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Opis študijného programu: Zubné lekárstvo 

 

Názov vysokej školy 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

 

Sídlo vysokej školy 

 

Limbová 12, 833 03 Bratislava 

Identifikačné číslo vysokej školy 

 

165361 

Názov fakulty 

 

Lekárska fakulta 

Sídlo fakulty 

 

Limbová 14, 833 03 Bratislava 

 

 

Orgán vysokej školy na schvaľovanie študijného 

programu:   

Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

Dátum schválenia študijného programu alebo 

úpravy študijného programu:  

19.05.2017 

Dátum ostatnej zmeny1 opisu študijného 

programu:  

 

Odkaz na výsledky ostatného periodického 

hodnotenia študijného programu vysokou školou:  

 

Odkaz na hodnotiacu správu k žiadosti 

o akreditáciu študijného programu podľa § 30 

zákona č. 269/2018 Z. z.2:  

 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTUDIJNOM PROGRAME  

 

a) Názov študijného programu a číslo podľa 

registra študijných programov.  

Zubné lekárstvo (SJ)  – 100539 (MDDr.) 

b) Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F 

kód stupňa vzdelávania 

spojený prvý a druhý stupeň VŠ štúdia / ISCED-F kód 

stupňa vzdelávania: 766 

c) Miesto/-a uskutočňovania študijného 

programu.  

Bratislava 

 

d) Názov a číslo študijného odboru, v ktorom sa 

absolvovaním študijného programu získa 

vysokoškolské vzdelanie, alebo kombinácia 

dvoch študijných odborov, v ktorých sa 

absolvovaním študijného programu získa 

vysokoškolské vzdelanie, ISCED-F kódy 

odboru/ odborov3.  

Zubné lekárstvo/5166S00/ 0912 Medicína 

 

e) Typ študijného programu:  akademicky 

orientovaný, profesijne orientovaný; 

prekladateľský, prekladateľský kombinačný 

(s uvedením aprobácií); učiteľský, učiteľský 

kombinačný študijný program (s uvedením 

aprobácií); umelecký, inžiniersky, doktorský, 

príprava na výkon regulovaného povolania, 

spoločný študijný program, interdisciplinárne 

štúdiá. 

doktorský, príprava na výkon regulovaného povolania 

f) Udeľovaný akademický titul. doktor zubného lekárstva, v skratke „MDDr.“ 

g) Forma štúdia4.  denná 

 
1Ak zmena nie je úpravou študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.   
2 Uvádza sa len vtedy, ak bola udelená akreditácia študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.  
3 Podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania. Odbory vzdelávania a praxe 2013. 
4Podľa § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. 
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h) Pri spoločných študijných programoch 

spolupracujúce vysoké školy a vymedzenie, 

ktoré študijné povinnosti plní študent na 

ktorej vysokej škole (§ 54a zákona o vysokých 

školách). 

 

nejedná sa o spoločný študijný program. 

i) Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný 

program uskutočňuje5.  

slovenský jazyk 

 

j) Štandardná dĺžka štúdia vyjadrená v 

akademických rokoch. 

6 akademických rokov 

k) Kapacita študijného programu (plánovaný 

počet študentov), skutočný počet uchádzačov 

a počet študentov.  

 

Kapacita študijného programu: 25 

Plánovaný počet študentov: 20 

Skutočný počet uchádzačov: 375 

Počet študentov v prvom ročníku: 24 

Počet študentov v druhom ročníku: 24 

Počet študentov v treťom ročníku: 20 

Počet študentov v štvrtom ročníku: 16 

Počet študentov v piatom ročníku: 15 

Počet študentov v šiestom ročníku: 14 

Celkovo vo všetkých ročníkoch: 113 

 

2. PROFIL ABSOLVENTA A CIELE VZDELÁVANIA  

 

a) Vysoká škola popíše ciele 

vzdelávania študijného 

programu ako schopnosti 

študenta v čase ukončenia 

študijného programu 

a hlavné výstupy 

vzdelávania6.  

 

Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami na úrovni hodnotenia 

založenými na vedeckých dôkazoch a overenými klinickými skúsenosťami zo 

všetkých oblastí študijného odboru. Dokáže zhodnotiť rozsiahle odborné a 

metodologické vedomosti z oblastí teoretických a predklinických predmetov a 

klinických odborov zubného lekárstva. Pristupuje k riešeniu problémov z 

oblasti tvorba podpory zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie 

a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu. 

