komisie pre študentov študujúcich v  jazyku slovenskom:  

 

I. komisia:  

Predseda:  prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA 

Členovia:  doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

 prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

 MUDr. Tibor Bielik, PhD. 

 MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD. 

 MUDr. Roman Fiolka, PhD. 

 MUDr. Zuzana Laučeková, PhD. 

 MUDr. Stanislava Richterová, PhD.  

 MUDr. Marek Kozár, PhD. 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky: MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, 

PhD., MUDr. Roman Fiolka, PhD. 

  

  

II. komisia:  

Predseda:  prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

Členovia:  doc. MUDr. Ernest Lányi, CSc 

 MUDr. Štefan Krivuš, CSc. 

 MUDr. Imrich Žigo, CSc. 

 MUDr. Tomáš Jurko, PhD. 

 MUDr. Jana Siváková, PhD. 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky: MUDr. Imrich Žigo, CSc., MUDr. Jana 

Siváková, PhD. 

 

  

 III. komisia: 

Predseda:  prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 

Členovia:  prof. MUDr. Marián Adamkov,  CSc. 

 doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD. 

 MUDr. Erik Kúdela, PhD. 

 MUDr. Marcela Ňachajová, PhD. 

 MUDr. Silvester Galo, PhD. 

 MUDr. Michaela Hrtánková, PhD. 

   

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky: MUDr. Erik Kúdela, PhD., MUDr. 

Marcela Ňachajová, PhD. 
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komisie pre študentov študujúcich v  jazyku anglickom: 

 

I. komisia:  

Predseda:  prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA 

Členovia:  doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

 prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

 MUDr. Tibor Bielik, PhD. 

 MUDr. Roman Fiolka, PhD. 

 MUDr. Mgr. Kristína Biskupská Boďová, PhD. 

 MUDr. Róbert Dušenka, PhD. 

 MUDr. Tomáš Jurko, PhD. 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky: MUDr. Roman Fiolka, PhD., MUDr. Tibor 

Bielik, PhD. 

 

II. komisia:  

Predseda:  prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. 

Členovia:  prof. MUDr. Marián Adamkov, CSc. 

 doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 

 MUDr. Erik Kúdela, PhD. 

 MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.  

 MUDr. Petra Móricová, PhD. 

 MUDr. Silvester Gallo, PhD. 

  

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky: MUDr. Erik Kúdela, PhD., MUDr. 

Marcela Ňachajová, PhD. 

 

 

predmet: CHIRURGIA 

  

komisie pre študentov študujúcich v  jazyku slovenskom: 

 

I. komisia: 

Predseda:  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

Členovia: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 

 prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

 prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 

 doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof. 

 doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 

 doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 

 MUDr. Michal Hošala, PhD. 

 MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. 

 MUDr. Libor Nečas, PhD. 

 MUDr. Marián Molnár, PhD. 

  

 

II. komisia:  

Predseda:  prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. 
Členovia:  prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 
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 prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

 doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

 doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. 

 MUDr. Ján Janík, PhD. 

 MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH 

 MUDr. Romana Richterová, PhD. 

 MUDr. Maroš Hrubina, PhD. 

 doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. 

 

 

komisie pre študentov študujúcich v  jazyku anglickom: 

 

I. komisia: 

Predseda: prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 
Členovia: prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 

 prof. MUDr. Beata  Drobná Sániová, PhD.   

 prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

 doc. MUDr. Milan Dragula, PhD. mim. prof. 

 doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 

 doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 

 MUDr. Michal Hošala, PhD. 

 MUDr. Libor Nečas, PhD. 

 MUDr. Marián Molnár, PhD. 

  

 

II. komisia:  

Predseda:  prof. MUD. Alexander Ferko, CSc. 

Členovia: prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

 prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

 doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

 doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.  

 MUDr. Ján Janík, PhD.  

 MUDr. Marek Smolár, PhD.,MPH 

 MUDr. Romana Richterová, PhD. 

 MUDr. Maroš Hrubina, PhD. 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

v  jazyku slovenskom: 

 doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. 

 MUDr. Ivana Daňová, PhD. 

 MUDr. Ján Janík, PhD. 

 MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.  

 MUDr. Romana Richterová, PhD. 

 MUDr. Ján Kliment, PhD., FEBU 

 MUDr. Maroš Hrubina, PhD. 

 

v  jazyku anglickom: 

 MUDr. Michal Hošala, PhD. 

 MUDr. Ján Janík, PhD. 

 MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH 
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 MUDr. Romana Richterová, PhD. 

 MUDr. Ján Kliment, PhD., FEBU 

 MUDr. Maroš Hrubina, PhD. 

 

 

predmet: VNÚTORNÉ CHOROBY     

 
komisie pre študentov študujúcich v  jazyku slovenskom: 

 

I. komisia: 

Predseda:  prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

Členovia:  prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.  

 prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 

 prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. 

 prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

 prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

 doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

 doc. MUDr. Margita Belicová, PhD. 

 doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

 doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc. 

 doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. 

 doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. 

 

II. komisia: 

Predseda: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

Členovia: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

 prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

 doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.  

 doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. 

 doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. 

 doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.  

 MUDr. Peter Hyrdel, PhD. 

 MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

  

komisie pre študentov študujúcich v jazyku anglickom: 

 

I. komisia: 

Predseda: prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

Členovia: prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

 prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 

 prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. 

 prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

 prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

 doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

 doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

 doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc. 

 doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. 

 doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. 
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II. komisia: 

Predseda: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. 

Členovia: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

 prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

 doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. 

 doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. 

 doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.  

 doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. 

 MUDr. Peter Hyrdel, PhD. 

 MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

  

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

v jazyku slovenskom   

 doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. 

MUDr. Dana Prídavková, PhD.  

MUDr. Michal Mokáň, PhD. 

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc. 

MUDr. Matej Stančík, PhD.  

MUDr. Stanislava Mikulová, PhD. 

MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.  

MUDr. Lenka Lisá, PhD. 

MUDr. Juraj Sokol, PhD. 

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

MUDr. Martin Ďuríček, PhD. 

MUDr. Martin Schnierer, PhD. 

v jazyku anglickom:  

 doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. 

MUDr. Dana Prídavková, PhD. 

MUDr. Michal Mokáň, PhD. 

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc. 

MUDr. Matej Stančík, PhD.  

MUDr. Stanislava Mikulová, PhD.  

MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.  

MUDr. Lenka Lisá, PhD. 

MUDr. Juraj Sokol, PhD. 

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

MUDr. Martin Ďuríček, PhD. 

MUDr. Martin Schnierer, PhD. 

 

predmet : PEDIATRIA  
 

komisie pre študentov študujúcich v  jazyku slovenskom: 

I. komisia: 

Predseda:  prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  

Členovia: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

  doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 

  MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. 

  doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 

  MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.  

  MUDr. Marek Kozár, PhD. 
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  MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 

  MUDr. Lenka Turoňová, PhD. 

  MUDr. Ján Kovaľ, PhD.  

  MUDr. Anna Šujanská, PhD. 

 MUDr. Pavol Šimurka, PhD.  

 

II. komisia: 

Predseda:  prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

Členovia: prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA, MHA  

 doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

 doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 

 doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

 doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD.  

 MUDr. Ján Mikler, PhD. 

 MUDr. Jarmila Vojtková, PhD. 

 

komisie pre študentov študujúcich v  jazyku anglickom: 

I. komisia:   

Predseda: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

Členovia: prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. 

 prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

 prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA, MHA  

 doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD. 

 doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 

 doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD. 

 MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.  

 MUDr. Jarmila Vojtková, PhD. 

  

II. komisia:   

Predseda: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

Členovia: doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

 doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

 doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. 

 doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.  

 MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 

 MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD. 

  MUDr. Lenka Turoňová, PhD. 

  MUDr. Vladimír Zoľák, PhD. 

  

  

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky: 

v jazyku slovenskom 

 doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 

 doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 

 MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 

 MUDr. Lenka Turoňová, PhD. 

 MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD. 

 MUDr. Anna Šujanská, PhD. 

 MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.  

 MUDr. Zuzana Michnová PhD. 
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 MUDr. Vladimír Zoľák, PhD. 

  MUDr. Marek Kozár, PhD. 

 

v jazyku anglickom  

 doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 

 doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD. 

 MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 

 MUDr. Lenka Turoňová, PhD. 

 MUDr. Lucia Časnocha Lúčanová, PhD.  

 MUDr. Anna Šujanská, PhD.  

 MUDr. Jarmila Vojtková, PhD. 

 MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD. 

  MUDr. Marek Kozár, PhD. 

 

 

predmet : OBHAJOBA DIPLOMOVÝCH PRÁC   

komisie pre študentov študujúcich v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom  

 

komisia pre anatómiu, histológiu a embryológiu  

Predseda:   prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

Členovia:   doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc. 

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.  

MUDr. Gabriela Hešková, PhD. 

RNDr. Magdaléna Marčeková, PhD. 

MVDr. Soňa Bálentová, PhD.   

MUDr. Eva Ochodnická, CSc.   

MUDr. Elena Fuseková, CSc.   

RNDr. Mária Kovalská, PhD. 

RNDr. Veronika Mešťanová, PhD. 

 

komisia pre lekársku biológiu a molekulovú biológiu  

Predseda:   prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 

Členovia:   prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. 

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD. 

doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD. 

RNDr. Mária Franeková, PhD. 

Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD. 

RNDr. Mária Škereňová, PhD.  

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD. 

Mgr. Jana Mazuchová, PhD. 

 

komisia pre lekársku biofyziku  

Predseda:   prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. 

Členovia:   prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD. 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD. 

Ing. Marcel Veterník, PhD. 

Ing. Jakub Míšek, PhD. 

 



  120  

 

komisia pre lekársku a klinickú biochémiu  

Predseda:   prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 

Členovia:  prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.  

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.  

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.  

doc. Mgr. Eva Babušíková, PhD.  

doc. Mgr. Monika Kmeťová Sivoňová, PhD.  

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.  

doc. RNDr. Tatiana Matáková, PhD.  

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.  

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr. rer. nat.  

Mgr. Radovan Murín, PhD.  

Mgr. Jana Jurečeková, PhD. 

 

komisia pre fyziológiu  

Predseda:   prof. MUDr. Michal Javorka, PhD. 

Členovia:  prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. 

prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD. 

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

RNDr. Jana Kopincová, PhD. 

MUDr. Zuzana Lazarová, PhD. 

MUDr. Ivan Žila, PhD. 

RNDr. Pavol Mikolka, PhD. 

MUDr. Michal Mešťaník, PhD. 

 

komisia pre patologickú fyziológiu  

Predseda:   prof. MUDr. Jana Plevková, PhD. 

Členovia:  prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

doc. RNDr. Mariana Brozmanová, PhD. 

MUDr. Tomáš Buday, PhD. 

Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD. 

Mgr. Michal Pokusa, PhD. 

 

komisia pre farmakológiu a klinickú farmakológiu  

Predseda:   prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. 

Členovia:   prof. MUDr. Juraj Mokrý, PhD. 

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD. 

MUDr. Marta Jošková, PhD. 

PharmDr. Martin Kertys, PhD. 

Mgr. Ivana Kazimerová, PhD.  

 

komisia pre verejné zdravotníctvo 

Predseda:   prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH  

Členovia:   prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.  

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH  

prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.  

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.  
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komisia pre mikrobiológiu a imunológiu  

Predseda:   doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

Členovia:   prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  

MUDr. Martina Neuschlová, PhD. 

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD. 

MUDr. Jana Kompaníková, PhD. 

RNDr. Igor Porvazník, PhD. 

 

komisia pre patologickú anatómiu a súdne lekárstvo 

Predseda:    prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

Členovia:   prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.  

prof. MUDr. František Novomeský, PhD. 

doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.  

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. 

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.   

MUDr. Martin Janík, PhD.   

MUDr. František Štuller, PhD.   

 

komisia pre internistické disciplíny 1 (I. interná klinika, Klinika pracovného lekárstva 

a toxikológie, Klinika hematológie a transfuziológie,) 

predseda:  prof. MUDr. Ján Staško, PhD.  

členovia:  prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  

doc. MUDr. Margita Belicová, PhD.  

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.  

doc. MUDr. Oto Osina, PhD.  

doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. 

doc. MUDr. Matej Samoš, PhD. 

MUDr. Juraj Sokol, PhD. 

MUDr. Lenka Lisá, PhD. 

 

komisia pre internistické disciplíny 2 (Interná klinika-gastroenterologická, Klinika 

infektológie a cestovnej medicíny, Klinika telovýchovného lekárstva, Klinika pneumológie 

a ftizeológie) 

predseda:  prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  

členovia:  prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.  

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc. 

doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.  

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.  

MUDr. Michal Demeter, PhD. 

MUDr. Peter Bánovčin, PhD. 

MUDr. Peter Hyrdel, PhD. 

MUDr. Martin  Schnierer, PhD. 
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komisia pre pediatriu (Klinika detí a dorastu, Neonatologická klinika, Klinika detskej 

tuberkulózy a respiračných chorôb, Klinika detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny) 

Predseda:   prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  

Členovia:  prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.  

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD. et PhD., MBA, MHA  

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.  

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.  

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.  

doc. MUDr. Katarína Maťašová, PhD. 

MUDr. Peter Ďurdík, PhD. 

MUDr. Lenka Turoňová, PhD. 

MUDr. Jarmila Vojtková, PhD. 

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD. 

MUDr. Ján Mikler, PhD. 

 

komisia pre chirurgiu (Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Klinika hrudníkovej 

chirurgie)  

Predseda:   prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.  

Členovia:  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.  

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.  

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD.  

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD. 

doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 

MUDr. Ján Janík, PhD. 

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. 

MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH 

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. 

 

komisia pre ďalšie chirurgické a zobrazovacie disciplíny (Klinika detskej chirurgie, 

Neurochirurgická klinika, Ortopedická klinika, Očná klinika, Klinika otorinolaryngológie 

a chirurgie hlavy a krku, Klinika nukleárnej medicíny, Rádiologická klinika) 

Predseda:   doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.  

Členovia:  prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.   

doc. MUDr. Milan Dragula, PhD., mim. prof.  

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.  

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.  

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD. 

MUDr. Hubert Poláček, PhD. 

MUDr. Peter Žiak, PhD. 

MUDr. Libor Nečas, PhD. 

komisia pre gynekológiu a pôrodníctvo  

Predseda:   prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA 

Členovia:  prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.  

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.  

MUDr. Tibor Bielik, PhD.  

MUDr. Imrich Žigo, PhD.   

MUDr. Štefan Krivuš, PhD.   

MUDr. Erik Kúdela, PhD.   

MUDr. Marcela Ňachajová, PhD  
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komisia pre urológiu  

Predseda:   doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.   

Členovia:  prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.  

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 

MUDr. Robert Dušenka, PhD., MBA 

MUDr. Boris Eliaš, PhD. 

MUDr. Ján Kliment, PhD., FEBU  

 

komisia pre psychiatriu  

Predseda:   doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

Členovia:  prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. 

prof. MUDr. Gabriela  Nosáľová, DrSc. 

MUDr. Milena Drímalová, CSc.  

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD. 

MUDr. Radovan Hrubý, PhD. 

MUDr. Dana Cesneková, PhD. 

MUDr. Miloslav Oppa, PhD. 

 

komisia pre neurológiu   

Predseda:   prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO  

Členovia:   doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.  

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.  

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD.  

doc. MUDr. Božena Piťhová, CSc.  
 

MUDr. Jozef Michalík, PhD.  
 

 

komisia pre dermatovenerológiu   

Predseda:   prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

Členovia:  prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD. 

doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. 

MUDr. Tatiana Péčová, PhD. 

 

komisia pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu (Klinika anesteziológie a intenzívnej 

medicíny) 

Predseda:   doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.  

Členovia:  prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.  

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.  

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.  

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD. 

MUDr. Stanislava Richterová, PhD. 

MUDr. Denisa Osinová, PhD. 

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD. 
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ZLOŽENIE SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 

                       PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

 

predmet: VNÚTORNÉ CHOROBY     
 

Predseda:  prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

Členovia:  prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

 prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, PhD. 

 prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

 prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

 doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc. 

 doc. MUDr. Oto Osina, PhD. 

 doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD. 

 doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc. 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

 

 doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.  

 MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc. 

MUDr. Dana Prídavková, PhD.  

MUDr. Matej Stančík, PhD.  

MUDr. Michal Mokáň, PhD. 

MUDr. Stanislava Mikulová, PhD. 

MUDr. Lenka Lisá, PhD. 

MUDr. Juraj Sokol, PhD. 

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. 

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.  

MUDr. Martin Ďuriček, PhD. 

MUDr. Martin Schnierer, PhD. 

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.  

 

predmet: CHIRURGIA   

 

Predseda:  prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD. 

Členovia: prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc. 

 prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD. 

 doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD. 

 doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. 

 doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. 

 doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD. 

 doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD. 

 MUDr. Ján Janík, PhD. 

 MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.  

 MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH 

 MUDr. Michal Hošala, PhD. 

 MUDr. Libor Nečas, PhD. 

 MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD. 
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Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

 

 MUDr. Ivana Daňová, PhD. 

 MUDr. Ján Janík, PhD. 

 MUDr. Anton Mikolajčík, PhD. 

  

Odborné zubné upravené 

 

Predmet:   ORÁLNA A MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA 

 

Predseda:  doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

Členovia:                   prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. 

   prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH  

MUDr. Igor Malachovský, PhD. 

MUDr. Katarína Mikušková, PhD. 

MUDr. Juraj Strecha, PhD. 

MUDr. Ján Sitár, PhD. 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  
 

                        MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH  

MUDr. Igor Malachovský, PhD. 

MUDr. Katarína Mikušková, PhD. 

MUDr. Juraj Strecha, PhD. 

 

 

Predmet:   ORTOPEDICKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

(protetické zubné lekárstvo, čeľustná ortopédia) 

 
Predseda:   prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 
Členovia:   doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

MUDr. Alena Koniarová, PhD. 

MUDr. Janka Jenčová, PhD. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH  
MUDr. Igor Malachovský, PhD. 

MUDr. Katarína Mikušková, PhD. 

MUDr. Ján Sitár, PhD. 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  
 

   MUDr. Janka Jenčová, PhD. 

   MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

   MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH 

   MUDr. Alena Koniarová, PhD. 

   MUDr. Radko Janovský 

   MDDr. Filip Planeta 
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Predmet:   TERAPEUTICKÉ ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

(konzervačné zubné lekárstvo, detské zubné lekárstvo, parodontológia) 

 
Predseda:   prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 
Členovia:   doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH  

MUDr. Igor Malachovský, PhD. 

MUDr. Katarína Mikušková, PhD. 

MUDr. Ján Sitár, PhD. 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

 

   MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH  

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

MDDr. Anna Pozorčiaková 

 

 

Predmet:   OBHAJOBA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 
Predseda:    prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 
Členovia:  doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof. 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 

MUDr. Adriána Petrášová, PhD. 

MUDr. Janka Jenčová, PhD. 

MUDr. Tomáš Siebert, PhD. 

MUDr. Alena Koniarová, PhD. 

MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH  

MUDr. Igor Malachovský, PhD. 

MUDr. Katarína Mikušková, PhD. 

MUDr. Juraj Strecha, PhD. 

MUDr. Ján Sitár, PhD. 
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ZLOŽENIE SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 

PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020  

 

NELEKÁRSKE ZDRAVOTNÍCKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

 

študijný program:  ošetrovateľstvo   

 

predmet: OŠETROVATEĽSTVO I.   

 

Predseda:  doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.  

Členovia:  prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

 doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD. 

MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.  

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

Mgr. Erika Maskálová, PhD. 

PhDr. Jana Nemcová, PhD.  

Mgr. Ivan Farský, PhD. 

 

 

predmet:  OBHAJOBA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

 

Predseda:  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Členovia:  doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. 

 Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

 Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 

 Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

 Mgr. Michaela Miertová, PhD. 

 Mgr. Edita Hlinková, PhD.  

 Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

 Mgr. Jana Vadkertiová, MBA 

  

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

 

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

 Mgr. Ivan Farský, PhD. 

 Mgr. Edita Hlinková, PhD. 

 Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

 Mgr. Michaela Miertová, PhD.  

 PhDr. Jana Nemcová, PhD.  

 Mgr. Anna Ovšonková, PhD. 

 Mgr. Mária Zanovitová, PhD. 
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predmet: OŠETROVATEĽSTVO II.   

 

Predseda:  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

 

Členovia:  doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.  

 

 

predmet:  OBHAJOBA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 

Predseda:  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Členovia:  doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

 doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD. 

 Mgr. Juraj Čáp, PhD. 

 

 

predmet:  MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE 

 

Predseda:  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Členovia:  doc. Ing. Viera Jakušová, PhD.,MPH 

 prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.  

 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

 doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

 

 

predmet:  Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 

 

Predseda:  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

Členovia:  doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. 

 doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. 

 PhDr. Jana Nemcová, PhD. 

Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 

 Mgr. Juraj Čáp, PhD. 
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študijný program:  verejné zdravotníctvo    

 

predmet: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO I.   

 

Predseda: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

Členovia: prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 

   

predmet: OBHAJOBA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

 

Predseda: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

Členovia: prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 

   

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

  prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH 

 

predmet: VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO II.   

 

Predseda: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

Členovia: prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 

 

predmet: OBHAJOBA  DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 

Predseda: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

Členovia: prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.  

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

  doc. MUDr. Elena Nováková, PhD. 

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

  prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 

doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH 
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študijný program:  pôrodná asistencia 

predmet:  PÔRODNÁ ASISTENCIA I.  

 

Predseda: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
Členovia: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

doc. MUDr. Ernest Lányi, CSc. 

 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

 MUDr. Štefan Krivuš, CSc. 

 MUDr. Imrich Žigo, CSc. 

 MUDr. Marcela Ňachajová, PhD. 

 Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

 Mgr. Erika Maskálová, PhD.  

 

predmet:  OBHAJOBA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

 

Predseda: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
Členovia: prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 

doc. MUDr. Ernest Lányi, CSc. 

 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

 MUDr. Štefan Krivuš, CSc. 

 MUDr. Imrich Žigo, CSc. 

 Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

 Mgr. Erika Maskálová, PhD.  

 

Členovia zodpovední za praktickú časť štátnej skúšky:  

 prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

 MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.  

 Mgr. Erika Maskálová, PhD. 

 

predmet:  PÔRODNÁ ASISTENCIA II.  

 

Predseda: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
Členovia: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

 MUDr. Imrich Žigo, CSc. 

 Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

 Mgr. Zuzana Škodová, PhD.  

 

predmet:  OBHAJOBA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

 

Predseda: prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
Členovia: prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

 MUDr. Štefan Krivuš, CSc. 

 Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD. 

 Mgr. Zuzana Škodová, PhD. 
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predmet:  MANAŽÉRSTVO V ZDRAVOTNÍCTVE 

 

Predseda: prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc. 
Členovia: doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH 

 doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. 

 doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 
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IMATRIKULAČNY  SĽUB  ŠTUDENTOV  I. ROČNÍKA 

 

My, dnes imatrikulovaní študenti 1. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity 

Komenského v Bratislave na tomto slávnostnom zhromaždení sľubujeme,  

 že si budeme riadne plniť povinnosti člena akademickej obce Univerzity 

Komenského a jej Jesseniovej lekárskej fakulty, 

 že uchováme v úcte slávnu humanistickú a demokratickú tradíciu našej 

alma mater,  

 že budeme dbať na jej dobré meno a budeme študovať tak, aby naša 

činnosť prinášala všestranný úžitok. 

 

 

 

PROMOČNÝ  SĽUB  ABSOLVENTOV  ŠTUDIJNÉHO  ODBORU   

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO   

 

In diplomate doctoris medicinae concedendo hocce iuramentum sollemne  praestare volo. Fateor 

igitur: 

 

              primo:  me curae infirmorum eorumque valetudinis tutamini totam vitam meam  

consecraturum,        

            secundo:  me officia professionis meae semper diligenter, honorate atque honeste secundum 

recentissimam  artis medicae notitiam  investigatione nixam et  praxi probatam fideque 

ideo dignam  nunc et hodie ratam ac firmam  exsecuturum,  

            tertio: me hominum morbis leniendis et vitae humanae usque ad eius finem naturae debitum 

tutandae operam daturum neque abusurum umquam tam cognitionibus medicis de statu 

valetudinis cuiuslibet aegroti quam  conditione  mea contra morum praecepta vel contra 

veritatem ipsam, 

              quarto:  me in morbis oppressos  animo fore sincero et recto veraque de morbis et eorum 

therapiis professurum, me tamen concordem aegris praestando neque umquam dignitatem 

laedendo,  

quinto: me silentium medicum a primo aegroti occursu neque aliter hoc mortuo servaturum, 

              sexto:  in arte medica exercenda nihil sane auctoritatis apud me habere posse nec 

nationalitatem  nec genus nec religionem nec rationes politicas nec  conditionem  socialem 

cuiusvis aegroti, 

              septimo: me biologicam, intellectualem, socialem vim et naturam  aeque ac dignitatem 

humanam cuiusvis aegroti nunquam contempturum, 

              octavo: me laboris consortes observatione debita  culturum horumque operam tamquam ad 

salutem eorum, quibus mederi  velimus, pertinentem aestimaturum, immo necessitate 

coactum  animo fidenti a proximis quibusque medicis probatissimis et studio  speciali 

excultis auxilium sedulo postulaturum, 

                    nono:  me piam  habiturum perpetuamque memoriam Universitatis Comenianae nec non eius 

Facultatis Iessenianae medicae,  in qua artem medicam didicerim et diploma  medicinae  

doctoris accepturus sim,  

                    decimo: me hoc iure iurando nulla vi coactum, verum et libere et mea voluntate et optima 

fide obstringi. 

         

  



 

133 

 

HIPPOCRATIS  IUSIURANDUM  HIPPOKRATOVA PRÍSAHA 

   Per Apollinem medicum et Aesculapium 

Hygeamque ac Panaceam iuro deosque omnes 

itemque deas testes facio me hoc iusiurandum 

et hanc contestationem pro viribus et iudicio 

meo integre servaturum esse: 

   Praeceptorem, qui me hanc edocuit artem, 

parentum loco habiturum, vitam 

communicaturum eaque, quibus opus habuerit, 

imperiturum; eos item, qui ex eo nati sunt, pro 

fratribus masculis iudicaturum artemque hanc 

si discere voluerit, absque mercede et pacto 

edocturum, praeceptionum ac auditionum 

reliquaeque totius disciplinae participes 

facturum, tum meos, tum praeceptoris mei 

filios, immo et discipulos, qui mihi scripto 

caverint et medico iureiurando addicti fuerint, 

alium vero praeter hos nullum. Ceterum quod 

ad aegros attinet sanandos, diaetam ipsis 

constituam pro facultate et iudicio meo 

commodam, omneque detrimentum et iniuriam 

ab eis prohibebo. Neque vero ullius preces 

apud me adeo validae runt, ut cuipiam 

venenum sim propinaturus neque etiam ad 

hanc rem consilium dabo. Similiter autem 

neque mulieri talum vulvae subditicium ad 

corrumpendum conceptum vel fetum dabo. 

Porro caste et sancte vitam et artem meam 

conservabo. Nec vero calculo laborantes 

secabo, sed viris chirurgiae operariis eius rei 

faciendae locum dabo. In quascumque autem 

domus ingrediar, ob utilitatem aegrotantium 

intrabo, ab omnique iniuria voluntaria 

inferenda et corruptione cum alia, tum 

praesertim operum veneriorum abstinebo, sive 

muliebria sive virilia, liberorumve hominum 

aut servorum corpora mihi contigerint curanda. 

Quaecumque vero inter curandum videro aut 

audivero, immo etiam ad medicandum non 

adhibitus in communi hominum vita 

cognovero, ea siquidem effere non contulerit, 

tacebo et tamquan arcana apud me continabo. 

   Hoc igitur iusiurandum mihi integre servanti 

et non confundenti contingat et vita et arte 

feliciter frui et apud omnes homines in 

perpetuum gloriam meam celebrari. 

Transgredienti autem et peieranti  his contraria 

eveniant. 

    Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri 

Aeskulapovi, Hygiei a Panacei aj pri všetkých 

bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich 

svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem 

podľa svojich síl a svedomia poriadne 

dodržiavať: 

   Svojho učiteľa v tomto umení si budem 

rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu 

ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada 

nutnosť. Jeho potomkov budem pokladať za 

vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť 

tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na 

odmenu aj akékoľvek záväzky. Svojim synom aj 

deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa 

slávnostne zaviazali lekárskou prísahou, 

umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe a na 

prednáškach aj na celej vede. Nikomu však 

inému. Spôsob svojho života zasvätím podľa 

vlastných síl a svedomia úžitku chorých a 

budem ich ochraňovať pred každou krivdou a 

bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na 

podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to 

nedám podnet. Nijakej žene nepodám 

prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a 

svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a 

udržím ich bez akejkoľvek viny. Sám 

neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého 

trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom 

skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do 

akéhokoľvek domu, vojdem ta len s úsilím 

pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému 

podozreniu z bezprávia alebo hocijakého 

ublíženia. Zrieknem sa túžby po zmyslových 

pôžitkoch či so ženami či s mužmi, či so 

slobodnými či s otrokmi. Keď pri svojej 

lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, 

čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom 

živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo 

uchovám. 

Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne 

spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, 

nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa 

radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však 

poruším a poškvrním, nech sa mi stane pravý 

opak. 
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CARMEN  IOCOSUM   

(študentská stredoveká pieseň, dnes Gaudeamus Igitur) 

 

 

1. Gaudeamus igitur, 

iuvenes dum sumus; 

post iucundam iuventutem, 

post molestam senectutem 

nos habebit humus. 

3.  Ubi sunt, qui ante nos 

in mundo fuere? 

Vadite ad superos, 

transite ad inferos. 

Ubi iam? 

2. Vita nostra brevis est, 

brevi finietur; 

venit mors velociter, 

rapit nos atrociter, 

nemini parcetur. 

4. Vivat academia, 

vivant professores, 

vivat membrum quodlibet, 

vivant membra quaelibet,  

semper sint in flore! 
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Tento Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty 

v Martine (ďalej len „Študijný poriadok JLF UK“ alebo „študijný poriadok“) je v zmysle § 33 ods. 

3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) vnútorným predpisom 

Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „JLF UK“ 

alebo „fakulta“) a bol schválený Akademickým senátom JLF UK v Martine dňa 14. apríla 2014 

a Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) dňa 14. mája 

2014.                        

I. časť 

Všeobecné ustanovenia 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

      Týmto Študijným poriadkom JLF UK sa riadi štúdium študentov JLF UK na všetkých stupňoch 

štúdia prijatých na študijné programy akreditované v zmysle zákona o vysokých školách. 

Čl. 2 

Základné ustanovenia 

(1) Štúdium na JLF UK sa uskutočňuje len v akreditovaných študijných programoch.
1
 

(2) Na JLF UK sú zaručené všetky akademické práva a slobody. V súvislosti so štúdiom je 

to najmä právo študenta učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci 

akreditovaných študijných programov a sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti 

rôznym vedeckým názorom, výskumným metódam a umeleckým smerom a v možnosti 

vyjadrovania vlastných názorov. 

II. časť 

Pravidlá prijímacieho konania na JLF UK 

Čl. 3 

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium 

(1) Prijímacie konanie je proces, ktorý umožní uchádzačovi preukázať splnenie určených 

podmienok na štúdium a stať sa študentom zvoleného študijného programu na JLF UK. 

(2) Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách.  JLF UK 

môže určiť na prijatie na štúdium príslušného študijného programu ďalšie podmienky a 

spôsob ich overovania. Súčasťou overovania splnenia podmienok na štúdium môže byť 

prijímacia skúška, ak to fakulta určí
2
. Prijímacie konanie na doktorandské štúdium 

obsahuje prijímaciu skúšku vždy.
3
 

                                                 
1  §  83 zákona o vysokých školách. 
2  § 57 zákona o vysokých školách. 
3  § 57 ods. 3 zákona o vysokých školách.  
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Čl. 4 

Prihláška na štúdium 

(1) Dekan JLF UK zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý 

predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný 

program alebo študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách, a pri ostatných 

študijných programoch najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie 

prihlášok, lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia na štúdium, termín a 

spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia 

skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov, ako aj 

informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného 

študijného programu.
4
 

(2) Na doktorandské štúdium dekan vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania 

prihlášok aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania 

uchádzať; ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto 

inštitúcie. Pri každej vypísanej téme sa uvádza názov študijného programu, meno a priezvisko 

školiteľa, vrátane akademických titulov, forma štúdia (denná, externá), lehota a miesto na 

podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania, podmienky prijatia, spôsob overovania ich 

splnenia, formu a rámcový obsah prijímacej skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. 

Tieto informácie sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty, na webovom sídle fakulty a 

hromadným spôsobom podľa osobitného predpisu.
5
 Témy dizertačných prác spolu 

s uvedenými náležitosťami sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty a hromadným spôsobom. 

(3) Prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je: 
 

a) životopis, 

b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve; uchádzač, 

ktorý absolvoval magisterské štúdium na JLF UK, predloží kópie dokladov o 

dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z 

fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na JLF UK, predloží kópie dokladov o 

vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného 

študijného oddelenia.  

c) súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, príp. 

posudky týchto prác a činností. 

(4) Skutočnosti podľa odseku 1 a 2 sa zverejňujú na úradnej výveske fakulty a spôsobom, ktorý 

umožní hromadný prístup. Do ukončenia prijímacieho konania nie je možné tieto skutočnosti 

dodatočne meniť. 

(5) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na 

štúdium na JLF UK,  alebo riadnym vyplnením a podaním elektronickej prihlášky
6
 

prostredníctvom systému AIS.
7
 

(6) Písomná prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom termíne a 

musí byť podpísaná uchádzačom. Uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške 

pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa po vyhodnotení jeho špecifických potrieb
8
 určí forma 

prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
9
 

                                                 
4   § 57 ods. 5 zákona o vysokých školách. 
5  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov    (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 
6  Podrobnosti upraví osobitný vnútorný predpis UK. 
7  § 58 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
8  V súlade s ustanoveniami § 100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách. 
9  Podrobnosti upraví osobitný vnútorný predpis UK. 
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(7) K prihláške sa priloží doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Neoddeliteľnou 

časťou prihlášky je aj súhlas so spracovaním osobných údajov. Výška poplatku za prijímacie 

konanie, spôsob úhrady a platobné dispozície sa zverejnia podľa odseku 4. 

(8) Ak si uchádzač podáva prihlášku na viac nelekárskych zdravotníckych študijných programov 

akreditovaných na JLF UK v rovnakej forme štúdia (všetky v dennej alebo všetky v externej 

forme štúdia) a v rovnakom stupni štúdia (všetky v prvom stupni alebo všetky v druhom 

stupni), ktoré sa uskutočňujú na JLF UK, uvádzajú sa na jednom tlačive. Ak si uchádzač 

podáva prihlášku na viac študijných programov v rôznych formách štúdia alebo v rôznom 

stupni štúdia, podáva si na každý študijný program samostatnú prihlášku. V predmetných 

tlačivách uchádzač uvedie študijné programy, o ktoré má záujem, v poradí dôležitosti. Ak si 

uchádzač podáva prihlášku na študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, 

podáva si na každý  študijný program samostatnú prihlášku.  

(9) Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo ak neobsahuje doklad o zaplatení poplatku podľa 

odseku 7, fakulta vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak uchádzač 

v určenej lehote, nie kratšej ako 7 dní, nedostatky neodstráni, prihláška sa považuje za 

neplatnú. 

(10) Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, fakulta zašle uchádzačovi pozvánku 

na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky, prípadne pred 

termínom konania jej prvej časti. V prípade doktorandského štúdia zašle fakulta uchádzačovi 

pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky, pričom mu 

oznámi aj jej obsahové zameranie. 

Čl. 5 

Prijímacia skúška 

(1) Prijímacia skúška sa môže deliť na viac častí a môže sa konať v jednom alebo vo viacerých 

dňoch. 

(2) Na konanie prijímacej skúšky musí byť stanovený aspoň jeden riadny a spravidla jeden 

náhradný termín; tieto termíny musia byť stanovené v súlade so Štatútom UK.
10

 

(3) Náhradný termín skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada. 

Dôvodom na povolenie náhradného termínu môže byť napr. náhle ochorenie alebo štúdium v 

zahraničí, keď je prípravou na štúdium na JLF UK, alebo účasť uchádzača na prijímacej 

skúške na inej fakulte UK. 

(4) Prijímacia skúška na prvý,  druhý a spojený prvý a druhý stupeň štúdia musí byť písomná. 

(5) Dekan môže ustanoviť pravidlá, ktoré je uchádzač povinný dodržiavať počas prijímacej 

skúšky. 

(6) Dekan vymenuje na vykonanie prijímacej skúšky skúšobnú komisiu. Skúšobná  komisia je 

najmenej trojčlenná. 

(7) Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa  uskutočňuje pred prijímacou komisiou,  ktorá 

pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu odborovej komisie 

vymenúva dekan. Ak ide o prijímacie konanie uchádzača na tému, ktorú vypísala externá 

vzdelávacia inštitúcia, sú členmi prijímacej komisie aj zástupcovia externej vzdelávacej 

inštitúcie, určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie. Členov z vysokej školy určuje pre 

študijné programy uskutočňované na fakulte dekan, pre študijné programy, ktoré sa 

neuskutočňujú na fakulte, rektor. Prijímacia skúška sa po dohode vysokej školy alebo fakulty 

s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie za 

                                                 
10  Čl. 52 ods. 3 Štatútu UK. 
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účasti zástupcov vysokej školy. 

(8) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa 

občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas). 

(9) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu o 

prijímacom konaní. Súčasťou tohto spisu je aj: 

a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (počet získaných bodov) 

a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila, resp. vkladala údaje do počítača, 

b) záznam o ústnej skúške, ktorý obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, 

dátum a podpisy členov skúšobnej komisie. 

(10) Na prijímacej skúške alebo jej časti musia byť prítomní najmenej dvaja členovia skúšobnej 

komisie. 

(11) Hodnotenie písomných testov musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá testy hodnotí nesmie 

vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test písal. 

(12) Prijímacia komisia pre doktorandské štúdium hodnotí výsledok prijímacej skúšky na 

neverejnom zasadaní. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači a charakter témy 

vylučuje, aby ju riešili viacerí uchádzači, určí sa ich poradie podľa úspešnosti prijímacej 

skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej 

publikačnej činnosti  uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky 

v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác a pod). 

(13) O výsledku prijímacej skúšky na doktorandské štúdium sa vyhotoví zápisnica. Komisia 

predloží návrh na prijatie úspešného uchádzača dekanovi. Ak ide o tému, ktorú vypísala 

externá vzdelávacia inštitúcia, musí táto inštitúcia vyjadriť súhlas s prijatím uchádzača. 

(14) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača 

alebo jej časť, ak sa uchádzač dopustí podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami 

vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto 

uchádzača sa nehodnotia, náhradný termín prijímacej skúšky sa mu neposkytuje a jeho 

prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú. 

(15) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku alebo jej 

časť aj vtedy, keď v jej priebehu sa zistia okolnosti, ktoré porušujú rovnosť zúčastnených 

uchádzačov v prijímacom pokračovaní. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky sa nehodnotia, 

prijímacia skúška sa opakuje v náhradnom termíne alebo v inom termíne určenom dekanom. 

Čl. 6 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania 

(1) O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan.
11

 

(2) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od 

overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie, 

poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo ním 

splnomocneného prodekana. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na doktorandské 

štúdium sa uvedie študijný program, forma štúdia, meno školiteľa a téma dizertačnej práce. 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. 

Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na 

úradnej výveske fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 

doručenia.
12

 

                                                 
11  § 58 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
12  § 58 ods. 7 zákona o vysokých školách. 
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(3) Uchádzačovi, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium podľa 

§56 zákona o vysokých školách v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže 

dekan fakulty vydať rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium. V prípade, že študent 

najneskôr v deň určený na zápis na štúdium nepreukáže splnenie základných podmienok 

prijatia na štúdium, dekan vydá rozhodnutie, ktorým rozhodnutie o podmienečnom prijatí na 

štúdium zruší a rozhodne o neprijatí uchádzača na štúdium.
13

Ak študent najneskôr v deň 

určený na zápis na štúdium preukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium, 

považuje sa za riadne prijatého na štúdium zvoleného študijného programu. 

(4) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní. 

Čl. 7 

Zverejňovanie výsledkov prijímacej skúšky 

(1) Ak sa v študijnom programe koná prijímacia skúška, tak v deň konania prijímacej skúšky 

alebo najneskôr v nasledujúci deň fakulta pomocou akademického informačného systému 

sprístupní uchádzačovi výsledok, ktorý dosiahol v jednotlivých predmetoch prijímacej 

skúšky, ako aj celkový výsledok jeho prijímacej skúšky. 

(2) V pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa konala prijímacia skúška (skončilo 

vyhodnocovanie skúšok, ak sa prijímacie skúšky konali v zahraničí), fakulta zverejní na 

svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty výsledky prijímacej skúšky všetkých 

uchádzačov v tvare: kód uchádzača, celkový výsledok prijímacej skúšky. Výsledky sa 

zverejňujú podľa študijných programov a sú usporiadané podľa kódu uchádzača. Ak sa na 

študijný program prijímajú uchádzači bez prijímacej skúšky ako aj na základe prijímacej 

skúšky, v zozname sa uvedú len uchádzači, ktorí vykonali prijímaciu skúšku. Súčasne sa 

uvedie počet uchádzačov prijatých na študijný program bez prijímacej skúšky. 

(3) Ak prijímacia skúška trvá viac dní, výsledky podľa odseku 1 sa uchádzačovi sprístupnia 

v posledný deň takejto skúšky. Ak sa prijímacia skúška koná mimo územia Slovenskej 

republiky, tak výsledok podľa odseku 1 sa uchádzačovi sprístupní v deň vyhodnotenia skúšky, 

a výsledky podľa odseku 2 v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom sa 

vyhodnocovali výsledky prijímacej skúšky. 

(4) Zverejnené informácie musia mať poznámku: „Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je 

rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do 

vlastných rúk.“ 

Čl. 8 

Zverejňovanie výsledkov prijímacieho konania 

(1) Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty,  JLF UK 

zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty zoznam prijatých 

uchádzačov, a to buď celkový zoznam alebo zoznam podľa jednotlivých študijných 

programov. Spôsob zverejnenia určí dekan fakulty. 

(2) Ak  JLF UK zverejňuje celkový zoznam prijatých uchádzačov, uvádza tieto údaje: kód 

uchádzača a študijný program, na ktorý bol uchádzač prijatý. 

(3) Ak  JLF UK zverejňuje zoznam prijatých uchádzačov podľa jednotlivých študijných 

programov, uvádza len kódy prijatých uchádzačov. 

                                                 
13  § 58 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
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(4) Zverejnené informácie musia mať poznámku „Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je 

rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude uchádzačovi doručené do 

vlastných rúk.“ 

Čl. 9 

Dokumentácia o prijímacom konaní a nahliadanie uchádzača do nej 

(1)  JLF UK je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania, dokumentáciu o zápise na 

štúdium a zápisoch do ďalšej časti štúdia, výpis výsledkov štúdia, kópie dokladov o 

absolvovaní štúdia a dokumentáciu rozhodovania o akademických právach a povinnostiach 

študenta najmenej na 25 rokov odo dňa skončenia štúdia.
14

  

(2) Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr 

do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže 

dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy.  

(3) Nahliadať do materiálov môže len uchádzač alebo ním písomne splnomocnená osoba. Do 

dokumentácie prijímacieho konania možno nahliadnuť vo vyhradených priestoroch fakulty za 

prítomnosti osôb poverených dekanom. 

(4) Na nahliadnutie do dokumentácie musia byť vytvorené primerané podmienky a stanovená 

primeraná doba. 