Na základe poznatkov z biofyziky, biochémie, biológie a genetiky analyzuje 

poznatky z histológie, anatómie, fyziológie, ktoré sú podkladom pre 

pochopenie a aplikáciu funkčných vzťahov namolekulovej, bunkovej a 

tkanivovej úrovni spoločne s vplyvom environmentálnych faktorov na 

homeostázu ľudského organizmu. Rešpektujúc ochranu zdravia pacienta, 

pozná biokompatibilitu dentálnych materiálov a v liečbe ich optimálne indikuje 

v ústnej dutine. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných 

európskych i národných právnych noriem. 

Absolvent demonštruje preventívne, diagnostické a zubnolekárske postupy v 

rozsahu výkonov na úrovni praktického zubného lekára. Aplikuje základnú 

farmakologickú liečbu. Vymedzuje súvislosti medzi vplyvom celkových 

ochorení na ústne zdravie a rizikom ochorení ústnej dutiny na celkové zdravie. 

Na základe anamnézy a komplexného diagnostického vyšetrenia zisťuje 

a analyzuje príčiny vzniku ochorenia, stanovuje diagnózu a komplexný plán 

ošetrenia ochorení ústnej dutiny. 

Realizuje zásady primárnej prevencie najmä zubného kazu a ochorení 

parodontu podľa jednotlivých vekových skupín. Zvláda zásady včasnej 

diagnostiky zubného kazu, ochorení parodontu, anomálií a nádorov ústnej 

dutiny a tvárovej oblasti s indikáciou ich riešenia. Absolvent má poznatky 

a potrebnú manuálnu zručnosť pre samostatný výkon v dutine ústnej jedinca. 

Uplatňuje zásady podpory vysokých štandardov efektívne orientovanej a 

bezpečnej zdravotnej starostlivosti o pacienta, založenej na princípoch etiky 

zubného lekára. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení 

problémov a projektov v oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí, 

rešpektujúc vývin nových technológií a materiálov, chorobnosť obyvateľstva a 

 
5 Rozumejú sa jazyky, v ktorých sú dosahované všetky výstupy vzdelávania, uskutočňované všetky súvisiace predmety študijného programu aj štátna skúška. 

Vysoká škola samostatne uvedie informácie o možnosti štúdia parciálnych častí/predmetov v iných jazykoch v časti 4 opisu. 
6Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) 
študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.  
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starnutie populácie. Zriaďuje, vykonáva a riadi zubnolekársku prax, pracuje s 

informačnými technológiami, v súlade so zásadami administratívy a s 

právnymi predpismi, ktoré sa týkajú výkonu praxe zubného lekára. Disponuje 

inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej 

analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.  

b) Vysoká škola indikuje 

povolania, na výkon 

ktorých je absolvent v čase 

absolvovania štúdia 

pripravený a potenciál 

študijného programu z 

pohľadu uplatnenia 

absolventov. 

 

Doktorský študijný program zubné lekárstvo pripravuje študentov na výkon 

regulovaného zdravotníckeho povolania zubný lekár a profesionálnu kariéru v 

oblasti poskytovania zubno -lekárskej zdravotnej starostlivosti. 

Absolvovanie študijného programu umožní absolventom v rámci 

zodpovedajúcej úrovne Slovenského kvalifikačného rámca vykonávať 

povolanie špecifikované v Národnej sústave kvalifikácií: zubný lekár. 

Absolvent doktorského študijného programu zubný lekár získava odbornú 

spôsobilosť na výkon povolania podľa Nariadenia vlády č. 296/2010 Z.z. o 

odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a 

sústave certifikovaných pracovných činností a v súlade so zákonom č. 

578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách  v zdravotníctve a v znení neskorších 

predpisov. 

c) Relevantné externé 

zainteresované strany, 

ktoré poskytli vyjadrenie 

alebo súhlasné stanovisko 

k súladu získanej 

kvalifikácie so sektorovo-

špecifickými požiadavkami 

na výkon povolania7.  