(5) Ak uchádzač zistí, že jeho test bol nesprávne vyhodnotený, alebo došlo k omylu pri určení 

výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je v zmysle odseku 3 

prítomná pri nahliadaní a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. 

Čl. 10 

Preskúmanie rozhodnutia o neprijatí 

(1) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o 

preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 

do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.
15

 

(2) Dekan môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so 

zákonom, s vnútorným predpisom UK alebo JLF UK alebo s podmienkami ustanovenými 

podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej 

doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom a písomným stanoviskom 

dekana fakulty k vyjadreniam a námietkam žiadateľa.  

(3) Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom 

UK alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak 

žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  

(4) Rozhodnutie rektora podľa odseku 2 musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o tom, 

že proti nemu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.  

(5) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia 

žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium na JLF UK. 

(6) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo 

uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený 

chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok 

odstrániť a uchádzača zaradiť do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov. 

                                                 
14  § 55 ods. 9 zákona o vysokých školách. 
15  § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách. 
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(7) Zmeny v dokumentácii prijímacieho konania urobené v zmysle odseku 6 musia byť vykonané 

komisionálne a musí o tom byť vypracovaný zápis podpísaný členmi skúšobnej komisie. 

(8) Ak je uchádzač po zmene vykonanej podľa odseku 6 zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú 

podmienky na prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení svoje rozhodnutie a 

uchádzača prijme na štúdium. 

Čl. 11 

Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik 

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. 

Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí a oznámi JLF UK. 

(2) Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa môže uskutočniť aj pred začiatkom akademického 

roka, v ktorom sa má ich štúdium začať, ak tak určí  JLF UK. Uchádzač sa následne stane 

študentom až od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta pred začiatkom tohto 

akademického roka neoznámi písomne fakulte, že svoj zápis ruší.
16

 

(3)  JLF UK má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na štúdium. 

Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť fakulte najneskôr do termínu určeného 

fakultou. 

(4) Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium zaniká, ak 

na otázku JLF UK či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo do určeného času 

neodpovie. 

(5) Ak zanikne právo uchádzača na zápis na štúdium,  JLF UK zruší rozhodnutie, ktorým nebol 

ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá 

nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

Čl. 12 

Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium 

(1) Základnými podmienkami prijatia na magisterské štúdium
17

 je vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných 

kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské 

vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie magisterského študijného 

programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
18

 

(2) O prijatí uchádzača na magisterský študijný program, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie 

podľa odseku 1 rozhodne dekan fakulty na základe splnenia podmienok prijatia na štúdium s 

prihliadnutím na určený počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného programu 

a kapacitné možnosti pracoviska, ktoré výučbu zabezpečuje. 

(3) Dekan môže rozhodnúť o tom, že uchádzači o štúdium v magisterskom študijnom programe 

sa musia podrobiť prijímacej skúške. 

Čl. 13 

Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej vysokej školy 

(1) JLF UK môže povoliť za podmienok určených v Študijnom poriadku  JLF UK zápis 

                                                 
16  § 69 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
17  § 53 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
18  § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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študentovi, ktorý bol prijatý na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom 

študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne 

požiada (ďalej len „prestup“). O povolení zmeny rozhoduje dekan so súhlasom rektora.  

(2) O prestup z inej vysokej školy môže študent žiadať k začiatku akademického roka najskôr po 

úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a splnení podmienok na postup do ďalšieho roku 

štúdia podľa pravidiel stanovených na vysokej škole, z ktorej študent chce prestúpiť. 

(3) Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle § 58 zákona o vysokých 

školách.  

(4) Podmienky prijímacieho konania pri prestupe schvaľuje osobitne akademický senát fakulty na 

návrh dekana fakulty.  

(5) Na JLF UK môže byť prijatý prestupom len študent z rovnakého študijného programu inej 

vysokej školy a to najskôr po ukončení prvého roka štúdia. Podmienky prestupu sú:  

a. predloženie úradných dokladov o výsledkoch doterajšieho štúdia, 

b. predloženie sylabov predmetov, ktoré študent ukončil skúškou, 

c. zaslanie žiadosti o prestup, vyplnenej novej prihlášky na štúdium a dokladu o 

zaplatení poplatku za prijímacie konanie (podľa čl. 4 ods. 7 tohto poriadku) do 31. 8. 

príslušného akademického roka. 

(6) O žiadosti študenta o prestup na JLF UK rozhoduje dekan so súhlasom rektora. V prípade 

predloženia nekompletných materiálov podľa ods. 5, dekan vyzve študenta, aby v primeranej 

lehote žiadosť doplnil. V prípade, že študent požadované materiály v takto určenom termíne 

nedodá, dekan žiadosť o prestup na JLF UK zamietne. Dekan fakulty môže žiadosť študenta 

o prestup zamietnuť aj z kapacitných dôvodov.  

(7) Uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov sa riadi čl. 31. Dekan môže 

študentovi určiť povinnosť do stanoveného termínu absolvovať diferenčnú výučbu a vykonať 

skúšky určené študijným programom JLF UK, ktoré študent nevykonal aj mimo schváleného 

harmonogramu akademického roka. 

(8) Na JLF UK nemôže byť prijatý prestupom študent z inej vysokej školy, ktorý na tejto 

nevykonal všetky predpísané študijné povinnosti, resp. bol zo štúdia vylúčený alebo mu bolo 

z akýchkoľvek dôvodov štúdium ukončené. Študent nemôže pri prestupe z inej vysokej školy 

si zapísať predmety odporučeného študijného plánu pre ten rok štúdia, v ktorom študoval pred 

prestupom na predchádzajúcej vysokej škole. 

(9) Študent JLF UK môže požiadať o prestup na ktorúkoľvek fakultu či vysokú školu. Ak je k 

tomuto prestupu potrebný súhlas dekana, dekan jeho prestup neodporučí, ak ide o študenta 

prvého roku štúdia a študent nemá ukončené študijné povinnosti určené pre prvý rok štúdia. 

(10)   Zmena doktorského študijného programu na bakalárske a magisterské študijné programy 

a naopak nie je možná.  

III. časť 

Štúdium na JLF UK 

Čl. 14 

Stupne a formy štúdia na JLF UK, štandardná dĺžka štúdia 

(1) JLF UK poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom 

študijnom programe ako v študijnom programe prvého stupňa (ďalej aj „bakalárske 

štúdium“), v magisterskom študijnom programe ako v študijnom programe druhého stupňa 

(ďalej aj „magisterské štúdium“) a v spojenom prvom a v druhom stupni štúdia do jedného 
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celku podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (doktorské študijné programy všeobecné 

lekárstvo a zubné lekárstvo ďalej aj „doktorské štúdium“) a v doktorandskom študijnom 

programe ako v študijnom programe tretieho stupňa (ďalej aj „doktorandské štúdium“). 

(2) JLF UK môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane 

vysokých škôl so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „spoločný študijný 

program“) na základe dohody o spoločnom študijnom programe, ktorá obsahuje najmä 

podmienky prijatia, podmienky jeho absolvovania, podrobnosti o organizácii štúdia, 

udeľovanom akademickom titule,  podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia
19

 podmienky 

platnosti vnútorných predpisov vysokej školy pre študentov spoločných študijných programov 

a podmienky rozhodovania o ich akademických právach a povinnostiach v súlade s 

vnútornými predpismi vysokej školy a právnymi predpismi štátu, v ktorom sa štúdium 

uskutočňuje.
20

 

(3) Vysokoškolské štúdium uskutočňuje JLF UK podľa akreditovaných študijných programov, 

ktorých zoznam zverejní spôsobom stanoveným v zákone.
21

 

(4) Návrh študijných programov, ktoré sa neuskutočňujú na fakultách, predkladá rektor po 

prerokovaní v Akademickom senáte UK na schválenie Vedeckej rade UK. 

(5) Návrh študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na  JLF UK, predkladá dekan fakulty po 

prerokovaní v Akademickom senáte  JLF UK na schválenie Vedeckej rade JLF UK. 

(6) Študijný program sa uskutočňuje v doktorskom študijnom programe výlučne v dennej forme 

štúdia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe v dennej  aj v externej forme 

štúdia. Denná aj externá forma štúdia sa uskutočňuje prezenčnou metódou alebo dištančnou 

metódou alebo ich kombináciou. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné 

nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme 

nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania. 

(7) Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu 

zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta 

v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej 

tvorivej činnosti.
22

 

(8) Externá forma štúdia študijných programov akreditovaných po 1. januári 2013 je 

organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od 

študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 

hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
23

 

Externá forma štúdia študijných programov akreditovaných pred 1. januárom 2013 je 

organizovaná v súlade s platnou akreditáciou. 

(9) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na JLF UK je založená na 

kreditovom systéme štúdia v súlade s vyhláškou MŠ SR.
24

 

(10) JLF UK môže uskutočňovať aj výučbu jednotlivých predmetov alebo častí štúdia pre iné 

fakulty, vysoké školy alebo inštitúcie. 

(11) Štandardná dĺžka štúdia je stanovená v akreditačnom spise študijného programu. 

(12) Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je pre študijný program 

a) prvého stupňa (bakalársky študijný program) vrátane odbornej praxe najmenej tri a 

                                                 
19  § 54a zákona o vysokých školách. 
20  § 54a ods.2 zákona o vysokých školách. 
21  § 54b zákona o vysokých školách. 
22  § 60 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
23  § 60 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
24  Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 
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najviac štyri akademické roky,
25

 

b) druhého stupňa (magisterský študijný program nadväzujúci na bakalársky študijný 

program) vrátane odbornej praxe najmenej jeden a najviac tri akademické roky,
26

 

c) podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (spojený magisterský študijný program) 

najmenej päť a najviac šesť akademických rokov a pre doktorský študijný program šesť 

akademických rokov, 

d) tretieho stupňa (doktorandský študijný program) najmenej tri a najviac štyri akademické 

roky.
27

 

(13) Štandardná dĺžka štúdia v externej forme je pre študijný program 
 

a) prvého stupňa (bakalársky študijný program) vrátane odbornej praxe najmenej tri a 

najviac päť akademických rokov,
28

 

b) druhého stupňa (magisterský študijný program nadväzujúci na bakalársky študijný 

program) vrátane odbornej praxe najmenej dva a najviac štyri akademické roky,
29

 

c) podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách (spojený magisterský študijný program) 

najmenej sedem a najviac osem akademických rokov, 

d) tretieho stupňa (doktorandský študijný program) najmenej štyri a najviac päť 

akademických rokov.
30

 

Čl. 15 

Práva a povinnosti študentov 

(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom JLF UK zápisom na študijný program 

vysokoškolského štúdia, realizovaný na JLF UK. 

(2) Študent má právo najmä: 
 

a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý, 

b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu, 

c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným 

programom alebo študijným poriadkom, 

d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným programom zvoliť 

si tempo štúdia, poradie absolvovania predmetov pri zachovaní ich predpísanej 

nadväznosti a zvoliť si pred začatím výučby učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými 

učiteľmi, 

e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí 

(akademická mobilita),
31

 

f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na UK, 

g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na UK v súlade s 

právnymi predpismi, 

h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o učiteľoch a o kvalite výučby formou anonymného 

dotazníka,
32

 

i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu, 

                                                 
25  § 52 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách. 
26  § 53 ods. 4 písm. a) zákona o vysokých školách. 
27  § 54 ods. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. 
28  § 52 ods. 3 písm. b) zákona o vysokých školách. 
29  § 53 ods. 4 písm. b) zákona o vysokých školách. 
30  § 54 ods. 2 písm. b) zákona o vysokých školách. 
31  § 58a zákona o vysokých školách. 
32  § 70 ods.1 písm. h) zákona o vysokých školách. 
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j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia 

absolventov v praxi, 

k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné z titulu súbežného štúdia, rozhodnúť sa, 

v ktorom študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, 

ak má na bezplatné štúdium nárok, 

l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program, resp. jeho formu 

v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov, 

m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie; prijímanie, evidenciu, 

prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenia opatrení prijatých na nápravu upravuje 

osobitný predpis,
33

 

n) na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek a 

povinností, ktoré vyplývajú zo študijného programu a Študijného poriadku UK alebo JLF 

UK, 

o) na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia z dôvodu podvodného konania 

pri prijímacej skúške. 

(3) Študent je povinný najmä: 
 

a) dodržiavať vnútorné predpisy UK a JLF UK, 

b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby UK a JLF UK, 

c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom a to priamo UK alebo JLF UK v termíne 

ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti o ich odpustenie a najneskôr v lehote 15 dní 

od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie, pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na 

ich určenie, 

d) oznámiť JLF UK adresu na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, 

e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného 

zamestnanca UK alebo JLF UK, 

f) písomne oznámiť JLF UK  rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať 

bezplatne pri súbežnom štúdiu do 30. septembra príslušného akademického roka, 

g) riadne sa pripravovať na výučbu a všetky formy kontroly štúdia (skúšania), včas a riadne 

plniť úlohy určené vyučujúcim, mať na výučbe pomôcky podľa pokynov pedagóga,  

h) zachovávať zásady slušného správania, predovšetkým vo vzťahu k pedagógom a iným 

zamestnancom fakulty a univerzitnej nemocnice. 

(4) Orgány akademickej samosprávy  UK a JLF UK majú v súlade so zákonom o vysokých 

školách právo v mene UK rozhodovať vo veciach akademických práv a povinností študentov 

zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte. 

(5) Študent JLF UK je na základe zákona o vysokých školách členom akademickej obce UK a 

členom akademickej obce JLF UK. 

(6) Za zavinené porušenie právnych predpisov, Štatútu UK, Štatútu JLF UK alebo iných 

vnútorných predpisov UK alebo  JLF UK, alebo za porušenie verejného poriadku môže byť 

študentovi uložené disciplinárne opatrenie. 

(7) Podrobnosti o konaní o disciplinárnom priestupku upravuje Disciplinárny poriadok UK, resp. 

Disciplinárny poriadok  JLF UK. 

                                                 
33  Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
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Čl. 16 

Študijný poradca, školiteľ doktoranda a koordinátor pre mobility 

(1) Na poskytovanie poradenskej služby študentom, najmä pri zostavovaní študijného plánu, 

pôsobia na JLF UK študijní poradcovia (tútori). Študijného poradcu z radov vysokoškolských 

učiteľov vymenúva a odvoláva dekan. Dekan môže vymenovať podľa potreby viacerých 

študijných poradcov. 

(2) Školiteľom doktoranda (ďalej len „školiteľ“): 
 

a) pre daný študijný odbor alebo študijný program doktorandského štúdia môže byť učiteľ 

fakulty UK alebo iný odborník z praxe, po schválení v príslušnej vedeckej rade. Pravidlá 

schvaľovania školiteľov sú uvedené vo vnútornom predpise;
34

 

b) pre témy, ktoré vypísala externá vzdelávacia inštitúcia môže byť osoba, ktorú schválila 

táto inštitúcia. Externá vzdelávacia inštitúcia poskytne príslušnej vedeckej rade vedecko-

pedagogické charakteristiky svojich školiteľov. 

(3) Školiteľ odborne vedie doktoranda počas doktorandského štúdia. Školiteľ plní ďalšie  úlohy:  
 

a) v súčinnosti s doktorandom zostavuje individuálny študijný plán doktoranda 

a  predkladá ho na schválenie odborovej komisii,  

b) riadi a odborne garantuje plnenie študijného plánu doktoranda  a kontroluje plnenie jeho 

pedagogických a vedeckých činností,  

c) určuje zameranie projektu dizertačnej práce a spresňuje spolu s doktorandom jej tému, 

d) udeľuje doktorandovi určený počet kreditov za ukončené etapy individuálneho štúdia 

vedeckej literatúry a vedeckej časti študijného plánu, ak boli definované v študijnom 

pláne,  

e) predkladá dekanovi ročné hodnotenie doktoranda, 

f) predkladá dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia, vyjadruje 

sa k žiadosti doktoranda o prerušenie štúdia a k žiadosti doktoranda o zmenu študijného 

programu v rámci toho istého študijného odboru, príbuzného študijného odboru alebo 

kombinácie študijných odborov, 

g) odporúča doktoranda v prípade jeho záujmu o študijný pobyt v iných domácich alebo 

zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania, výskumu, techniky alebo umenia, 

h) vypracúva posudok dizertačnej práce a pracovnú charakteristiku zvereného doktoranda, 

i) zabezpečuje doktorandovi podľa potreby konzultácie u iných odborníkov, 

j) zúčastňuje sa na dizertačnej skúške doktoranda a na obhajobe jeho dizertačnej práce 

a má právo sa vyjadriť.                 

(4) Fakultného koordinátora pre mobility vykonáva prodekan JLF UK pre zahraničné vzťahy, 

ktorého úlohou je v spolupráci s Referátom zahraničných vzťahov JLF UK, Oddelením 

zahraničných vzťahov Rektorátu UK a s Oddelením študijných vecí Rektorátu UK 

organizovať medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávacej oblasti, riešenie úloh spojených s 

vysielaním a prijímaním študentov a poskytovanie poradenských služieb o možnostiach 

štúdia. 

(5) Na vykonávanie úloh uvedených v odseku 4 vymenúva dekan fakulty z radov 

vysokoškolských učiteľov v prípade potreby aj fakultného koordinátora pre mobility pre 

ústavy a kliniky.  

                                                 
34  Príslušné opatrenie rektora Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia na UK.   

 



 

150 

 

IV. časť 

Organizácia štúdia na JLF UK 

Čl. 17 

Harmonogram štúdia 

(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho 

roka. 

(2) Doktorandské štúdium sa môže začať aj začiatkom druhého semestra akademického roka. 

(3) Akademický rok sa člení na zimný a letný semester. 

(4) Každý semester sa skladá z výučbovej časti a skúškového obdobia, v doktorandskom štúdiu 

sa skladá aj z vedeckej časti. 

(5) Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 13 a najviac 15 výučbových týždňov. Skúškové 

obdobie trvá najmenej 4 týždne. V posledných semestroch  štúdia môže dekan upraviť 

harmonogram výučby aj iným spôsobom. 

(6) Rektor stanovuje najneskôr do 31. januára po prerokovaní v Kolégiu rektora UK jednotný 

harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok. 

(7) Harmonogram štúdia pre doktorské a nelekárske zdravotnícke  študijné programy sa môže 

líšiť od harmonogramu štúdia stanoveného rektorom UK. Po prerokovaní vo vedení fakulty 

ho stanovuje dekan JLF UK,  najneskôr do 28. februára  na nasledujúci akademický rok. 

Čl. 18 

Organizácia zápisu na štúdium 

(1) Podrobnú úpravu vzťahov, ktoré vznikajú pri zápise na štúdium, obsahuje čl. 1 prílohy č. 1 

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na  JLF 

UK. 

(2) Študent môže pred zápisom vyjadriť svoj záujem o predmety, ktoré chce v nasledujúcom 

akademickom roku/semestri absolvovať a prerokovať ich skladbu so študijným poradcom. 

(3) Zápis vykonáva študijné oddelenie a referát doktorandského štúdia.  

(4) Súčasťou dokumentácie o zápise na doktorandské štúdium je aj schválený individuálny 

študijný plán doktoranda (podľa čl. 20 ods. 10). 

(5) Študenti iných fakúlt alebo vysokých škôl si môžu zapísať predmet na fakulte so súhlasom jej 

dekana, resp. povereného koordinátora za podmienky, ak študent absolvoval predpísané 

prerekvizity a pokiaľ tomu nebráni nedostatočná vyučovacia kapacita. 

(6) Ak má predmet, ktorý si študenti zapisujú, obmedzenú kapacitu (z priestorových, 

personálnych alebo iných dôvodov), študentom sa umožňuje zápis v tomto poradí: 
 

a) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinný (majú ho podľa plánu 

študijného programu odporúčaný v príslušnom semestri) a študenti iných vysokých škôl, 

ktorí si predmet zapisujú ako povinný na základe zmluvy o štúdiu, 

b) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinne voliteľný, 

c) študenti z iných fakúlt UK, pre ktorých je predmet povinne voliteľný na základe dohody 

medzi fakultami, 

d) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet výberový, 

e) študenti iných fakúlt UK, pre ktorých je predmet výberový, 

f) študenti iných vysokých škôl, pre ktorých je predmet výberový. 
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(7) V rámci kategórií podľa odseku 6 písm. a) až f) majú prednosť študenti s lepším váženým 

študijným priemerom vypočítaným v súlade s čl. 24.  

Čl. 19 

Kreditový systém štúdia 

(1) Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž 

spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom 

programe, napomáha otvorenosti UK zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje 

študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu. 

(2) Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na 

nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania. 

(3) Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je 60 kreditov, za 

semester 30 kreditov. 

(4) Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v externej forme štúdia je maximálne 48 

kreditov. Uvedená podmienka sa vzťahuje na študentov v externej forme štúdia prijatých na 

štúdium študijného programu akreditovanom po 1. 1. 2013. 

(5) Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné v 

priebehu štúdia jedného študijného programu získať kredity iba raz. 

(6) Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, 

akumulujú). Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej etape 

štúdia je získanie potrebného súčtu kreditov stanovených študijným programom. 

(7) Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je pre študijný program so 

štandardnou dĺžkou štúdia podľa čl. 14 ods. 12 a 13:  
 

a) v bakalárskom štúdiu najmenej 180 kreditov; 

b) v magisterskom štúdiu najmenej 60 kreditov; 

c) v doktorskom štúdiu 360 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia šesť rokov; 

d) v spojenom prvom a druhom stupni podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách 300 

kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia päť rokov, alebo 360 kreditov, keď je štandardná 

dĺžka štúdia 6 rokov; a 

e) v doktorandskom štúdiu v dennej forme štúdia 240 kreditov, keď je štandardná dĺžka 

štúdia štyri roky; v externej forme štúdia 240 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia 

päť rokov. 

(8) Kredity musí doktorand  získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program. Doktorand 

počas svojho štúdia získava kredity za tieto oblasti činností: 

a) absolvovanie študijnej časti, ktorá pozostáva najmä zo špecializovaných doktorandských 

prednášok a seminárov podľa študijného plánu doktoranda. Študijná časť sa končí 

absolvovaním dizertačnej skúšky.  Doktorand získava za úspešne absolvovanú 

dizertačnú skúšku 20 kreditov. Doktorand má možnosť zapísať si navyše aj doplnkové 

predmety, ktoré ponúkajú fakulty vo svojich študijných programoch, najmä 

magisterského (doktorského) štúdia, ak ich neabsolvoval už v predošlom stupni 

vysokoškolského štúdia. Štúdium doplnkových predmetov a individuálne štúdium 

vedeckej a odbornej literatúry nenahrádzajú absolvovanie povinných prednášok 

a seminárov,  ktoré určuje študijný plán doktoranda, ani vykonávanie pedagogickej 

činnosti na vysokej škole, 
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b) samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, ukončenie etapy výskumnej práce 

definovanej v individuálnom študijnom pláne a pod.), ktorá súvisí s témou dizertačnej 

práce, 

c) pedagogickú činnosť na vysokej škole alebo fakulte (napr. vedenie praktických cvičení a 

pod.) a liečebno-preventívnu činnosť na pracoviskách lekárskych fakúlt; prípadne inú 

praktickú činnosť realizovanú na fakulte alebo v príbuznom zariadení, ak to vyžaduje 

charakter štúdia,  

d) dizertačnú prácu a jej obhajobu získa doktorand 30 kreditov. 

Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda je uvedené v prílohe č. 2.  

(9) Vzdelávacie činnosti v rámci doktorandského štúdia podľa odseku 8 písm. a) a b) sú 

navzájom nezastupiteľné. Doktorand je povinný získať počas štúdia najmenej 40 kreditov za 

vzdelávacie činnosti uvedené v odseku 8 písm. a) a 40 kreditov za tvorivé činnosti uvedené 

v odseku 8 písm. b). 

(10) Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v SR alebo v 

zahraničí na základe zmluvy o štúdiu
35

 (v rámci akademickej mobility), získané kredity sa mu 

prenášajú na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, 

na ktorej ich získal. Prenos kreditov neznamená uznanie absolvovania predmetu zo študijného 

programu, na ktorý je študent zapísaný, automaticky. O uznaní absolvovania predmetu 

namiesto predmetu zo študijného programu rozhoduje dekan fakulty po vyjadrení garanta 

príslušného predmetu na základe osobitnej písomnej žiadosti študenta. Ustanovenia čl. 31 sa 

použijú primerane. 

Čl. 20 

Študijný program, študijný plán a doklady o štúdiu 

(1) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností a súbor 

pravidiel zostavený tak, aby úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri dodržaní 

stanovených pravidiel umožnilo študentovi získať vysokoškolské vzdelanie.
36

 

(2) Študijný program bližšie určujú náležitosti uvedené v zákone o vysokých školách.
37

 

(3) Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných 

odborov, ktoré sú súčasťou sústavy študijných odborov.  

(4) Podmienky realizácie spoločných študijných programov sa určia v dohode o spolupráci, ktorú 

uzatvoria spolupracujúce fakulty. 

(5) Pravidlá absolvovania študijného programu sú zostavené tak, aby študent získal počas štúdia z 

celkového počtu kreditov určených na úspešné skončenie štúdia najmenej 70 % kreditov za 

povinné a povinne voliteľné predmety.  

(6) Študijný program doktorandského štúdia pozostáva zo študijnej časti, ktorá končí dizertačnou 

skúškou,  z vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. Ak ide o doktoranda, ktorý je 

prihlásený na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, súčasťou 

dohody UK alebo fakulty s touto inštitúciou sú aj podmienky uskutočňovania študijnej časti 

doktorandského štúdia a pedagogickej činnosti doktoranda.
38

 

(7) Súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho 

absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke. 

(8) Študijný plán študenta určuje časovú a obsahovú postupnosť predmetov a stanovuje formy 

                                                 
35  § 7 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. 
36  § 51 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
37  § 51 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
38  § 54 ods. 12 zákona o vysokých školách. 
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hodnotenia študijných výsledkov.  

(9) Študijný plán, okrem formy hodnotenia študijných výsledkov, si študent zostavuje sám alebo 

s pomocou študijného poradcu (tútora) z ponuky predmetov študijného programu tak, aby 

splnil pravidlá dané študijným programom a ustanovenia tohto študijného poriadku.  

(10) Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý zostavuje 

doktorand v spolupráci so školiteľom a školiteľ ho predkladá na schválenie odborovej 

komisii. Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti a obsahuje aj 

termíny, v ktorých má doktorand absolvovať jednotlivé predmety a dizertačnú skúšku. 

(11) Schválený individuálny študijný plán doktoranda je súčasťou dokumentácie doktoranda, ktorú 

vedie príslušný referát doktorandského štúdia. Doktorand predloží študijný plán príslušnému 

referátu doktorandského štúdia najneskôr do konca októbra akademického roka, v ktorom 

začal študovať, event. pri zmene v doktorandskom štúdiu. 

(12) Doklady o štúdiu sú: 
 

a) preukaz študenta, 

b) výkaz o štúdiu (index), 

c) výpis výsledkov štúdia, 

d) záznamník klinickej praxe. 

(13) Výkaz o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu, do ktorého sa zapisujú najmä 

predmety a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu.
39

 Podrobnosti o 

obsahu dokladov o štúdiu upravuje § 67 zákona o vysokých školách. 

Čl. 21 

Predmety študijného programu a vzdelávacie činnosti 

(1) Študijný program sa člení na predmety. Predmet je tvorený jednotlivými samostatnými 

vzdelávacími činnosťami alebo ich kombináciou (odsek 8), ktoré sú zamerané na poskytnutie 

vzdelávania vo vymedzenej oblasti. 

(2) Každý predmet je jednoznačne identifikovaný v rámci JLF UK svojím kódom a názvom a je 

koncipovaný ako jednosemestrálny. Základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v 

informačnom liste predmetu.
40

 

(3) Predmety zaradené do študijného programu sú podľa záväznosti ich absolvovania rozdelené 

na tieto druhy: 

a) povinné - ich absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti 

alebo celého študijného programu, 

b) povinne voliteľné - dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť si 

študijný plán svojim individuálnym záujmom podľa vlastného výberu v štruktúre určenej 

študijným programom, 

c) výberové – sú ostatné predmety, ktoré si môže študent zapísať na doplnenie svojho štúdia 

a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia. 

(4) Povinné a povinne voliteľné predmety sa spravidla vyučujú na fakulte, na ktorej sa 

uskutočňuje daný študijný program. Medzi povinné predmety môžu byť zaradené aj predmety 

vyučované na inej fakulte po dohode s dekanom tejto fakulty. 

(5) Výberové predmety si študent zapisuje spravidla z ponuky výberových predmetov svojho 

                                                 
39  § 67 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
40  Vzor informačného listu predmetu je uvedený vo vyhláške MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v znení 

neskorších predpisov. 
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študijného programu, ale aj z ponuky iných študijných programov iných fakúlt alebo 

vysokých škôl v rámci platných pravidiel. 

(6) Predmety sa v študijnom programe podľa nadväznosti delia na: 

a) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním 

iného predmetu, 

b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - absolvovanie takéhoto predmetu 

je možné len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov – prerekvizít.  

(7) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu s jej 

obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. 

(8) Vzdelávacími činnosťami sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová 

práca, laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie. 

(9) Študent je povinný absolvovať vzdelávacie činnosti uvedené v informačnom liste predmetu.
41

 

Neúčasť na vzdelávacích činnostiach môže vyučujúci ospravedlniť z dôvodu 

práceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekážok na strane študenta (najmä výkon verejnej 

funkcie, výkon občianskej povinnosti vo všeobecnom záujme, materská a rodičovská 

dovolenka, karanténa, ošetrovanie chorého člena rodiny, vyšetrenie alebo ošetrenie v 

zdravotníckom zariadení, narodenie dieťaťa manželke študenta, sprevádzanie rodinného 

príslušníka do zdravotníckeho zariadenia, úmrtie rodinného príslušníka, vlastná svadba alebo 

svadba blízkej osoby študenta, nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej 

verejnej dopravy, presťahovanie), ktoré študent preukáže príslušnými dokladmi. Vyučujúci 

môže požadovať od študenta vypracovanie náhradnej úlohy ako náhradu za neúčasť na 

výučbe. 

(10) Vzdelávacie činnosti v rámci predmetu určí garant predmetu. Garant predmetu je povinný na 

začiatku semestra príslušného akademického roka stanoviť presné podmienky absolvovania 

a ukončenia predmetu, ktoré nie je možné následne v priebehu semestra meniť.  

(11) Pri opakovanom zápise predmetu podľa čl. 22 ods. 2 až 4 môže  garant predmetu na základe 

písomnej žiadosti študenta v odôvodnených prípadoch uznať účasť na všetkých alebo 

niektorých vzdelávacích činnostiach, ktoré študent absolvoval pri prvom zápise predmetu aj 

bez náhrady. 

(12) Prednášky vykonávajú spravidla profesori a docenti. Obsah prednášok je predmetom učiva a 

dopĺňa obsah učebníc. 

(13) Cieľom seminárov je metodologicky rozvíjať a prehlbovať odprednášanú časť predmetu a  

podať výklad nových vedeckých poznatkov. 

(14) Cieľom praktických cvičení je cieľavedome precvičovať, upevňovať a prehlbovať vedomosti, 

zručnosti a návyky študentov potrebné na praktické a teoretické zvládnutie predmetu. 

(15)  Cieľom konzultácií je usmerňovať študentov v obsahu a metódach štúdia, metodike vedecko-

výskumnej a odbornej činnosti. Konzultáciami sa môžu nahradiť aj niektoré formy výučby 

alebo doplniť príprava študentov na skúšky. 

(16) Dekan na návrh garanta predmetu môže určiť blokovú formu výučby predmetu. Skúšku 

z predmetu s určenou blokovou výučbou môže študent absolvovať hneď po ukončení danej 

výučby v súlade s čl. 23. 

(17) Štátne sviatky, rektorské a dekanské voľno sú dňami voľna bez povinnosti náhrady výučby. 

(18) Odborná  prax  slúži  na  upevňovanie  vedomostí a zručností  a ich overovanie v praxi, ako aj 

na získavanie nových vedomostí. Dekan je oprávnený, aby nariadením určil podrobnosti o 

organizácii a priebehu odbornej praxe.  

                                                 
41  § 62 ods. 2 zákona o vysokých školách a § 4 ods. 1, príloha č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia 

v znení neskorších predpisov. 
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(19) Povinná letná prax študentov JLF UK sa vykonáva v období letných prázdnin. Študenti, ktorí 

výučbu predmetu absolvovali a požiadali o presun praxe do  vyššieho roku štúdia, môžu prax 

vykonávať aj priebežne  počas výučby tak, aby nebol narušený rozvrh výučby v danom 

akademickom roku. Študenti, ktorí budú vykonávať prax v zahraničí, musia mať vopred 

súhlas garanta daného predmetu. Žiadosť je potrebné predložiť na študijnom oddelení fakulty. 

(20) Každý študent osobne požiada v príslušnom zdravotníckom zariadení o možnosť a termín 

vykonávať letnú prax podľa študijného plánu daného roku štúdia:   

a) Študenti študijného programu všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo môžu vykonávať letnú 

prax v Univerzitnej nemocnici Martin a v nemocniciach,  s ktorými má JLF UK uzatvorenú 

zmluvu, 

b) Študenti nelekárskych študijných programov nahlásia miesta praxe v zdravotníckych a 

sociálnych zariadeniach a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva na ústavoch 

ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a verejného zdravotníctva podľa študijného programu a 

pokynov garanta predmetu. 

(21) Dĺžka praxe stanovená študijným plánom v príslušných študijných programoch v jednotlivých 

rokoch štúdia  musí byť dodržaná. Nie je možné udeliť výnimku z dĺžky trvania praxe.  

(22) Zadeľovacie listy s potvrdením o vykonaní praxe odovzdajú študenti garantom príslušnej 

praxe najneskôr do konca skúškového obdobia letného semestra. Výsledok hodnotenia 

zaeviduje garant alebo ním poverený hodnotiaci učiteľ v súlade s prílohou č. 1 tohto 

vnútorného predpisu.  

(23) Doktorand je povinný absolvovať vzdelávacie činnosti študijného programu v súlade so 

študijným programom a individuálnym študijným plánom: 

a) Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä z prednášok, seminárov 

a individuálneho štúdia odbornej literatúry potrebnej z hľadiska zamerania dizertačnej 

práce (samoštúdium). 

b) Vedecká časť štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta 

doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce a odborne ju garantuje školiteľ. 

c) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti 

alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou, v súlade 

s individuálnym študijným plánom doktoranda, v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne 

v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba. 

Čl. 22 

Zápis a absolvovanie predmetov 

(1) Zápisom si študent definuje svoj študijný plán pre nasledujúci  rok štúdia. 

(2) Zapísaný povinný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, môže si zapísať počas štúdia 

ešte raz v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe. Po druhom neúspešnom 

pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia v zmysle zákona o 

vysokých školách
42

 (pozri čl. 24 ods. 4 a 5).  

(3) Pre zapísaný povinne voliteľný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, platia 

analogicky podmienky z odseku 2, študent si však môže namiesto neho vybrať iný predmet z 

ponuky povinne voliteľných predmetov, ak to umožňujú pravidlá voľby povinne voliteľných 

predmetov daného študijného programu (pozri čl.  24 ods. 4 a 5). 

(4) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval 

                                                 
42  § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
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neúspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet alebo povinne 

voliteľný predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. Ak 

študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak 

študent nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie 

vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia.  

(5) Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej 

skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol 

splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo skončenie štúdia. V každom roku štúdia je 

povinný zapísať si a úspešne absolvovať predmety najmenej za 40 kreditov v dennej forme 

štúdia a 30 kreditov v externej forme štúdia, okrem posledného roka štúdia. Maximálna 

hodnota zapísaných kreditov v jednom roku neprekročí 1,5 násobok štandardnej záťaže 

študenta dennej formy štúdia a 1,25 násobok štandardnej záťaže študenta v externej forme 

štúdia. Zo závažných dôvodov, na základe písomnej žiadosti, môže dekan povoliť študentovi 

v dennej forme štúdia zapísanie si predmetov aj za viac ako 1,5 násobok štandardnej záťaže. 

Študentovi v externej forme štúdia nie je možné povoliť zapísanie si predmetov za viac ako 

1,25 násobok štandardnej záťaže. Uvedená podmienka sa vzťahuje na študentov v externej 

forme štúdia prijatých na štúdium študijného programu akreditovanom po 1. 1. 2013. 

Rozhodnutie dekana o povolení, resp. nepovolení zapísania si predmetov za viac ako 1,5 

násobok štandardnej záťaže študenta dennej formy štúdia je konečné a nie je možné proti 

nemu podať opravný prostriedok. 

(6) V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s 

takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia. 

(7) Študenti môžu byť počas štúdia rozdelení do študijných skupín. Zloženie študijných skupín si 

stanovujú študenti sami, najneskôr nasledujúci deň po dni zápisu pre príslušný rok štúdia a 

stáva sa pre nich záväzné minimálne pre zimný semester príslušného akademického roka. 

Prípadné zmeny zloženia študijných skupín pre letný semester príslušného  akademického 

roka si stanovujú študenti najneskôr posledný deň výučby v zimnom semestri. Zloženie  

študijných skupín pre príslušný semester nahlasuje na študijné oddelenie zástupca ročníka 

podľa vyššie uvedených termínov. Ak si v uvedenom termíne študenti toto právo neuplatnia, 

rozdelenie do študijných skupín je v kompetencii prodekana pre pedagogickú činnosť. 

(8) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. 

Čl. 23 

Evidencia, kontrola a hodnotenie študijných výsledkov 

(1) Podrobnú úpravu vzťahov, ktoré vznikajú pri evidencii a kontrole štúdia, obsahuje čl. 2 

prílohy č. 1 tohto Študijného poriadku JLF UK: Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, 

evidencie a kontroly študijných výsledkov na JLF  UK. 

(2) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu (ďalej aj „hodnotenie 

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 semináre a pod.), 

b) skúškou za dané obdobie štúdia. 

(3) Výberové predmety sú hodnotené priebežnou kontrolou študijných výsledkov podľa odseku 2 

písm. a) s výnimkou, ak si študent vybral ako výberový predmet povinný alebo povinne 

voliteľný predmet, ktorý je hodnotený skúškou. 

(4) Skúšky sa konajú v skúškovom období, okrem predmetov vyučovaných blokovou formou 
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výučby (čl. 21 ods. 17), ustanovenie čl. 24 ods. 4 tým nie je dotknuté. 

(5) Podmienky na hodnotenie a absolvovanie predmetu sú vyjadrené v informačnom liste 

predmetu, pričom sa uvádza forma hodnotenia a podmienky na získanie jednotlivých 

klasifikačných stupňov hodnotenia (čl. 24). 

(6) Odporúčaný študijný plán predpisuje najviac päť predmetov zakončených skúškou za 

semester. Študent má právo zostaviť si študijný plán tak, že môže absolvovať viac ako päť 

povinných a povinne voliteľných predmetov zakončených skúškou. 

(7) Konkrétny spôsob kontroly štúdia vrátane termínov a spôsobu vyhodnotenia kontroly oznámi 

garant predmetu (čl. 21 ods. 10) na začiatku semestra.  

(8) Skúšky sa konajú po ukončení výučby z daného predmetu v skúškovom období semestra 

(okrem prípadov podľa ods. 11 a 12). Garant predmetu stanoví minimálne dva týždne pred 

začiatkom skúškového obdobia termíny pre dané skúškové obdobie v počte  minimálne 1,5 

násobku v závislosti od počtu študentov daného ročníka a počtu študentov, ktorí sa môžu 

prihlásiť na jeden termín. Určí i maximálny počet študentov, ktorí sa môžu na daný termín 

prihlásiť.  

(9) Na skúšku sa študenti prihlasujú spôsobom, ktorý určí vedúci výučbového pracoviska 

prostredníctvom systému AIS. Odhlásiť sa zo skúšky je možné najneskôr deň pred jej 

konaním aj bez udania dôvodu. Študent sa nemôže prihlásiť súčasne na skúšku z daného 

predmetu na viac ako jeden termín. 

(10) Študenta možno z vážnych, najmä zdravotných dôvodov dodatočne ospravedlniť z neúčasti na 

skúške najneskôr do piatich dní od termínu skúšky. O odôvodnenosti ospravedlnenia 

rozhodne skúšajúci a po dohode určí študentovi náhradný termín. V prípade 

neospravedlnenia, resp. neuznania dôvodu je študent na danom termíne hodnotený 

klasifikačným stupňom FX. 

(11) Garant predmetu alebo skúšajúci môže študentom s blokovou formou výučby určiť termíny 

na vykonanie skúšky z príslušného predmetu aj v priebehu semestra. Termín skúšky stanovuje 

garant alebo skúšajúci až po ukončení blokovej výučby pre danú študijnú skupinu. 

(12) Garant predmetu alebo skúšajúci podľa možností pracoviska môže vypísať termín skúšky  aj 

mimo aktuálneho skúškového obdobia, ak študent, ktorý písomne požiada dekana do konca 

skúškového obdobia príslušného semestra o takúto možnosť, má získaných minimálne 70 % 

kreditov z príslušného semestra. Do počtu kreditov za príslušný semester sa pre účely tohto 

výpočtu nezapočítavajú kredity získané za opakovane zapísané predmety ani za uznané, 

prenesené resp. dovezené predmety. 

(13) Skúšky a všetky študijné povinnosti musia byť ukončené do 31. augusta príslušného 

akademického roka (okrem prípadov opakovane zapísaného predmetu – viď čl. 24, ods. 4 

posledná veta).  

(14) Príprava na skúšku v období, keď sa uskutočňuje výučba, neospravedlňuje študenta z neúčasti 

na povinnej výučbe. Neúčasť na povinnej výučbe sa ospravedlňuje len za deň konania skúšky. 

Dňom konania skúšky sa rozumejú všetky dni, v ktorých sa konajú jednotlivé časti danej 

skúšky stanovené vedúcim predmetu. Vyučujúci môže od študenta požadovať náhradu tejto 

neúčasti na výučbe resp. určiť spôsob a formu náhrady. 

(15) Vedúci výučbového pracoviska (ak to dovoľuje personálne obsadenie pracoviska) stanoví pre 

dané skúškové obdobie najmenej dvoch skúšajúcich z radov profesorov a docentov, prípadne 

môže skúšaním poveriť so súhlasom dekana aj odborných asistentov s akademickým titulom 

PhD.  

(16) Skúšaním predmetu môžu byť poverení aj zamestnanci iných fakúlt, vedeckých pracovísk 

a z praxe na základe dohody uzatvorenej v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi na návrh vedúceho príslušného výučbového pracoviska medzi nimi a JLF UK.  
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(17) Pri skúške, ak boli stanovení viacerí skúšajúci, má študent právo slobodne si zvoliť 

skúšajúceho a zapísať sa k nemu na riadny termín skúšky v rozsahu termínov vypísaných 

garantom predmetu/vedúcim výučbového pracoviska. Prvý a druhý opravný termín vykonáva 

študent spravidla u toho istého skúšajúceho alebo u iného, vedúcim výučbového pracovisko 

určeného skúšajúceho. 

(18) Na žiadosť študenta alebo vedúceho pracoviska môže dekan určiť konanie skúšky v rámci 

počtu termínov podľa čl. 24 ods. 4 pred komisiou. Túto komisiu menuje dekan na návrh 

vedúceho pracoviska.  

Čl. 24 

Klasifikačné stupne a vážený študijný priemer 

(1) Na hodnotenie študijných výsledkov sa na JLF UK používa stupnica, ktorú tvorí šesť 

klasifikačných stupňov: 

a) A - výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1), 

b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (numerická hodnota 1.5), 

c) C - dobre (priemerné výsledky) (numerická hodnota 2), 

d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) (numerická hodnota 2.5), 

e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) (numerická hodnota 3), 

f) FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) (numerická hodnota 4). 

(2) Hodnotenie (známka, klasifikačný stupeň) odzrkadľuje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo 

zručností v súlade s cieľom predmetu, uvedeným v informačnom liste predmetu. 

(3) Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal hodnotenie A až E. Študent získa kredity 

len za úspešne absolvovaný predmet. 