 

Relevantnou zainteresovanou stranou, ktorá poskytla vyjadrenie a súhlasné 

stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými 

požiadavkami na výkon povolania je Ministerstvo zdravotníctva SR. 

Stanovisko MZ SR je samostatnou prílohou požadovaných dokumentov k 

zosúlaďovaniu ŠP.  

Ako  aj vyjadrenie zamestnávateľov a študenta, ktoré  je samostatnou prílohou 

požadovaných dokumentov k zosúlaďovaniu ŠP.  

 

 

 

3. UPLATNITEĽNOSŤ  

 

a) Hodnotenie uplatniteľnosti 

absolventov študijného 

programu.  

 

Absolventi doktorského študijného programu zubné lekárstvo nadobudnú 

profesijnú spôsobilosť vykonávať povolanie zubného lekára. Zubný lekár  

dokáže samostatne myslieť a pohotovo reagovať, cieľavedome, rýchle, 

rozvážne a rozhodne konať pri ošetreniach pacientov. Pozná platnú legislatívu 

súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Je spôsobilý komunikovať 

na profesionálnej úrovni. Je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý 

samostatne vykonáva činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej zubnej 

starostlivosti. Vykonáva vysokoodborné zdravotnícke činnosti v rámci zubného 

lekárstva. 

Absolvent získa úplné vysokoškolské vzdelanie prvého a druhého stupňa v 

študijnom programe zubné lekárstvo s orientáciou na výkon zdravotníckeho 

povolania zubný lekár. 

Uplatnenie absolventov študijného programu je možné monitorovať 

prostredníctvom portálu: 

https://uplatnenie.sk/?degree=VŠ&vs=723000000&faculty=723030000&field

=5166S00&year=2019 

 

https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-

skolstve/skolstvo/vysoke-skoly/uplatnenie-absolventov-vysokych-skol-na-

trhu-prace.html?page_id=28928 

b) Prípadne uviesť úspešných 

absolventov študijného 

programu.  

 

MDDr. Mária Spálová – zubný lekár, Trnava 

MDDr. Petra Fekiačová – zubný lekár, Bratislava 

MDDr. Samuel Sádecký, zubný lekár, Nitra 

 

 
7Ak ide o regulované povolania v súlade s požiadavkami pre získanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. 

https://uplatnenie.sk/?degree=VŠ&vs=723000000&faculty=723030000&field=5166S00&year=2019
https://uplatnenie.sk/?degree=VŠ&vs=723000000&faculty=723030000&field=5166S00&year=2019
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c) Hodnotenie kvality 

študijného programu 

zamestnávateľmi (spätná 

väzba).  

 

Hodnotenie kvality študijného programu zubné lekárstvo zamestnávateľmi 

prebieha v rámci formálnych pracovných stretnutí a  osobných rozhovorov. 

Výsledky  uvedených hodnotení implementujeme do vzdelávacieho procesu, 

aby sme pripravili absolventov schopných plniť požiadavky praxe. 

Zamestnávatelia sú zastúpení v Programovej rade pre študijný program zubné 

lekárstvo,  ktorá má nastavený systém hodnotenia kvality študijného programu 

s periodicitou 1 x za akademický rok. K návrhu na zosúlaďovanie  študijného 

programu vydala Programová rada kladné stanovisko.  

Zamestnávatelia  sú zastúpení v Rade kvality fakulty a Rade pre vnútorný 

systém zabezpečovania kvality SZU. Pravidelné hodnotenie študijného 

programu prostredníctvom spätnej väzby metódou dotazníka začne fakulta 

realizovať v akademickom roku 2022/2023. 

 

4. ŠTRUKTÚRA A OBSAH ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU8 

 

a) Vysoká škola popíše 

pravidlá na utváranie 

študijných plánov 

v študijnom programe. 

 

Študijný program  je v súlade  s prílohou 2 k Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 

Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení a doplnení 

niektorých zákonov a má súhlas príslušnej autority k uskutočňovaniu 

študijného programu  (MZ SR). 