(4) Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má právo na dva opravné termíny, 

pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Študent nemá nárok na opravné alebo 

náhradné možnosti splnenia podmienok priebežného hodnotenia, ak takáto možnosť nie je 

stanovená v informačnom liste predmetu, resp. ak vyučujúci na začiatku semestra neurčí 

niečo iné, alebo ak študijný poriadok fakulty neurčuje inak. V prípade, že študent nesplní 

podmienky priebežného hodnotenia je hodnotený známkou FX bez možnosti zúčastniť sa 

záverečnej skúšky. Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za rovnakých 

podmienok len na jeden opravný termín (pozri čl. 22 ods. 2 až 4).  

(5) Predmety, ktoré si študent zapísal a ich neabsolvoval, napr. nezúčastnil sa záverečného 

hodnotenia alebo sa nezúčastňoval povinných vzdelávacích činností uvedených 

v informačnom liste predmetu a vyučujúci jeho neúčasť neospravedlnil (pozri čl. 21 ods. 9), 

sú na konci príslušného skúškového obdobia hodnotené známkou FX.
43

 

(6) Na hodnotenie celkových výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vážený 

študijný priemer za akademický rok/semester sa vypočíta tak, že sa pre všetky študentom 

zapísané predmety v danom roku/semestri spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia 

predmetu a numerickej hodnoty známky (odsek 1) a vydelia sa súčtom kreditov zapísaných na 

daný rok/semester. Do priemeru sa rátajú známkou „4“ aj predmety, ktoré si študent zapísal a 

boli hodnotené známkou FX, alebo si ich študent zapísal a ich neabsolvoval a tým boli 

hodnotené známkou FX podľa odseku 5. 

(7) Vážený študijný priemer za celé štúdium sa vypočíta analogicky, ako je uvedené v odseku 6, 

pričom sa do výpočtu zahrnú len úspešne absolvované predmety. 

(8) Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch vynútených 

                                                 
43  Podrobnosti upravené v prílohe č. 1. 
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kapacitnými možnosťami výučby, pri rozhodovaní o priznaní niektorých štipendií, pri 

prideľovaní ubytovania vo vysokoškolských internátoch a pod.  

Čl. 25 

Kontrolné etapy štúdia 

(1) Ak chce študent (okrem doktoranda) dennej formy a študent externej formy štúdia prijatý na 

štúdium podľa študijných programov akreditovaných do 31. 12. 2012 pokračovať v štúdiu, 

musí: 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne dvoch povinných 

predmetov a získanie minimálne 15 kreditov za úspešne absolvované predmety; 

b) v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 40 kreditov za úspešne 

absolvované predmety s výnimkou prípadu, že študentovi ostáva vykonať iba štátnu 

skúšku. 

(2) Ak chce študent (okrem doktoranda) externej formy štúdia prijatý na štúdium podľa 

študijných programov akreditovaných po 1. 1. 2013 pokračovať v štúdiu, musí: 
 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné absolvovanie minimálne jedného povinného 

predmetu a získanie minimálne 10 kreditov za úspešne absolvované predmety; 

b) v každom roku štúdia získať za zimný a letný semester minimálne 30 kreditov za úspešne 

absolvované predmety a maximálne 1,25 násobok štandardnej záťaže za úspešne 

absolvované predmety. 

(3) V akademickom roku, počas ktorého má študent prerušené štúdium alebo sa zúčastnil riadne 

schválenej akademickej mobility iba na časť akademického roka (pozri čl. 30), musí splniť 

podmienky podľa odseku 1 a 2 primerane. 

(4) V dennej forme doktorandského štúdia musí doktorand pre svoj postup do každého ďalšieho 

akademického roka získať minimálne 40 kreditov. V externej forme doktorandského štúdia 

musí získať doktorand minimálne 30 kreditov a maximálne 1,25 násobok štandardnej záťaže 

za každý akademický rok. 

(5) Nesplnenie podmienok uvedených v odseku 4 je dôvodom na to, aby školiteľ v ročnom 

hodnotení (odsek 6) podal dekanovi návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia. 

(6) V doktorandskom štúdiu na konci každého akademického roka predkladá školiteľ dekanovi 

ročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda (vrátane počtu pridelených kreditov) 

s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ pritom 

hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov, 

a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu jeho individuálneho študijného plánu. Dekan 

rozhoduje na základe ročného hodnotenia doktoranda o tom, či doktorand môže v štúdiu 

pokračovať, ako aj o prípadných zmenách v jeho študijnom programe. 

Čl. 26 

Záverečná práca 

(1) Záverečná práca je bakalárska práca, diplomová práca alebo dizertačná práca. 

(2) Bakalárskou a diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v 

študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Obhajobou dizertačnej práce sa 

preukazuje pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť.  

(3) Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanoví vnútorný predpis UK vydaný 
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rektorom
44

 a vnútorný predpis JLF UK vydaný dekanom
45

. 

(4) Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa). 

(5) Záverečnú prácu posudzuje oponent (v prípade doktorandského štúdia oponenti). Oponent 

vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.  

(6) Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na prácu (s 

posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta/oponentov) najneskôr tri pracovné dni pred 

obhajobou. 

(7) Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. 

(8) Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX. 

(9) Ak vedúci záverečnej práce alebo školiteľ alebo oponent/oponenti nie sú členmi skúšobnej 

komisie, sú prizvaní na obhajobu záverečnej práce a pri jej hodnotení majú právo sa vyjadriť.  

(10) Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s tým súhlasí 

dekan, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom.  V prípade cudzojazyčnej práce musí táto 

práca obsahovať súhrn v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany. 

(11) Študent odovzdáva záverečnú prácu uvedenú v odseku 1 Akademickej knižnici UK 

v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístupnenia. 

Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje vnútorný predpis UK vydaný 

rektorom
46

 a vnútorný predpis JLF UK vydaný dekanom
47

. 

Čl. 27 

Štátne skúšky 

(1) Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou z podmienok úspešného 

absolvovania študijného programu. Štátna skúška nemôže pozostávať len z obhajoby 

záverečnej práce, okrem štátnej skúšky v bakalárskom študijnom programe. 

(2) Štátna skúška sa môže skladať z viacerých predmetov štátnej skúšky. 

(3) Garanti predmetov štátnej skúšky majú povinnosť na začiatku príslušného akademického roka 

zverejniť podmienky účasti na štátnej skúške v súlade s akreditáciou študijného programu, 

otázky štátnej skúšky, jej organizáciu a obsah praktickej časti štátnej skúšky.  

(4) Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky 

a obhajoby dizertačnej práce, ktoré sú predmetmi štátnej skúšky.     

(5) Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným 

programom ak 

a) získa minimálne potrebný počet kreditov na riadne skončenie, ak študuje študijný 

program akreditovaný do 31. 12. 2012 alebo získa minimálne toľko kreditov, aby po 

získaní kreditov za úspešné absolvovanie štátnych skúšok mal potrebný počet kreditov na 

riadne skončenie štúdia (čl. 19 ods. 7), ak študuje študijný program akreditovaný po 1. 1. 

2013;  

b) úspešne absolvuje všetky predpísané povinné predmety, okrem štátnej skúšky; v 

                                                 
44  Vnútorný predpis č. 12/2013 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác 

a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.  
45   Vnútorný predpis dekana JLF UK v Martine o záverečných (bakalárskych a diplomových) prácach  študentov 

      JLF UK v Martine  
46  Čl. 11 ods. 3 vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych 

prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK.  
47  Vnútorný predpis dekana JLF UK v Martine o záverečných (bakalárskych a diplomových)  

     prácach  študentov JL FUK v Martine  
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študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo je možné vykonať štátnu 

skúšku v poslednom roku štúdia po ukončení výučby bloku príslušného predmetu podľa 

schváleného harmonogramu výučby a termínov štátnych skúšok pre aktuálny 

akademický rok; 

c) úspešne absolvuje povinne voliteľné a výberové predmety v skladbe určenej študijným 

programom; 

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné 

a poplatky spojené so štúdiom.
48

 

(6) Termín/termíny štátnej skúšky stanovuje dekan v súlade s harmonogramom štúdia. 

(7) Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške a vopred alebo najneskôr 

do 5 dní po termíne sa ospravedlní, môže mu dekan určiť náhradný termín štátnej skúšky. Ak 

sa študent bez ospravedlnenia nedostaví v určenom termíne, alebo ak dekan neuzná dôvod 

ospravedlnenia, hodnotí sa jeho neprítomnosť ako neúspešne vykonaná skúška. 

(8) Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“). 

(9) Právo skúšať na štátnej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov 

a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou.
49

 Ak ide o bakalárske 

študijné programy, právo skúšať majú aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného 

asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa. 

(10) Dekan určuje v súlade so zákonom o vysokých školách
50

 zloženie komisie z osôb 

oprávnených skúšať. Komisia má najmenej štyroch členov. Predseda komisie je 

vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesora alebo docenta zaradený na príslušnej 

fakulte. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomný jej predseda a aspoň dvaja ďalší 

členovia. 

(11) Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie komisie o 

výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie. 

(12) Jednotlivé predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami A až FX. 

(13) Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a „neprospel“. 

(14) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent 

hodnotený z jednotlivých predmetov štátnej skúšky v riadnych termínoch len známkami A 

alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou 

B. 

(15) Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa pravidlá podľa 

odseku 14 a ani z jedného predmetu nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX) aj na 

poslednom možnom termíne podľa odseku 17. 

(16) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom nedostatočne (FX) aj na 

poslednom možnom termíne podľa odseku 17, celkové hodnotenie štátnej skúšky je 

„neprospel“. 

(17) Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške, alebo ak na nej nevyhovel, môže ju vykonať v 

najbližšom náhradnom (opravnom) termíne. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky, z 

ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“ (FX). Opakovať štátnu skúšku, 

resp. predmet štátnej skúšky je možné najviac dvakrát do termínu, ktorý vyplýva z čl. 33 ods. 

6 písm. c). 

                                                 
48  Podľa aktuálneho vnútorného predpisu UK, ktorým sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK pre 

príslušný akademický rok. 
49  Vedecká rada JLF UK  ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte. 
50  § 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. 



 

162 

 

(18) Termín konania jednotlivých skúšok z predmetov štátnej skúšky, ako aj obhajoby záverečnej 

práce pri prvom opakovaní štátnej skúšky sa označuje ako prvý opravný termín. Prvý opravný 

termín určuje dekan, pričom časový odstup medzi riadnym termínom a prvým opravným 

termínom musí byť aspoň 20 dní. 

(19) Termín konania jednotlivých skúšok z predmetov štátnej skúšky, ako aj obhajoby záverečnej 

práce pri druhom opakovaní štátnej skúšky sa označuje ako druhý opravný termín. Druhý 

opravný termín určuje dekan, pričom časový odstup medzi prvým opravným termínom a 

druhým opravným termínom musí byť aspoň 30 dní. 

(20) Ak boli Vedeckou radou fakulty schválené a dekanom vymenované viaceré komisie pre 

štátnu skúšku z príslušného predmetu štátnej skúšky, študent má právo slobodne si vybrať 

komisiu. Pri opravnom termíne vykonáva študent štátnu skúšku spravidla pred tou istou 

štátnicovou komisiou.  

Čl. 28 

Celkové hodnotenie štúdia 

(1) Celkový výsledok úspešne absolvovaného štúdia sa hodnotí dvoma stupňami: 
 

a) prospel s vyznamenaním, 

b) prospel. 

(2) Ak študent za celé štúdium dosiahol vážený študijný priemer 1,3 a menej (bez hodnotenia 

predmetov štátnej skúšky) a štátnu skúšku (štátne skúšky) vykonal s hodnotením „prospel s 

vyznamenaním“ v riadnom termíne, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. a). 

(3) Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. b). 

Čl. 29 

Zmena študijného programu v rámci UK 

(1) Študentovi môže dekan povoliť na základe jeho písomnej žiadosti zmenu študijného 

programu, resp. formy študijného programu v rámci toho istého alebo príbuzného študijného 

odboru alebo kombinácie študijných odborov. Pred rozhodnutím si dekan vyžiada súhlas 

rektora. 

(2) Ak sa pôvodný študijný program a nový študijný program študujú na rôznych fakultách, je 

podmienkou zmeny súhlas oboch príslušných dekanov. Súhlas rektora si vyžiada ten dekan 

fakulty, na ktorej bude študent študovať po zmene. 

(3) Dekan fakulty rozhodne na základe podmienok stanovených študijným poriadkom fakulty o 

zmene študijného programu. Uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov sa riadi 

čl. 31.  

(4) Na JLF UK môže byť prijatý zmenou študijného programu len študent z rovnakého študijného 

programu inej fakulty UK. Podmienky zmeny študijného programu sú:  

a. predloženie úradných dokladov o výsledkoch doterajšieho štúdia, 

b. predloženie sylabov predmetov, ktoré študent ukončil skúškou, 

c. zaslanie žiadosti o zmenu študijného programu, vyplnenej novej prihlášky na 

štúdium a dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (podľa čl. 4 ods. 7 

tohto poriadku) do 31. 8. príslušného akademického roka. 

(5) O žiadosti študenta o zmenu študijného programu na JLF UK rozhoduje dekan so súhlasom 

rektora UK. V prípade predloženia nekompletných materiálov podľa ods. 4, dekan vyzve 
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študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil. V prípade, že študent požadované materiály 

v takto určenom termíne nedodá, dekan žiadosť o zmenu študijného programu na JLF UK 

zamietne. Dekan fakulty môže žiadosť študenta o zmenu študijného programu zamietnuť aj 

z kapacitných dôvodov.  

(6) Dekan môže študentovi určiť povinnosť do stanoveného termínu absolvovať diferenčnú 

výučbu a vykonať skúšky určené študijným programom JLF UK, ktoré študent nevykonal. 

(7) Na JLF UK nemôže byť prijatý zmenou študijného programu študent z inej fakulty UK, ktorý 

na tejto nevykonal všetky predpísané študijné povinnosti, resp. bol zo štúdia vylúčený alebo 

mu bolo z akýchkoľvek dôvodov štúdium ukončené.  Študent nemôže pri prestupe z inej 

fakulty UK si zapísať predmety odporučeného študijného plánu pre ten rok štúdia, v ktorom 

študoval pred prestupom na predchádzajúcej fakulte UK. 

(8) Ak dôjde k zmene študijného programu doktorandského štúdia, resp. zmene formy 

doktorandského štúdia, rozhodne o prenose kreditov a uznaní predmetov dekan po vyjadrení 

odborovej komisie, ak je to v súlade s novým študijným plánom doktoranda. Inak sa 

uznávanie absolvovaných predmetov a prenos kreditov riadi čl. 31. 

(9) Študent je povinný na úspešné skončenie štúdia splniť podmienky stanovené v študijnom 

programe, ktorý študuje po zmene. 

(10) O zmenu študijného programu môže študent žiadať iba k začiatku akademického roka najskôr 

po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a po splnení podmienok uvedených v čl. 25 ods. 

1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) a ods. 4. 

Čl. 30 

Akademická mobilita 

(1) Podmienky prijímania študentov z iných vysokých škôl v rámci akademickej mobility 

študentov a ich štúdium na JLF UK sa riadia ustanoveniami § 58a zákona o vysokých 

školách. 

(2) Pravidlá a podmienky vysielania študentov na akademickú mobilitu upravuje osobitný 

vnútorný predpis UK.
51

 

(3) V prípade štúdia v rámci riadne schválenej akademickej mobility iba počas časti 

akademického roka je študent povinný splniť podmienky kontrolnej etapy štúdia podľa čl. 25 

primerane (pozri čl. 25 ods. 3). 

(4) Kredity za predmety absolvované v rámci riadne schválenej akademickej mobility sa 

študentovi započítajú po predložení relevantných dokladov o ich získaní stanovených 

vyhláškou a vnútornými predpismi UK. 

(5) Na študentov, ktorí počas riadne schválenej akademickej mobility absolvujú v príslušnej časti 

akademického roka (zimný alebo letný semester) predmet/predmety aj na vysielajúcej fakulte, 

sa odsek 3 nevzťahuje.
52

 

(6) Predmet realizovaný na prijímajúcej fakulte, ktorý je obsahom a rozsahom podobný predmetu 

na vysielajúcej fakulte, a ktorý študent úspešne absolvoval v rámci riadne schválenej 

akademickej mobility, môže dekan po vyjadrení garanta predmetu na základe písomnej 

žiadosti študenta uznať namiesto príslušného predmetu zo študijného programu študenta. Na 

postup uznávania predmetov a prenos kreditov podľa tohto odseku sa použijú primerane 

ustanovenia čl. 31. 

                                                 
51  Vnútorný predpis UK č. 4/2007 Smernica rektora UK o pôsobnosti UK a pôsobnosti jej fakúlt v rámci programu Európskeho 

spoločenstva Life-Long Learning Program, podprogram Erasmus. 
52  § 58a ods. 6 zákona o vysokých školách. 
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(7) Ak doktorand absolvoval časť svojho štúdia na inom ako svojom pracovisku (napr. v 

zahraničí), kredity získané na tomto pracovisku sa započítavajú v plnom rozsahu, ak bol na 

toto pracovisko vyslaný v rámci plnenia svojho študijného plánu a ak sú kreditové systémy 

vysielajúceho a prijímajúceho pracoviska kompatibilné (prenos kreditov). 

(8) Na študentov, ktorí počas štúdia absolvujú na inej vysokej škole len niektoré predmety 

v príslušnej časti akademického roka a ostatné predmety v príslušnom akademickom roku na 

vysokej škole, na ktorú boli prijatí, sa odseky 1 až 6 nevzťahujú. 

Čl. 31 

Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok 

(1) Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, 

ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky v bakalárskych a magisterských študijných 

programoch a 5 rokov v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých 

školách. 

(2) Absolvované predmety možno uznať a získané kredity a známky možno preniesť, ak sú 

súčasťou predpísaného študijného programu ako povinné a povinne voliteľné predmety a boli 

hodnotené známkou A až E alebo im ekvivalentným spôsobom. V prípade uznania kreditov 

za predmety, ktoré boli hodnotené bez známky, sa známka neprideľuje a hodnotia sa ako 

„absolvoval/a“. V magisterskom štúdiu nemožno preniesť kredity získané za úspešné 

absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu. Rovnako nemožno preniesť kredity za úspešné 

absolvovanie predmetu v štúdiu, ktoré už bolo riadne ukončené a bol zaň priznaný 

akademický titul. 

(3) O uznaní predmetov, resp. prenose kreditov a známok rozhoduje dekan na základe vyjadrenia 

garanta príslušného predmetu, pričom v jednom akademickom roku si študent môže dať uznať 

predmety z predchádzajúceho štúdia, ktoré nebolo riadne skončené, najviac v hodnote 50 

kreditov pri zachovaní podmienok pre štúdium stanovených v čl. 22 ods. 5. 

(4) Ak je študent prijatý na štúdium podľa čl. 13 alebo došlo k zmene študijného programu podľa 

čl. 29, rektor môže udeliť výnimku z uznania maximálnej hodnoty kreditov podľa odseku 3 na 

základe návrhu dekana fakulty. 

(5) Žiadosť o uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia sa podáva dekanovi fakulty na 

začiatku akademického roka. K žiadosti je študent povinný predložiť sylabus predmetu, z 

ktorého kredity a známku získal. O uznaní, resp. neuznaní predmetov vydá dekan 

rozhodnutie, ktoré je vyhotovené písomne, obsahuje odôvodnenie a je doručené študentovi 

podľa čl. 44 ods. 2. Rozhodnutie dekana je konečné a nie je proti nemu prípustný opravný 

prostriedok. 

(6) Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole v rámci programu Európskej únie 

Programu celoživotného vzdelávania (Life-long Learning Program), podprogram Erazmus  

uznáva vysielajúca vysoká škola študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý 

vyhotoví prijímajúca vysoká škola na záver štúdia. Výpis výsledkov štúdia sa stáva súčasťou 

osobnej študijnej dokumentácie študenta.  

Čl. 32 

Prerušenie štúdia 

(1) Štúdium možno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej žiadosti, spravidla na ucelenú 

časť štúdia (semester, rok). 
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(2) Bez udania dôvodu možno študentovi prerušiť štúdium najviac na jeden rok. 

(3) Ak sú dôvodom prerušenia zdravotné alebo vážne osobné dôvody, možno štúdium prerušiť 

najviac na dva roky okrem prerušenia štúdia z dôvodu rodičovskej dovolenky, keď je 

maximálna dĺžka prerušenia 3 roky. 

(4) Ak má študent štúdium prerušené viackrát, nesmie celková dĺžka prerušenia štúdia 

kumulatívne presiahnuť dva roky, okrem prerušenia štúdia z dôvodu rodičovskej dovolenky. 

(5) Prerušenie štúdia povoľuje dekan. Rozhodnutie o povolení, resp. nepovolení prerušenia štúdia 

obsahuje všetky náležitosti podľa čl. 44 vrátane presne vymedzenej doby prerušenia štúdia 

a je konečné a nie je možné  proti nemu podať opravný prostriedok. 

(6) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej 

práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, povoľuje dekan po kladnom vyjadrení 

štatutárneho zástupcu externej vzdelávacej inštitúcie. 

(7) Študent, ktorý preruší štúdium, prestáva byť študentom dňom, ktorý je uvedený v rozhodnutí 

o povolení prerušenia štúdia.  

(8) Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, má právo sa opätovne zapísať na štúdium po 

uplynutí doby prerušenia, ktorá je uvedená v rozhodnutí. Študentom sa stáva dňom 

opätovného zápisu po prerušení. Ak sa študent po prerušení na štúdium opätovne nezapíše na 

štúdium, postupuje sa podľa čl. 34 ods. 1 písm. c). 

(9) Ak má študent prerušené štúdium počas výučbovej časti semestra, zápis predmetov po 

nástupe po prerušení sa nepovažuje za opakovaný zápis predmetu okrem prípadov podľa 

odseku 12 tohto článku. 

(10) Ak má študent prerušené štúdium v tej časti akademického roka, keď neprebieha výučba, 

evidujú sa mu všetky kredity a hodnotenia získané do dátumu podania žiadosti o prerušenie 

štúdia. Študijné povinnosti, za ktoré získal študent do termínu podania žiadosti o prerušenie 

hodnotenie FX alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po prerušení štúdia považujú 

za opakovane zapísané. Pri opakovanom zapísaní predmetov sa postupuje podľa čl. 22 ods. 

2  až 4. 

(11) Študentovi, ktorý žiada o prerušenie štúdia v tej časti akademického roka, keď neprebieha 

výučba, a nemá splnené podmienky kontrolnej etapy štúdia podľa čl. 25, nie je možné 

prerušenie štúdia povoliť. 

(12) Študentovi, ktorý žiada o prerušenie štúdia vo výučbovej časti akademického roka a má 

opakovane zapísaný prerekvizitný predmet, z ktorého má uznanú absolvovanú výučbu 

z prvého zápisu predmetu, nie je možné prerušiť štúdium až do absolvovania uvedeného 

prerekvizitného predmetu. 

Čl. 33 

Skončenie štúdia 

(1) Štúdium na JLF UK možno skončiť riadne alebo z dôvodov uvedených v odseku 6 a  v čl. 34 

a čl. 35. 

(2) Študent riadne skončí štúdium absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. 

(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok 

predpísaných na riadne skončenie štúdia príslušného študijného programu. 

(4) Dokladom o riadnom skončení štúdia a o získaní príslušného akademického titulu je 

vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške. Podrobnosti 

o náležitostiach týchto dokladov upravuje § 68 zákona o vysokých školách. Doklady 

o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia štúdia spravidla na 
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slávnostnej promócii, okrem prípadov ak absolvent vyjadrí súhlas s neskorším vydaním 

dokladov najneskôr v deň splnenia poslednej podmienky podľa odseku 3. 

(5) Vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške vydáva UK. 

Študentovi, ktorý absolvoval štúdium podľa čl. 28 ods. 1 písm. a) vydá UK diplom s 

vyznamenaním. 

(6) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí: 
 

a) zanechaním štúdia na základe vlastného rozhodnutia podľa článku 34, 

b) vylúčením zo štúdia podľa článku 35, 

c) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky,
53

 

d) ak študent nemôže pokračovať v štúdiu z dôvodu zrušenia študijného programu, ktorý 

študuje a neprijal ponuku pokračovať v štúdiu podľa iného študijného programu,
54

 

e) smrťou študenta. 

(7) Dňom skončenia štúdia je: 
 

a) podľa odseku 6 písm. a) deň kedy bolo JLF UK doručené písomné vyhlásenie študenta 

o zanechaní štúdia s výnimkou čl. 34 ods. 1 písm. c), 

b) podľa odseku 6 písm. b) deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo 

právoplatnosť, 

c) podľa odseku 6 písm. c) koniec akademického roka, v ktorom mal študent skončiť 

štúdium, 

d) podľa odseku 6 písm. d) deň, ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného 

programu. 

Čl. 34 

Zanechanie štúdia 

(1) Zanechanie štúdia môže nastať z dôvodov: 
 

a) na základe vlastného rozhodnutia; 

b) povolenie zápisu študenta na inej vysokej škole alebo fakulte UK po splnení podmienok 

stanovených v jej študijnom poriadku na základe jeho písomnej žiadosti;
55

 

c) ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví po 

prerušení na opätovný zápis po doručení výzvy, aby sa v lehote desiatich pracovných dní 

od doručenia tejto výzvy dostavil na zápis; študent môže požiadať o predĺženie tejto 

lehoty zo zdravotných dôvodov, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, inak sa deň, do 

ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal 

opätovne zapísať, považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
56

 

(2) Ak študent chce zanechať štúdium, oznámi to písomne dekanovi. 

(3) Študentovi, ktorý zanechal štúdium, vydá fakulta na jeho žiadosť výpis úspešne 

absolvovaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, že študent štúdium neukončil. 

                                                 
53  § 65 ods. 2 a § 66 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
54  § 66 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. 
55  § 59 ods. 6 zákona o vysokých školách. 
56  § 66 ods. 3 a 4 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 35 

Vylúčenie zo štúdia 

Študent je vylúčený zo štúdia, 

a) ak nesplní požiadavky alebo povinnosti vyplývajúce zo študijného programu a zo 

Študijného poriadku JLF UK a Študijného poriadku UK
57

; 

b) ak mu bolo za disciplinárny priestupok uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo 

štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách. 

 

 

V. časť 

Osobitosti doktorandského štúdia 

Čl. 36 

Základné ustanovenia 

(1) Pravidlá tohto študijného poriadku platia na doktorandské štúdium primerane, ak nie je 

ustanovené inak. 

(2) Pravidlá organizácie doktorandského štúdia sú určené zákonom o vysokých školách.
58

 

(3) Akademický rok doktorandského štúdia sa člení na semestre. Semester sa môže skladať zo 

študijnej, vedeckej a skúškovej časti. 

(4) Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ (philosophiae 

doctor“, v skratke „PhD.“). 

(5) Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom 

v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol 

prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium, ktoré 

mu poskytuje UK alebo externá vzdelávacia inštitúcia  
 

a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového 

stupňa; 

b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového 

stupňa. 

(6) Poskytovanie štipendia pre doktorandov v dennej forme štúdia sa končí dňom úspešnej 

obhajoby dizertačnej práce alebo dňom skončenia štúdia alebo prekročením štandardnej dĺžky 

štúdia. 

Čl. 37 

Odborová komisia 

Fakulta zriadi osobitným vnútorným predpisom pre každý študijný odbor odborovú komisiu, 

ktorá sleduje a hodnotí doktorandské štúdium. JLF UK sa môže dohodnúť s inou  fakultou, že 

zriadi spoločnú odborovú komisiu. Členov spoločnej odborovej komisie schvaľuje príslušná 

vedecká rada. Ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje v spolupráci s externou vzdelávacou 

inštitúciou, má táto inštitúcia v príslušnej odborovej komisii primerané zastúpenie. 

                                                 
57    Vnútorný predpis č. 8/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave 
58  § 54 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 38 

Dizertačná skúška 

(1) Doktorand v dennej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na predmet štátnej skúšky -  

dizertačnú skúšku najneskôr do 24 mesiacov (v 4-ročnom dennom štúdiu) od začiatku štúdia; 

doktorand v externej forme najneskôr do 30 mesiacov (v 5-ročnom externom štúdiu) od 

začiatku štúdia. Doktorand je povinný podať spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku aj 

písomnú prácu, vypracovanú k dizertačnej skúške. Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním 

dizertačnej skúšky je získanie najmenej 60 kreditov.  

(2) Prihláška na dizertačnú skúšku v písomnej forme a písomná práca vypracovaná k dizertačnej 

skúške sa podáva príslušnému predsedovi odborovej komisie, kópie sa odovzdávajú na referát 

doktorandského štúdia fakulty a vedúcemu pracoviska, na ktorom doktorand vykonáva 

doktorandské štúdium. 

(3) Písomnú prácu k dizertačnej skúške tvoria ciele dizertačnej práce, obsahujúce teoretické 

základy jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme, vrátane literárneho 

prehľadu, analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky a stav rozpracovanosti 

dizertačnej práce. Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje posudok oponent. 

Posudok sa sprístupní doktorandovi najneskôr 3 dni pred termínom konania dizertačnej  

skúšky. 

(4) Oponentom písomnej práce k dizertačnej skúške môže byť len odborník minimálne 

s akademickým titulom preukazujúcim vzdelanie 3. stupňa ako je PhD., (alebo jeho 

ekvivalentom), akademickým titulom ThDr., alebo vedeckým titulom DrSc., ktorý nepôsobí 

na pracovisku (katedra, ústav alebo iná organizačná jednotka v rámci fakulty) doktoranda.  

(5) Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci k dizertačnej 

skúške a z  časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených 

predmetoch dizertačnej skúšky. Termín skúšky sa oznamuje najneskôr 14 dní vopred. 

(6) Dizertačná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok (ďalej len 

„skúšobná komisia“), ktorá má najmenej štyroch členov. Pozostáva z predsedu a najmenej 

troch ďalších členov, z ktorých aspoň jeden nie je z fakulty alebo pracoviska, kde pôsobí 

doktorand. Členom skúšobnej komisie môže byť oponent písomnej práce k dizertačnej 

skúške, ak bol schválený ako člen skúšobnej komisie. Ak oponent nie je členom skúšobnej 

komisie a nemá právo skúšať na štátnych skúškach,
59

 nehodnotí dizertačnú skúšku. Predsedu, 

ďalších členov skúšobnej komisie z osôb oprávnených skúšať na štátnych skúškach a 

oponenta vymenúva a predmety ústnej časti skúšky určuje dekan na základe návrhu predsedu 

odborovej komisie. Oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške môže predsedovi 

odborovej komisie navrhnúť školiteľ. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie sú 

vysokoškolskí učitelia vo funkciách profesorov alebo docentov.
60 

Na dizertačnej skúške sa 

zúčastňuje aj školiteľ doktoranda, ktorý  nehodnotí dizertačnú skúšku. 

(7) Ak sa doktorand prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou 

inštitúciou, koná sa dizertačná skúška aj obhajoba dizertačnej práce pred skúšobnou komisiou, 

v ktorej sú paritne zastúpení členovia z fakulty a členovia určení externou vzdelávacou 

inštitúciou z príslušnej odborovej komisie. Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať na pôde 

externej vzdelávacej inštitúcie.
61

 

(8) Na platné rozhodnutie o výsledku dizertačnej skúšky sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej 

väčšiny členov skúšobnej komisie. Ak sa niektorý z členov skúšobnej komisie nemôže zo 

závažných dôvodov zúčastniť na skúške, o jeho zastúpení môže rozhodnúť po súhlase 

                                                 
59  § 63 ods. 3 zákona o vysokých školách. 
60  § 63 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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predsedu odborovej komisie dekan. O výsledku dizertačnej skúšky rozhoduje skúšobná 

komisia na neverejnom zasadnutí.  

(9) Výsledok dizertačnej skúšky sa hodnotí slovom prospel/a – neprospel/a. 

(10) O dizertačnej skúške  sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je aj posudok oponenta 

písomnej práce. Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní členovia skúšobnej komisie.  

(11) O vykonaní a výsledku dizertačnej skúšky vydá školiace pracovisko doktorandovi písomné 

vysvedčenie o štátnej skúške. 

(12) Doktorand, ktorý bol na dizertačnej skúške hodnotený  hodnotením neprospel/a, môže skúšku 

opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí troch mesiacov. Opakovaný neúspech na 

dizertačnej skúške je dôvodom na vylúčenie z doktorandského štúdia. 

 

Čl. 39 

Dizertačná práca 

(1) Doktorand predkladá dizertačnú prácu na obhajobu v slovenskom jazyku. So súhlasom 

dekana a predsedu odborovej komisie môže predložiť dizertačnú prácu aj v inom ako 

slovenskom jazyku. V takom prípade je povinnou súčasťou dizertačnej práce aj abstrakt 

v slovenskom jazyku. 

(2) Doktorand môže predložiť ako dizertačnú prácu aj vlastné publikované dielo alebo súbor 

vlastných publikovaných vedeckých prác, ktoré svojím obsahom rozpracúvajú problematiku 

témy dizertačnej práce. Ak doktorand predloží súbor vlastných publikácií, doplní ho o 

podrobný úvod, v ktorom ozrejmí súčasný stav problematiky, ciele dizertačnej práce a závery, 

vlastný prínos k riešeným témam, ktoré vznikli riešením témy dizertačnej práce. Ak sú 

priložené publikácie dielom viacerých autorov, priloží doktorand aj vyhlásenie spoluautorov 

o jeho autorskom podiele.  

(3) Jednotný postup pre spracovanie dizertačných, resp. licenciátskych prác, ako aj ďalšie 

náležitosti týchto záverečných prác ustanovujú osobitné predpisy a vnútorný predpis UK. 

(4) Ak je dizertačná práca súčasťou kolektívnej práce, doktorand uvedie vlastné výsledky 

a v diskusii ich dá do kontextu s výsledkami ostatných členov kolektívu. 

Čl. 40 

Príprava obhajoby dizertačnej práce 

(1) Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce dekanovi, ak 

získal najmenej 210 kreditov (v 4-ročnom dennom štúdiu alebo 5-ročnom externom štúdiu). 

Žiadosť podáva v dostatočnom predstihu, ale najneskôr 4 mesiace pred termínom ukončenia 

predpokladanej dĺžky štúdia, aby sa obhajoba dizertačnej práce mohla uskutočniť najneskôr v 

deň ukončenia predpokladanej dĺžky štúdia. Štúdium podľa študijného programu nesmie 

presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
62

 

(2) K žiadosti doktorand pripojí: 

a) dizertačnú prácu v troch vyhotoveniach,  

b) v jednom vyhotovení kópie všetkých publikácií a iných elaborátov; ak nie sú súčasťou 

dizertačnej práce; ak doktorand pripojí výstup z evidencie publikácií (EVIPUB), nemusí 

predkladať kópie publikácií, 

                                                 
62  § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách. 
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c) ďalšie doklady podľa vnútorného predpisu fakulty,  

d) zoznam publikovaných prác s  úplnými bibliografickými údajmi a nepublikovaných 

vedeckých prác ako aj ich ohlasov, prípadne aj posudky o nich vypracované príslušnými 

inštitúciami z oblasti vedy, 

e) odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand 

po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v  tom istom odbore 

doktorandského štúdia. 

(3) Po prijatí žiadosti o povolenie štátnej skúšky - obhajoby dizertačnej práce dekan postúpi 

predsedovi odborovej komisie do 15 dní žiadosť doktoranda spolu s dizertačnou prácou a 

prílohami. Predseda odborovej komisie sa do 15 dní vyjadrí, či dizertačná práca zodpovedá 

svojou úrovňou a formou požiadavkám a či ju odporúča na obhajobu. Ak je stanovisko 

predsedu odborovej komisie kladné, súčasne navrhne dekanovi zloženie skúšobnej komisie a 

najmenej troch oponentov. Pri návrhu oponentov môže predseda odborovej komisie 

vychádzať z návrhu školiteľa. 

(4) Ak študent študuje v medziodborovom študijnom programe, dekan určí, ktorej odborovej 

komisii pridelí dizertačnú prácu na obhajobu.  

(5) Ak predseda odborovej komisie zistí, že žiadosť doktoranda o povolenie obhajoby dizertačnej 

práce (čl. 40 ods. 2) alebo dizertačná práca (čl. 39) a jej prílohy nespĺňajú náležitosti, vyzve 

doktoranda, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. 

(6) Doktorand môže predloženú dizertačnú prácu a žiadosť o povolenie jej obhajoby vziať späť 

do času, keď dekan písomne nepozval na obhajobu členov skúšobnej komisie, oponentov, 

školiteľa a doktoranda. Dekan rozhodne o ďalšom postupe, ako aj o riešení prípadných 

sporných otázok. 

(7) Dekan najneskôr do 15 dní po tom ako dostal vyjadrenie predsedu odborovej komisie 

vymenuje z osôb oprávnených skúšať predsedu skúšobnej komisie, ďalších jej najmenej 

štyroch členov a troch oponentov. Vymenovaným oponentom zašle dizertačnú prácu spolu so 

žiadosťou o vypracovanie posudku.  

(8) Po doručení všetkých posudkov od oponentov postúpi dekan bezodkladne žiadosť doktoranda 

o obhajobu dizertačnej práce spolu so všetkými náležitosťami, vrátane posudkov oponentov, 

predsedovi skúšobnej komisie.  

(9) Predseda skúšobnej komisie najneskôr do 15 dní po tom, ako dostal materiály podľa 

predchádzajúceho odseku, navrhne dekanovi čas a miesto obhajoby dizertačnej práce. Miesto 

a čas obhajoby určuje dekan.  

(10) Dekan bezodkladne písomne pozve na obhajobu jej účastníkov - členov skúšobnej komisie, 

oponentov, školiteľa a doktoranda. Taktiež najneskôr 14 dní pred určeným dňom obhajoby 

zverejní oznam o konaní obhajoby na úradnej výveske, webovom sídle fakulty a hromadným 

spôsobom,
63

 ako aj informáciu o tom, kde a akým spôsobom sa záujemcovia môžu oboznámiť 

s dizertačnou prácou. 

(11) Každý, kto má o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce záujem, môže podať 

najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi skúšobnej komisie svoje vyjadrenie, 

alebo môže svoje poznámky predniesť ústne pri obhajobe. Pri obhajobe dizertačnej práce 

doktorand zaujme k takýmto vyjadreniam alebo poznámkam stanovisko. 

                                                 
63  § 4 a § 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
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Čl. 41 

Oponenti dizertačnej práce a ich posudky 

(1) Dekan vymenúva oponentov na základe návrhu predsedu odborovej komisie, ktorý môže 

vychádzať z návrhu školiteľa. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov v odbore 

doktorandského štúdia. Z fakulty alebo inštitúcie, kde sa uskutočnilo štúdium doktoranda, 

môže byť najviac jeden oponent. 

(2) Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom 

vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo byť nositeľom vedeckej hodnosti  doktor vied, 

alebo výskumným pracovníkom s priznaným kvalifikačným stupňom I. Ďalšími oponentmi 

môžu byť nositelia vedecko-pedagogického titulu docent, významní odborníci s titulom PhD., 

alebo jej ekvivalentom, prípadne kvalifikovaní odborníci z praxe majúci niektorý z uvedených 

titulov.  

(3) Oponentom dizertačnej práce nemôže byť blízka osoba
64

 doktoranda, jeho priamy nadriadený 

alebo podriadený  v pracovnom pomere alebo podobnom pracovnom  vzťahu, ani iný 

zamestnanec z pracoviska (katedra, ústav alebo iná organizačná jednotka fakulty) doktoranda 

alebo jeho školiteľa.  

(4) Oponent odovzdá dekanovi svoj písomný posudok a vráti dizertačnú prácu najneskôr do 30 

dní po jej obdržaní. Ak oponent posudok nemôže vypracovať, oznámi to dekanovi do 14 dní 

odo dňa doručenia svojho vymenovania.  

(5) Ak oponent neodovzdá svoj posudok v lehote podľa ods. 4, dekan vymenuje nového 

oponenta. 

(6) Posudok oponenta obsahuje objektívny a kritický rozbor predností a nedostatkov predloženej 

dizertačnej práce, je stručný a neopakuje jej obsah. Oponent sa v posudku vyjadruje najmä: 
 

a) k aktuálnosti zvolenej témy, 

b) k zvoleným metódam spracovania, 

c) k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša, 

d) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky alebo umenia, 

e) či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ. 

 

(7) Oponent hodnotí dizertačnú prácu podľa stavu rozvoja vedného odboru doktorandského 

štúdia v čase, keď doktorand podal žiadosť o povolenie jej obhajoby a vypracúva samostatný 

posudok, na záver ktorého navrhne klasifikačný stupeň predmetu obhajoba dizertačnej práce.  

(8) Splnenie náležitostí posudku oponenta podľa ods. 6 a ods. 7 posúdi predseda skúšobnej 

komisie. Ak posudok oponenta nevyhovuje uvedeným podmienkam, dekan ho vráti 

oponentovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zároveň mu určí lehotu na jeho opätovné 

predloženie, ktorá nemá byť dlhšia ako 14 dní. Ak oponent neodovzdá svoj posudok 

v stanovenej lehote a neurobí tak ani 5 dní po tom, ako dostal výzvu, dekan vymenuje nového 

oponenta. 

Čl. 42 

Obhajoba dizertačnej práce 

(1) Skúšobná komisia pozostáva z predsedu a najmenej štyroch členov. Členmi skúšobnej 

komisie sú aj oponenti dizertačnej práce, ak boli schválení ako členovia skúšobnej komisie. 

Ak oponent nie je členom skúšobnej komisie a nemá právo skúšať na štátnych skúškach, 
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nehodnotí obhajobu dizertačnej práce klasifikačným stupňom.
65

 Na obhajobe sa zúčastňuje aj 

školiteľ doktoranda, ktorý  nehodnotí obhajobu dizertačnej práce klasifikačným stupňom. V 

jednom dni sa môžu konať pred tou istou skúšobnou komisiou najviac tri obhajoby. 

(2) Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať aj na zahraničnej vysokej škole, s ktorou má UK 

alebo fakulta uzavretú dohodu o spoločných obhajobách dizertačných prác, pričom sú paritne 

zastúpení členovia slovenskej strany a členovia určení zahraničnou vysokou školou.
66

 

(3) Dekan dbá o to, aby sa obhajoba dizertačnej práce uskutočnila najneskôr do piatich mesiacov 

od podania žiadosti o jej povolenie. 

(4) Dekan spolu s písomnou pozvánkou na obhajobu dizertačnej práce prostredníctvom referátu 

pre doktorandské štúdium zašle posudky oponentov členom skúšobnej komisie, školiteľovi, 

doktorandovi a pracovisku, na ktorom sa študijný program uskutočnil. 

(5) Obhajoba dizertačnej práce je verejná. Za neverejnú ju môže vyhlásiť dekan vo výnimočných 

prípadoch, ak by jej verejné prejednávanie ohrozilo tajomstvo chránené osobitným zákonom.  

(6) Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou vedeckej rozpravy medzi doktorandom, 

oponentmi, členmi skúšobnej komisie a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných 

poznatkoch a prínose dizertačnej práce. Počas obhajoby dizertačnej práce sa skúma aj 

odôvodnenosť a hodnovernosť jej záverov a návrhov, ktoré dizertačná práca obsahuje. 

(7) Obhajoba sa môže uskutočniť len za prítomnosti najmenej dvoch tretín z počtu 

vymenovaných členov skúšobnej komisie, a najmenej dvoch oponentov. Ak sa  nemôže 

zo závažných dôvodov zúčastniť na obhajobe jeden z troch oponentov a v posudku navrhuje 

hodnotenie prospel, obhajoba sa môže konať aj bez neho. V takom prípade sa posudok 

neprítomného oponenta prečíta na obhajobe v plnom znení. Hodnotenie dizertačnej práce 

oponenta sa vyjadrí slovom prospel/a – neprospel/a.  

(8) Obhajobu vedie predseda skúšobnej komisie, vo výnimočnom prípade môže vedením 

obhajoby poveriť iného člena skúšobnej komisie. Oponent ani školiteľ obhajobu nevedú, ani 

keď sú členmi odborovej komisie. 

(9) Postup pri obhajobe dizertačnej práce: 

a) predseda skúšobnej komisie uvedie stručný životopis doktoranda, oznámi tému dizertačnej 

práce,  zásadné informácie z posudku školiteľa a pracoviska doktoranda, prehľad 

vedeckých prác doktoranda a ohlasov na ne, 

b) doktorand potom stručne uvedie podstatný obsah svojej dizertačnej práce,  jej koncepciu, 

výsledky a prínos, 

c) oponenti prednesú podstatný obsah svojich posudkov; za neprítomného oponenta prečíta 

v plnom rozsahu jeho posudok predsedajúci alebo ním poverený iný člen skúšobnej 

komisie, 

d) doktorand zaujme stanovisko k posudkom oponentov, najmä sa vyjadrí ku všetkým 

námietkam a pripomienkam a odpovie na ich otázky, 

e) predseda skúšobnej komisie oboznámi prítomných s ďalšími posudkami a vyjadreniami a 

otvorí diskusiu, na ktorej sa môžu zúčastniť všetci prítomní; v diskusii sa overuje 

správnosť, odôvodnenosť, vedecká pôvodnosť a závažnosť poznatkov obsiahnutých 

v dizertačnej práci, 

f) doktorand počas diskusie odpovie na všetky otázky. 

(10) O obhajobe dizertačnej práce a jej výsledku sa vyhotoví zápisnica. Zápisnicu podpisuje 

predseda a všetci prítomní členovia skúšobnej komisie. 

(11) Po skončení obhajoby sa koná neverejné zasadnutie skúšobnej komisie, na ktorom sa 
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zúčastnia jej členovia vrátane oponentov a školiteľa. Na neverejnom zasadnutí sa zhodnotí 

priebeh a výsledok obhajoby a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi. 

Členovia skúšobnej komisie rozhodnú o hodnotení  predmetu štátnej skúšky. Obhajoba 

dizertačnej práce sa hodnotí hodnotením „prospel/a“ alebo „neprospel/a“. 

(12) Na hodnotenie obhajoby dizertačnej práce sa vyžaduje, aby sa ho zúčastnili najmenej 2/3 

všetkých členov skúšobnej komisie. 

(13) Výsledok obhajoby dizertačnej práce vyhlási predseda skúšobnej komisie na jej verejnom 

zasadnutí. 

(14) Zápisnicu o obhajobe dizertačnej práce a jej výsledku a spisový materiál doktoranda 

predkladá predseda skúšobnej komisie dekanovi do 15 dní odo dňa konania obhajoby.  

(15) Doktorand, ktorého obhajobu dizertačnej práce alebo jeho neospravedlnenú neúčasť na 

obhajobe skúšobná komisia ohodnotila hodnotením „neprospel/a“, môže opätovne požiadať o 

povolenie obhajoby v tom istom študijnom programe najskôr po uplynutí jedného roka odo 

dňa, v ktorom sa konala, alebo mala konať obhajoba jeho dizertačnej práce. Obhajobu 

dizertačnej práce možno opakovať iba raz.  

(16) Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť a 

pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. 

 

VI. časť 

Konania vo veciach študijných práv a povinností študentov 

Čl. 43 

Začiatok konaní vo veciach študijných práv a povinností študentov 

(1) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov, resp. prenosu kreditov sa 

začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. 

Žiadosť musí obsahovať základné identifikačné údaje o študentovi a meritum veci, o ktorej sa 

má rozhodnúť a odôvodnenie žiadosti. 

(2) Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, dekan vyzve študenta, aby v 

primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. 

(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu alebo 

študijného plánu a porušenia študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia 

dekana, ktorý vydá toto rozhodnutie na základe vlastného podnetu, podnetu učiteľa alebo 

iného zamestnanca fakulty alebo študenta. 

(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek, ktoré vyplývajú zo 

študijného programu a Študijného poriadku UK
67

 a tohto študijného poriadku  sa začína dňom 

vydania rozhodnutia o vylúčení. 

(5) Rozhodnutie vo veciach podľa odseku 1 vydá dekan v lehote do 30 dní odo dňa začatia 

konania. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas, keď plynula študentovi lehota na doplnenie 

žiadosti alebo na podanie nevyhnutného vysvetlenia podľa odseku 2. Ak dekan v tejto lehote 

30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci 

konať a rozhodnúť. 

(6) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje 

zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

                                                 
67  § 66 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách a čl. 35 písm. a) tohto študijného poriadku. 
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Čl. 44 

Náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie 

(1) Rozhodnutia podľa čl. 43 musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s odkazom 

na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu, odôvodnenie na základe zisteného skutkového 

stavu a poučenie o opravnom prostriedku. 

(2) Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk na fakulte alebo kdekoľvek na 

inom mieste, kde je zastihnuteľný, s vyznačením potvrdenia o prevzatí. Ak takéto doručenie 

nie je možné, rozhodnutie podľa čl. 43 ods. 4 sa doručí poštou na poslednú známu adresu 

trvalého pobytu študenta ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných 

rúk. Rozhodnutia vo veciach uvedených v čl. 43 ods. 1 a ods. 3 sa doručujú ako doporučená 

zásielka s doručenkou. Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, keď študent 

rozhodnutie prevezme alebo dňom, keď ho pošta vráti ako nedoručiteľnú zásielku, alebo keď 

doručenie bolo zmarené konaním, alebo opomenutím študenta. Účinky doručenia nastanú aj 

vtedy, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne. 

Čl. 45 

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia 

(1) Proti rozhodnutiu podľa čl. 43 ods. 4 môže študent do 8 dní odo dňa, keď mu bolo 

rozhodnutie doručené, podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (ďalej len 

„žiadosť“), ktorá má odkladný účinok. Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal. 

(2) Dekan, môže sám rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť, ak žiadosti v plnom  rozsahu vyhovie, 

inak ju do 15 dní od doručenia na fakultu postúpi na rozhodnutie rektorovi. So žiadosťou 

postúpi rektorovi celý spisový materiál spolu so správou podľa odseku 3 vrátane vlastného 

stanoviska k žiadosti. 

(3) Správa obsahuje  komplexné výsledky doterajšieho konania, t. j. údaje o všetkých 

vykonaných úkonoch, stanovisko k včasnosti podania žiadosti, k dodržaniu predpísaných 

náležitostí žiadosti. Dekan fakulty v správe uvedie svoje stanovisko ku všetkým námietkam 

žiadateľa spolu s príslušnými dôkazmi a taktiež názor, pokiaľ ide o úplnosť a správnosť 

zisteného skutkového stavu veci, ako aj právny názor, z ktorého sa v napadnutom rozhodnutí 

vychádza. 

(4) Rektor žiadosť zamietne, ak bola podaná oneskorene alebo neoprávnenou osobou. Rektor 

zmení alebo zruší rozhodnutie dekana, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom, vnútorným 

predpisom UK alebo fakulty, inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie dekana potvrdí. 

(5) Ak rektor zruší rozhodnutie dekana z dôvodu, že nebol dostatočne zistený skutkový stav veci, 

môže podľa okolností prípadu vrátiť vec dekanovi na ďalšie konanie a rozhodnutie, pričom je 

dekan viazaný právnym názorom rektora. 

(6) Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti študenta o preskúmanie 

rozhodnutia dekana na fakultu. V zložitejších prípadoch rozhoduje do 60 dní. O predĺžení 

lehoty zašle študentovi aj dekanovi fakulty písomné oznámenie. 

(7) Pre doručovanie rozhodnutia rektora platia ustanovenia čl. 44 ods. 2. 

(8) Ak dekan žiadosti vyhovie a rozhodnutie zmení alebo zruší podľa odseku 2 alebo ak rektor 

zmení alebo zruší rozhodnutie dekana podľa odseku 4, orgány fakulty alebo UK prijmú v 

prípade potreby také opatrenia, aby práva študenta boli obnovené a následky, ktoré chybné 

rozhodnutie spôsobilo, boli odstránené alebo zmiernené. 

(9) Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Svoje 

rozhodnutie rektor oznámi príslušnému dekanovi a vráti mu kompletný spisový materiál 
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študenta spolu s návratkou o doručení rozhodnutia študentovi. 

Čl. 46 

Právoplatnosť rozhodnutia 

(1) Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať opravný prostriedok, je právoplatné odo dňa 

doručenia podľa čl. 44 ods. 2. 

(2) Rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia alebo rozhodnutie o neprijatí na štúdium, proti 

ktorému študent nepodal žiadosť o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom márneho 

uplynutia osemdňovej lehoty podľa čl. 45 ods. 1. 

(3) Rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia alebo rozhodnutie o neprijatí na štúdium proti 

ktorému študent podal opravný prostriedok, a rektor toto rozhodnutie potvrdil, nadobúda 

právoplatnosť dňom doručenia rozhodnutia rektora v súlade s ustanoveniami čl. 44 ods. 2. 

(4) Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana nadobúda právoplatnosť 

dňom doručenia študentovi v súlade s ustanoveniami čl. 44 ods. 2. 

 

VII. časť 

Ďalšie ustanovenia 

Čl. 47 

Bezpečnosť a ochrana zdravia študenta 

Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovných podmienkach žien.
68

 

Čl. 48 

Rigorózne skúšky 

(1) Absolventi študijných programov, ktorí získali akademický titul „magister“ alebo obdobných 

študijných programov v zahraničí, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj 

obhajoba rigoróznej práce, v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie 

alebo v príbuznom študijnom odbore.
69

 

(2) Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky JLF UK udeľuje akademický titul  

 „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“)  v akreditovaných zdravotníckych študijných 

programoch. 

 (3) Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok stanovuje vnútorný predpis UK
70

. 

Čl. 49 

Akademická pochvala rektora, Cena rektora za vynikajúcu záverečnú prácu a motivačné 

štipendiá 

(1) Rektor môže udeliť Akademickú pochvalu rektora spojenú s priznaním jednorazového 

motivačného štipendia študentovi, ktorý: 

                                                 
68  Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 
69  § 53 ods. 9 a 10 zákona o vysokých školách. 
70  Zásady rigorózneho konania na UK. 
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a) dosahoval počas štúdia vynikajúce študijné výsledky, 

b) prejavil príkladný občiansky postoj alebo vykonal príkladný čin, 

c) vzorne reprezentoval UK najmä na medzinárodných podujatiach alebo súťažiach. 

(2) Rektor môže udeliť Cenu rektora za vynikajúcu záverečnú prácu spojenú s priznaním 

jednorazového motivačného štipendia študentovi, ktorý vypracoval mimoriadne kvalitnú 

záverečnú prácu. 

(3) Pravidlá pre udeľovanie Akademickej pochvaly rektora, Ceny rektora za vynikajúcu 

záverečnú prácu a s tým spojené priznanie jednorazového motivačného štipendia upravuje 

Štipendijný poriadok UK a Štipendijný poriadok  JLF UK. 

(4) Dekan môže udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na  JLF UK 

pochvalu a jednorazové motivačné štipendium v súlade so Štipendijným poriadkom UK a 

Štipendijným poriadkom  JLF UK. 

Čl. 50 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

(1) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných 

študijných programov podľa predpisov účinných do 31. decembra 2012 vrátane 

charakteristiky predmetov a štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované. 

(2) Ak sú niektoré ustanovenia tohto študijného poriadku v  rozpore s ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo s ustanoveniami Študijného poriadku UK okrem 

prípadov, kedy Študijný poriadok UK pripúšťa odlišnú úpravu, postup a spôsob riešenia 

rozporu určuje osobitný vnútorný predpis UK
71

. 

(3) Súčasťou tohto Študijného poriadku JLF UK je príloha č. 1 Všeobecné pravidlá zápisu na 

štúdium, evidencie a kontroly študijných výsledkov na  JLF UK, ktoré sa vzťahujú na 

bakalárske, magisterské a doktorské štúdium. Na doktorandské štúdium sa vzťahujú 

primerane. Súčasťou tohto Študijného poriadku JLF UK je aj príloha č. 2 Pridelenie kreditov 

jednotlivým druhom činností doktoranda. 

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Študijného poriadku JLF UK sa zrušuje Študijný 

poriadok JLF UK, ktorý bol schválený Akademickým senátom JLF UK dňa 25. septembra 

2008 a Akademickým senátom UK dňa 22. októbra 2008.   

(5) Tento Študijný poriadok JLF UK nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho schválenia 

Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave  t. j. dňa 14. mája 2014. 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 

predsedníčka Akademického senátu 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc 
dekan 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

 

 
 

 

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 

predseda Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 
rektor 

Univerzity Komenského v Bratislave 

                                                 
71  Čl. 12 ods. 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení dodatku č. 1. 
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Príloha č. 1 k Študijnému poriadku JLF UK  

Všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, evidencie a kontroly študijných 

výsledkov na JLF UK 

Čl. 1 

Zápis na štúdium 

(1) Zápisom sa určuje vzťah medzi fakultou a študentom na obdobie aktuálneho akademického 

roka. Zápis na štúdium je v zásade realizovaný cez akademický informačný systém (ďalej aj 

„AIS“). Podrobnosti a úpravu vzťahov a povinnosti príslušných zodpovedných osôb v rámci 

administrácie zápisu prostredníctvom AISu upraví osobitný vnútorný predpis UK. 

(2) Rozlišujú sa dva druhy zápisov: 
 

a) zápis na štúdium podľa § 59 zákona o vysokých školách, na základe ktorého sa prijatý 

uchádzač o štúdium stáva študentom JLF UK; 

b) zápis do ďalšej časti študijného programu podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých 

školách, keď si študent splnil povinnosti určené študijným programom alebo študijným 

poriadkom. 

(3) Zápis na štúdium je realizovaný: 
 

a) Vložením údajov o študentovi do systému AIS príslušným oddelením fakulty. 

b) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia 

(akademický rok, resp. semester). Tieto údaje si študent zapíše do AISu a do Výkazu o 

štúdiu (indexu). 

c) Odovzdaním preukazu študenta a jeho validáciou pre aktuálny akademický rok. Tento 

úkon je záverečnou časťou zápisu a vykoná sa len po úspešnom ukončení 

predchádzajúcich úkonov. 

(4) Zápis do ďalšej časti štúdia je realizovaný: 
 

a) Uzavretím predchádzajúcej časti štúdia v súlade so študijným plánom príslušného 

študijného programu. 

b) Kontrolou a vykonaním zmien v údajoch študenta (napr. osobné údaje, údaje o preukaze 

študenta, súhlas s poskytovaním údajov ďalším systémom a pod.). 

c) Určením predmetov, ktoré chce študent absolvovať v nadchádzajúcom období štúdia, t. j. 

v akademickom roku, resp. počas semestra. Tieto údaje si študent zapíše do AISu a do 

Výkazu o štúdiu (indexu). 

d) Validáciou preukazu študenta pre aktuálny akademický rok. Tento úkon je záverečnou 

časťou zápisu a vykoná sa len po úspešnom ukončení predchádzajúcich úkonov. 

(5) Pôsobnosť študijného oddelenia JLF UK (ďalej len „ ŠO“): 
 

a) Výkonne zodpovedá za prípravu a priebeh zápisu. 

b) Predkladá študentovi Výkaz o plnení študijných povinností vytlačený z AISu za 

predchádzajúce obdobie, podpísané tlačivo zakladá do osobného spisu študenta. 

c) Vytlačí z AISu Protokol o študijnom pláne študenta, ktorý sa ukladá do jeho spisu, vydá 

študentovi jeho kópiu a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, pečiatka, podpis). 

d) V prípade zmien realizovaných študentom v období na to určenom vytlačí Protokol o 
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zmene študijného plánu z AISu a potvrdzuje údaje v indexe (dátum, pečiatka, podpis). 

(6) Študent je povinný osobne vykonať zápis v AISe a osobne sa zúčastniť zápisu, resp. môže sa 

nechať zastúpiť ním písomne splnomocnenou osobou s úradne overeným podpisom. 

(7) Študent alebo ním splnomocnená osoba: 
 

a) Podpisom potvrdí pravdivosť údajov vo Výkaze o plnení študijných povinností za 

predchádzajúce obdobie. 

b) Potvrdí pre aktuálny akademický rok/semester študijný plán podľa § 51 ods. 8 zákona o 

vysokých školách v súlade so Študijným poriadkom JLF UK (ďalej len „ŠP JLF UK“) a 

pravidiel a podmienok študijného plánu. 

c) Zapíše predmety študijného plánu v súlade s Protokolom o študijnom pláne alebo s 

Protokolom o zmene študijného plánu do indexu. V prípade rozporu sú rozhodujúce 

údaje zapísané študentom v AISe do času na to určeného. 

(8) Študent má právo do konca 2. týždňa výučbovej časti semestra (zimného/letného) vykonať 

úpravy svojho študijného plánu v AISe (zrušiť/zmeniť zapísané predmety z dôvodu 

rozvrhovej kolízie alebo z dôvodu zrušenia výučby predmetu alebo z dôvodu neabsolvovania 

prerekvizity/prerekvizít predmetu v predchádzajúcom období, pri dodržaní pravidiel daných 

ŠP JLF UK. Úpravu študijného plánu vykoná študent osobne v AISe a na ŠO podpíše 

Protokol o zmene študijného plánu na príslušný semester, resp. akademický rok. 

(9) Študent je povinný zapísať si predmety študijného plánu v súlade s Protokolom o zmene 

študijného plánu do indexu, následne ŠO tieto údaje potvrdí v súlade s odsekom 5 písm. d). V 

prípade rozporu sú rozhodujúce údaje zapísané študentom v AISe do času určeného odsekom 

8. 

(10) Študent je povinný vykonať validáciu preukazu študenta na univerzitnom termináli do 24 

hodín po prevzatí validačnej známky, keď je to technicky možné. 

Čl. 2 

Evidencia a kontrola študijných výsledkov 

(1) Pôsobnosť študijného oddelenia fakulty: 
 

a) Archivuje Výkazy o hodnotení predmetov podpísané príslušnými učiteľmi. 

b) Vytlačí z AISu Výkaz o plnení študijných povinností. Týka sa to najmä letného semestra. 

Po zimnom semestri prebieha detailná kontrola len u študentov 1. roka štúdia najneskôr 

do začiatku zápisu na nasledujúce obdobie. 

(2) Ak sa pri kontrole výsledkov štúdia zistia rozdielne údaje v AISe a indexe, alebo údaje 

chýbajú, ŠO zistené skutočnosti ohlási písomne na príslušný ústav/kliniku. 

(3) Pôsobnosť  ústavu/kliniky: 

a) Dodáva a aktualizuje na ŠO zoznam interných a externých učiteľov, ich podpisové vzory. 

b) Archivuje písomné práce študentov, ktoré sú súčasťou hodnotenia predmetu, v súlade s 

Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom UK po dobu troch rokov. 

c) Vedúci ústavu/kliniky zabezpečí bezodkladnú nápravu a prijme opatrenia na odstránenie 

nedostatkov, keď ŠO zistí a oznámi mu chýbajúce alebo chybné údaje, ktoré boli zistené 

pri kontrole výsledkov štúdia. 

(4) Postavenie a úloha učiteľa: 

a) Predmet skúša zásadne učiteľ, ktorý sa podieľal na výučbe počas semestra. V zreteľa 

hodných prípadoch (ochorenie, dlhodobá neprítomnosť) na základe písomného 
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odôvodnenia učiteľa prechádza zodpovednosť za hodnotenie a evidenciu na garanta 

predmetu, v prípade jeho ochorenia alebo dlhodobej neprítomnosti na prodekana pre 

pedagogickú činnosť. 

b) Učiteľ vyžaduje od študenta, aby pri hodnotení/skúške predložil index. V opačnom 

prípade skúšajúci nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie. 

c) Ak je súčasťou hodnotenia študenta písomná forma, skúšajúci je povinný vo vopred 

dohodnutom termíne a dohodnutým spôsobom zverejniť jej výsledky na oznamovacej 

tabuli ústavu/kliniky, resp. na internete za podmienky dodržania ustanovení zákona o 

ochrane osobných údajov alebo v systéme AIS. Mená študentov a výsledky sa zverejňujú 

len v prípade ich písomného súhlasu. V opačnom prípade použije učiteľ kódy, ktoré im 

boli pridelené pri písaní testu a určí miesto a čas, kedy si študent môže dať hodnotenie 

zapísať do indexu. Výsledky písomnej časti skúšky musia byť oznámené vložením 

výsledku do AISu a zapísané do troch pracovných dní od času začatia písomnej časti 

skúšky. 

d) Výsledok hodnotenia učiteľ zapíše do AISu v súlade s platnými pravidlami a identický 

výsledok hodnotenia zapíše aj do indexu (k názvu predmetu pripíše hodnotenie, dátum a 

podpis), pričom má povinnosť skontrolovať, či je názov predmetu zhodný s názvom 

predmetu v informačnom liste predmetu. 

e) Hodnotiaci učiteľ zabezpečí vytlačenie, podpísanie a odovzdanie Výkazu o hodnotení 

predmetu na ŠO po vykonaní skúšky posledným študentom, najneskôr však v nasledujúci 

pracovný deň po ukončení skúškového obdobia. 

f) Hodnotiaci učiteľ je povinný bezprostredne odstrániť rozpor v hodnotení študenta v AISe 

a indexe, ak ho na rozpor študent upozornil. 

g) Hodnotiaci učiteľ je povinný uskutočňovať opravy v súlade so všeobecne záväznými 

predpismi a vnútornými predpismi UK a JLF UK. 

h) Po ukončení skúškového obdobia nie je možné robiť záznamy o vykonaných skúškach.  

i) Dekan JLF UK vopred určí termín v súlade so schváleným harmonogramom 

akademického roka, v ktorom dôjde k uzatvoreniu databázy študijných výsledkov 

z úrovne študijného oddelenia JLF UK, po ktorom sa na fakulte nebudú môcť vykonávať 

už žiadne zmeny. V prípade mimoriadnych situácií môže vedúci ústavu/kliniky požiadať 

dekana JLF UK o vykonanie zmeny, ktorá musí byť zdôvodnená. 

j) Za nesplnenie povinnosti učiteľa podľa tejto časti nemôže byť študent žiadnym 

spôsobom sankcionovaný. 

(5) Povinnosti študenta: 
 

a) Študent je povinný priniesť si v deň hodnotenia alebo skúšky podľa potreby svoj index, 

ktorý predloží hodnotiacemu/ skúšajúcemu učiteľovi. Ak študent nepredloží index, 

skúšajúci nesmie skúšať, resp. vykonať hodnotenie. 

b) Po splnení poslednej študijnej povinnosti v semestri alebo v akademickom roku je 

študent povinný najneskôr do konca skúškového obdobia skontrolovať správnosť 

a úplnosť hodnotení zapísaných v AISe. V prípade, ak pri kontrole zistí nesúlad alebo 

chýbajúce údaje, upozorní na to bezodkladne hodnotiaceho učiteľa. 

(6) Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení, je ohodnotený ako 

neabsolvovaný a ŠO môže zapísať do AISu hodnotenie FX, ak uplynuli tri dni od ukončenia 

skúšobného obdobia. 
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Príloha č. 2 k Študijnému poriadku JLF UK  

 

 

Pridelenie kreditov jednotlivým druhom činností doktoranda  

(príklady činností a rozsah kreditov)  

 

1) študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť 

 

Činnosť kredity 

absolvovanie povinného predmetu  5 – 10 

absolvovanie voliteľného predmetu z ponuky fakúlt univerzity X 

účasť na brainstormingových stretnutiach a okrúhlych stoloch doktorandov 1 - 2 

individuálne štúdium vedeckej literatúry podľa odporúčania školiteľa 5 – 10 

autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných pomôcok a textov 6 – 15 

vlastná pedagogická činnosť doktoranda 10 – 20 

vypracovanie posudku na diplomovú prácu alebo záverečnú bakalársku prácu 4 

vedenie práce, prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii 5 - 7 

absolvovanie dizertačnej skúšky 20 

liečebno-preventívna činnosť 10 

 

2) tvorivá činnosť v oblasti vedy 

 

Činnosť kredity 

publikácia v karentovanom časopise 
1 

alebo v časopise s IF > 0,5
1 30 - 35 

publikácia v časopisoch registrovaných v iných medzinárodných databázach 

alebo v 1 časopise s IF < 0,5 

 

25 - 30 

publikácia v  zahraničnom časopise alebo recenzovanom zahraničnom 

zborníku 
1
 

 

20 –30 

publikácia v domácom vedeckom časopise alebo recenzovanom zborníku 
1
 15 - 20 

aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí 
2
 15 – 20 

aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí (článok v zborníku, 

rozšírený abstrakt, abstrakt, samostatne, spoluautorstvo)  

 

10 – 15 

získanie „Grantu UK pre mladých vedeckých pracovníkov“ 
3
 10 - 20 

účasť na riešení vedeckého projektu (spoluriešiteľ) 3 – 15 

aktívna účasť na konferencii mladých vedeckých pracovníkov 6 – 10 

iné činnosti
 
(napr. člen organizačného výboru konferencie  a pod.) 6 – 8 

prednáška na odbornom seminári v rámci pracoviska alebo odborne spoločnosti 

bez abstraktu 

 

3 – 6 

ukončenie definovanej etapy vlastnej výskumnej práce 5 – 10 

za každú citáciu (rozlišovať domáce, zahraničné, SCI) 2 – 4 

 

___________________________________________________________________ 

 

X – Podľa konkrétneho kreditového ohodnotenia predmetu na fakulte
 

1 
– Počet kreditov prideliť podľa kvality časopisu, jeho impaktu a autorského podielu 

2
 – Ústna prezentácia / poster / publikovaný abstrakt 

3
 – Týka sa len doktorandov univerzity v dennej forme  a zamestnancov univerzity   

     v externej  forme štúdia 
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VNÚTORNÝ PREDPIS č. 22/2017  

 
Dodatok č. 1 

ktorým sa mení vnútorný predpis č. 29/2014  

Študijný poriadok Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 

 

 

 

 

 

 

 
VP vypracoval:  

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.,  

Ing Eva Tišliarová 

 

Dátum:  2.5.2017 Podpis:  

VP prerokoval: Akademický senát JLF UK Dátum: 10.5.2017 Podpis: 

VP schválil: Akademický senát UK  Dátum: 28.6.2017 Podpis: 

Počet výtlačkov: 2 

Výtlačok č. 1 – Kancelária dekana  

Výtlačok č. 2 – Študijné oddelenie 

Platnosť od:  

 28.6.2017 

Účinnosť od:  

 28.6.2017 

 

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:  

      Zmena 1:  

Dátum:  

Podpis:  

      Zmena 2:  

Dátum:  

Podpis: 

      Zmena 3:  

Dátum:  

Podpis: 

      Zmena 4:  

Dátum:  

Podpis: 
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Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „AS JLF UK“)  

schválil dňa 10. mája 2017 v zmysle § 33 ods. 3 písmeno a) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o vysokých školách“) a Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „AS 

UK“) v zmysle § 33 ods. 5 zákona o vysokých školách schválil dňa 28. júna 2017 dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu 29/2014 Študijný poriadok JLF UK: 

 

I. 

 

Študijný poriadok JLF UK sa mení nasledovne: 

 

V čl. 28 odsek 2 znie:  

„(2) Ak študent za celé štúdium vrátane predmetov štátnej skúšky dosiahol vážený študijný  

priemer lepší alebo rovný 1,30 a celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, 

hodnotí sa podľa odseku 1 písm. a).“. 

 

II. 

 

Tento dodatok č. 1 k Študijnému poriadku JLF UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho  

schválenia v AS UK.  

 

 

V Martine  10. mája 2017    V Bratislave 28. júna 2017 

 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc,  prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

predsedníčka AS JLF UK     dekan JLF UK 

 

 

 

 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.    prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD 

predseda AS UK     rektor UK 
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ZOZNAM UČITEĽOV JLF UK V MARTINE 

 

PROFESORI 

MUDr.  ADAMICOVÁ Katarína, PhD. 

MUDr. ADAMKOV Marian, DrSc. 

MUDr. BÁNOVČIN Peter, CSc. 

MUDr. BUCHANEC Ján, DrSc. 

MUDr. BUCHANCOVÁ Janka, CSc. 

MUDr. ČALKOVSKÁ Andrea, DrSc. 

MUDr. DANKO Ján, CSc. 

MUDr. DOBROTA Dušan, CSc. 

MUDr. DROBNÁ SÁNIOVÁ Beata, PhD. 

MUDr. FERKO Alexander, CSc. 

RNDr.  FRAŇOVÁ Soňa, PhD. 

MUDr. GALAJDA Peter, CSc. 

MUDr. HAJTMAN Andrej, PhD. 

RNDr.  HALAŠOVÁ Erika, PhD. 

MUDr. HUDEČKOVÁ Henrieta, PhD., MPH  

MUDr. HYRDEL  Rudolf, CSc. 

MUDr. JAKUŠ Ján, DrSc. 

MUDr. JAVORKA Kamil, DrSc. 

MUDr. JAVORKA Michal, PhD.  

MUDr. Mgr. JESEŇÁK Miloš, PhD., MBA 

RNDr.  KAPLÁN Peter, CSc. 

MUDr. KLIMENT Ján, CSc. 

RNDr.  KUBATKA Peter, PhD. 

MUDr. KUBISZ Peter, DrSc.   

MUDr. KURČA Egon, PhD., FESO 

MUDr. LACA Ľudovít, PhD. 

 

RNDr.  LEHOTSKÝ Ján, DrSc. 

MUDr. MEŠKO Dušan, PhD. 

MUDr. MOKÁŇ Marián, DrSc.,FRCP Edin 

MUDr. MOKRÁ Daniela, PhD. 

MUDr. Mgr. MOKRÝ Juraj, PhD. 

MUDr. NOSÁĽOVÁ Gabriela, DrSc. 

MUDr. NOVOMESKÝ František, PhD. 

MUDr. PÉČ Juraj, CSc. 

MUDr. PÉČ Martin, PhD. 

MUDr. PÉČOVÁ Renata, PhD. 

MUDr. PLANK Lukáš, CSc. 

MUDr. PLEVKOVÁ Jana, PhD. 

RNDr.  POLIAČEK Ivan, PhD. 

MUDr. PROCHÁZKOVÁ Jarmila, CSc. 

RNDr.  RAČAY Peter, PhD. 

MUDr. ROZBORILOVÁ Eva, CSc. 

MUDr. STAŠKO Ján, PhD. 

MUDr. ŠVIHRA Ján, PhD. 

MUDr. ŠVIHROVÁ Viera, CSc. 

MUDr. TATÁR Miloš, CSc. 

MUDr. TONHAJZEROVÁ Ingrid, PhD. 

MUDr. TURECKÝ Ladislav, CSc. 

MUDr. VIŠŇOVSKÝ Jozef, CSc. 

MUDr. ZIBOLEN Mirko, CSc. 

Mgr.     ŽIAKOVÁ Katarína, PhD. 

MUDr. ŽÚBOR Pavol, DrSc., MBA 

 

EMERITNÍ PROFESORI 

prof. MUDr. STRAKA Štefan, DrSc. 

 

MIMORIADNI PROFESORI 

MUDr. DRAGULA Milan, PhD. 

 

MUDr. STATELOVÁ Dagmar, CSc. 

 

DOCENTI 

Mgr.     BABUŠÍKOVÁ Eva, PhD.  

MUDr. BAŠKA Tibor, PhD. 

Mgr.     BAŠKOVÁ Martina, PhD. 

MUDr. BELICOVÁ Margita, PhD.  

MUDr. BIRINGER Kamil, PhD.  

Mgr.     BÓRIKOVÁ Ivana, PhD. 

RNDr.  BROZMANOVÁ Mariana, PhD. 

MUDr. ČALKOVSKÝ Vladimír, PhD. 

MUDr. ČILJAKOVÁ Miriam, PhD. 

RNDr.  DANKOVÁ Zuzana, PhD. 

MUDr. DEDINSKÁ Ivana, PhD. 

MUDr. DZIAN Anton, PhD. 

Mgr.     GRENDÁR Marián, PhD. 

RNDr.  HATOK Jozef, PhD. 

MUDr. HAVLÍČEKOVÁ Zuzana, PhD. 

MUDr. JAKUŠOVÁ Ľubica, PhD. 

Ing.      JAKUŠOVÁ Viera, PhD., MPH 

MUDr. KANTÁROVÁ Daniela, PhD. 

MUDr. KANTOROVÁ Ema, PhD. 

Mgr.     KMEŤOVÁ SIVOŇOVÁ Monika, PhD. 

MUDr. KOLAROVSZKI Branislav, PhD.  

RNDr.  KOLÍSEK Martin, Dr.rer.nat. 

MUDr. KOLLÁRIK Marián, PhD. 

MUDr. KRAJČOVIČ Jozef, PhD. 
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RNDr.  LASABOVÁ Zora, PhD.  

MUDr. ĽUPTÁK Ján, PhD.  

RNDr.  MATÁKOVÁ Tatiana, PhD.   

MUDr. MAŤAŠOVÁ Katarína, PhD. 

MUDr. MELLOVÁ Yvetta, CSc. 

MUDr. MIKLUŠICA Juraj, PhD. 

MUDr. MINARIK Milan, PhD. 

MUDr. MINARIKOVÁ Eva, PhD.  

MUDr. MURGAŠ Dalibor, PhD. 

RNDr.  MUŠÁK Ľudovít, PhD. 

MUDr. NOSÁĽ Slavomír, PhD. 

MUDr. NOSÁĽ Vladimír, PhD., FESO 

MUDr. NOVÁKOVÁ Elena, PhD. 

MUDr. OCHODNICKÝ Milan, CSc.  

MUDr. ONDREJKA Igor, PhD. 

MUDr. OSINA Oto, PhD. 

MUDr. SADLOŇOVÁ Jurina, CSc. 

MUDr. SAMOŠ Matej, PhD. 

MUDr. SIVÁK Štefan, PhD. 

MUDr. STRAKA Ľubomír, PhD. 

MUDr. ŠIMEKOVÁ Katarína, PhD.  

RNDr.  ŠIMERA Michal, PhD.  

MUDr. ŠUTOVSKÁ Martina, PhD. 

Ing.       TATARKOVÁ Zuzana, PhD. 

Mgr.     TOMAGOVÁ Martina, PhD. 

MUDr. VLADÁR Ľubomír, CSc. 

MUDr. VYŠEHRADSKÝ Róbert, PhD. 

MUDr. VÝBOHOVÁ Desanka, PhD. 

MUDr. ZELEŇÁK Kamil, PhD., FCIRSE 

 

 

ODBORNÍ ASISTENTI 

 

MUDr. ADÁMIK Marek, PhD. 

MUDr. BALHÁREK Tomáš, PhD. 

Mgr.     BARNAU Anna, PhD. 

MUDr. BÁNOVČIN Peter, PhD. 

Mgr.     BÁNOVČINOVÁ Ľubica, PhD.   

MUDr. BIELIK Tibor, PhD. 

MUDr. Mgr. BISKUPSKÁ BOĎOVÁ K., PhD. 

MUDr. BRNDIAROVÁ Miroslava, PhD. 

MUDr. BUDAY Tomáš, PhD. 

PhDr.   BUJALKOVÁ Mária, CSc. 

Mgr.     BURJANIVOVÁ Tatiana, PhD. 

MUDr. CESNEKOVÁ Dana, PhD. 

MUDr. CIBULA Zoltán, PhD. 

Mgr.     ČÁP Juraj, PhD.  

MUDr. ČIERNY Daniel, PhD. 

Mgr.     ČOVAN Miroslav, PhD. 

MUDr. DAŇOVÁ Ivana, PhD. 

MUDr. DEMETER Michal, PhD. 

MUDr. DUŠENKA Róbert, PhD., MBA 

PhDr.   DŽUGANOVÁ Božena, PhD.  

MUDr. ĎURDÍK Peter, PhD.  

MUDr. ĎURIČEK Martin, PhD. 

Mgr.     FARSKÝ Ivan, PhD. 

MUDr. FÁBRY Jaroslav, PhD. 

MUDr. FIOLKOVÁ Katarína 

RNDr.  FRANEKOVÁ Mária, PhD. 

MUDr. GROFIK Milan, PhD. 

MUDr. HALIČKA Juraj, PhD. 

MUDr. HEŠKOVÁ Gabriela, PhD. 

Mgr.     HLINKOVÁ Edita, PhD. 

MUDr. HOŠALA Michal, PhD. 

MUDr. PhDr. HRTÁNEK Igor, PhD. 

MUDr. HRTÁNKOVÁ Michaela, PhD. 

MUDr. HRUBINA Maroš, PhD. 

MUDr. HUBENÁ Gabriela, PhD. 

MUDr. HUDEČEK Jan, CSc. 

MUDr. HYRDEL Peter, PhD. 

MUDr. CHMÚRNY Michal, PhD. 

MUDr. JAMRIŠKOVÁ Lívia, PhD. 

MUDr. JANÍČKOVÁ Mária, PhD., MPH 

MUDr. JANÍK Ján, PhD. 

MUDr. JANÍK Martin, PhD. 

Mgr.     JAVORNICKÝ Samuel, PhD. 

MUDr. JENČOVÁ Janka, PhD. 

RNDr.  JEŽKOVÁ Eva, PhD. 

MUDr. JOŠKOVÁ Marta, PhD. 

Mgr. JUREČEKOVÁ Jana, PhD.   

MUDr. JURKO Tomáš, PhD. 

MVDr. KALENSKÁ Dagmar 

MUDr. KALMAN Michal, PhD. 

MUDr. KASAJOVÁ Petra, PhD. 

PhDr .  KELČÍKOVÁ Simona, PhD. 

MUDr. KERNÝ Jozef, CSc. 

PharmDr. KERTYS Martin, PhD. 

MUDr. KOCAN Ivan, PhD. 

MUDr. KOLENČÍKOVÁ Petra, PhD. 

MUDr. KOMPANÍKOVÁ Jana, PhD.  

MUDr. KONIAROVÁ Alena, PhD. 

RNDr.  KOPINCOVÁ Jana, PhD.  

RNDr.  KOVALSKÁ Mária, PhD. 

MUDr. KOVÁŘ František, PhD. 

MUDr. KOZÁR Marek, PhD. 

MUDr. KOZÁROVÁ Andrea, PhD. 

MUDr. KRIVUŠ Štefan, CSc. 

MUDr. KRKOŠKA Dušan, PhD., MBA 

MUDr. KŘIVÁNEK Stanislav, PhD 
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Ing.      KUKA Stanislav, PhD. 

MUDr. KUNERTOVÁ Lenka 

Mgr.     KURUCOVÁ Radka, PhD. 

MUDr. KÚDELA Erik, PhD. 

MUDr. LAZAROVÁ Zuzana, PhD. 

Mgr.     LEPIEŠOVÁ Martina, PhD. 

MUDr. LISÁ Lenka, PhD. 

MUDr. MAKOVICKÝ Pavel, CSc. 

MUDr. MALACHOVSKÝ Igor, PhD. 

Mgr.     MALINOVSKÁ Nora, PhD. 

Mgr.     MALOBICKÁ Eva, PhD. 

MUDr. MARCINEK Juraj, PhD. 

RNDr.  MARČEKOVÁ Magdaléna, PhD. 

Mgr.     MASKÁLOVÁ Erika, PhD.  

Mgr.     MAZÚCHOVÁ Lucia, PhD. 

MUDr. MAŽGÚTOVÁ Alena, PhD. 

RNDr.  MEŠŤANOVÁ Veronika, PhD. 

MUDr. MIČÁK Jozef, PhD. 

MUDr. MICHALOVÁ Renáta, PhD. 

MUDr. MICHNOVÁ Zuzana, PhD., MBA 

Mgr.     MIERTOVÁ Michaela, PhD. 

MUDr. MIKOLAJČÍK Anton, PhD. 

MUDr. MIKULOVÁ Stanislava, PhD. 

MUDr. MIKUŠKOVÁ Katarína, PhD. 

MUDr. MOKÁŇ Michal, PhD. 

MUDr. MOLNÁR Marián, PhD., MBA 

MUDr. MOLNÁROVÁ Mária, PhD. 

MUDr. NEČAS Libor, PhD. 

PhDr.   NEMCOVÁ Jana, PhD. 

MUDr. NEUSCHLOVÁ Martina, PhD. 

MUDr. ŇACHAJOVÁ Marcela, PhD. 

MUDr. OCHODNICKÁ Eva, CSc. 

MUDr. OPPA Miloslav, PhD. 

MUDr. OSINOVÁ Denisa, PhD. 

Mgr.     OVŠONKOVÁ Anna, PhD. 

MUDr. PALKOCI Blažej, PhD. 

MUDr. PÉČOVÁ Tatiana, PhD. 

MUDr. PETRÁŠOVÁ Adriána, PhD. 

MUDr. POLÁČEK Hubert, PhD. 

MUDr. PRINDEŠOVÁ BUŠÍKOVÁ, PhD.  

MUDr. PRÍDAVKOVÁ Dana, PhD. 

MUDr. RAJCIGELOVÁ Táňa, PhD. 

MUDr. RICHTEROVÁ Romana, PhD. 

MUDr. ROSOĽANKA Róbert, PhD. 

MUDr. SADLOŇOVÁ Vladimíra, PhD. 

MUDr. SÁGOVÁ Ivana, PhD. 

MUDr. SCHNIERER Martin, PhD.  

MUDr. SIEBERT Tomáš, PhD. 

MUDr. SMOLÁR Marek, PhD., MPH 

MUDr. SOKOL Juraj, PhD. 

MUDr. STANČIAKOVÁ Lucia, PhD. 

MUDr. STANČÍK Matej, PhD. 

MUDr. STRECHA Juraj, PhD. 

MUDr. SVITEK Vladimír, PhD. 

PaedDr.ŠIMEČEK Jozef   

MUDr. ŠIMURDA Tomáš, PhD. 

Mgr.     ŠKODOVÁ Zuzana, PhD. 

MUDr. ŠTEVÍK Martin, PhD. 

MUDr. ŠUJANSKÁ Anna, PhD. 

MUDr. ŠUTARÍK Ľudovít, CSc. 

PhDr.   TKÁČOVÁ Marta, PhD. 

MUDr. TURČANOVÁ KOPRUŠÁKOVÁ, PhD. 

MUDr. TUROŇOVÁ Lenka, PhD. 

MUDr. UHRÍKOVÁ Zuzana, PhD. 

Mgr.     URBANOVÁ Eva, PhD. 

Ing.      VETERNÍK Marcel, PhD. 

Mgr.     VIŠŇOVCOVÁ Nadežda, PhD.  

MUDr. VOJTKOVÁ Jarmila, PhD.  

MUDr. VORČÁKOVÁ Karolína, PhD. 

Mgr.     ZANOVITOVÁ Mária, PhD. 

MUDr. ZOĽÁK Vladimír, PhD. 

MUDr. ŽIAK Peter, PhD. 

MUDr. ŽIGO Imrich, CSc. 

MUDr. ŽILA Ivan, PhD. 

 

ASISTENTI 

MDDr. BAČINSKÝ Martin 

MDDr. PLANETA Filip 

 

 

 

MDDr. SMATANOVÁ Michaela 

 

LEKTORI 
Mgr. BALKOVÁ Mária 

Mgr. BETUŠOVÁ Kristína 

Mgr. CHROMČÍKOVÁ Katarína, PhD. 

MUDr. JAVORKA Kamil, PhD. 

 

 

RNDr. MARUŠIAKOVÁ Mária, PhD. 

PhDr. NEPELOVÁ Zuzana 

MUDr. SZÉPEOVÁ Renáta, PhD. 

MUDr. ZÁBORSKÝ Tibor, PhD., MPH 

 

VÝSKUMNÍ PRACOVNÍCI

Ing. BARANOVIČOVÁ Eva, PhD. MVDr. BÁLENTOVÁ Soňa, PhD. 
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Mgr. BITTŠANSKÝ Michal, PhD. 

MUDr. BOBČÁKOVÁ Anna 

MUDr. BOBULOVÁ Anna 

Mgr. BUCHOVÁ Viera 

RNDr. BRANÝ Dušan, PhD. 

Ing. BYSTRICKÝ Peter, PhD. 

Ing. CZIPPELOVÁ Barbora, PhD.  

MUDr. ČERVEŇ Ján 

RNDr. DROBKOVÁ Henrieta, PhD. 

RNDr. DVORSKÁ Dana, PhD. 
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