Študijný plán bol zostavený v súlade s Vnútorným systémom kvality SZU, bol 

prerokovaný v Programovej rade pre študijný program všeobecné lekárstvo, 

ktorá ho schválila. Študijný plán bol zostavený v súlade s Vnútorným 

systémom kvality SZU – VP č. 7/2021 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VSZ

K_c7.pdf 

 

V súlade s Dublinskými deskriptormi a zároveň v zmysle národného 

kvalifikačného rámca absolventi ŠP získajú 7. úroveň kvalifikácie (SKKR 7) - 

https://www.kvalifikacie.sk/katalog-skkr. 

 

Študijný program zubné lekárstvo je zložený zo študijných jednotiek, ktoré sú 

realizované v rámci prednášok, cvičení, seminárov, klinickej praxe, konzultácií, 

záverečnej práce. Štruktúra i obsah jednotiek študijného programu podľa 

predmetov sú uvedené v študijnom pláne a informačných listoch predmetov, 

vrátane počtu kreditov, ktoré sú súčasťou prílohy akreditačného spisu. 

Študijný program je uskutočňovaný v 6 rokoch s počtom 8 800 hodín vrátane 

záťaže študenta. Štruktúra a obsah predmetov je determinovaná profilom 

absolventa, ktorý jednoznačne definuje prípravu do zdravotníckej praxe, čo sa 

vo všeobecnosti od absolventov očakáva. 

Študijný program zubné lekárstvo je priradený k študijnému odboru lekárske 

vedy v súlade s  Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej 

republiky.  

Pravidlá na utváranie študijného programu  sú stanovené vo vnútornom 

predpise Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave č. 8/2021 vytváranie, 

úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej 

akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo.  

 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VUS.

pdf 

b) Vysoká škola zostaví 

odporúčané študijné plány 

Odporúčaný študijný plán je koncipovaný v zmysle zákona 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej v zmysle 

 
8Vybrané charakteristiky obsahu študijného programu môžu byť uvedené priamo v Informačných listoch predmetov alebo doplnené informáciami Informačných 

listov predmetov. 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VSZK_c7.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvality/VSZK_c7.pdf
https://www.kvalifikacie.sk/katalog-skkr
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pre jednotlivé cesty 

v štúdiu9 

Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 

pracovných činností v znení a doplnení niektorých zákonov  a v súlade s 

Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. 

Študijný program je zostavený tak, aby obsah, rozsah a štruktúra profilových 

študijných predmetov a ďalších vzdelávacích činností študijného programu 

umožňovali dosahovanie výstupov vzdelávania v súlade s profilom absolventa, 

ktorý bol vytvorený na základe požiadaviek praxe.  

Odporúčaný študijný plán pre denné doktorské štúdium v študijnom programe 

zubné lekárstvo  je zostavený z predmetov  povinných, povinne voliteľných a 

výberových. 

Odborná  prax zahŕňa: prax v rámci predklinického zubného lekárstva, klinickú 

prax. Všetky formy odbornej praxe sú zabezpečované pod odborným vedením 

odborných asistentov. Štúdium zahŕňa aj odbornú prázdninovú prax, ktorá je 

zaradená po 6., 8. a 10. semestri štúdia. 

Predmetom štátnej skúšky je obhajoba záverečnej práce vypracovanej v súlade 

s príslušnými smernicami pred štátnicovou skúšobnou komisiou. Podrobný 

prehľad obsahu a rozsahu výučby predmetov študijného jadra vrátane 

prepočítanej záťaže študenta, prehľadu kontaktných a nekontaktných hodín, 

spôsobu ukončenia predmetu je uvedený v odporúčanom študijnom pláne pre 

dennú formu štúdia. 

Odporúčaný študijný plán obsahuje 50 povinných predmetov, 1 povinne 

voliteľný predmet, 2 výberové predmety, 6 predmety štátnej skúšky. 

 

Vysvetlivky skratiek:  

PP povinný predmet 

PVP povinne voliteľný predmet 

VP výberový predmet 

PŠS predmet štátnej skúšky 

S  predmet je ukončený skúškou 

PH predmet je ukončený priebežným hodnotením 

ŠS predmet je ukončený štátnou skúškou 

ZS zimný semester 

LS letný semester  

Profilový predmet označený boldom. 

c) V študijnom pláne spravidla uvedie:  

 

- jednotlivé časti študijného 

programu (moduly, predmety 

a iné relevantné školské a 

mimoškolské činnosti za 

predpokladu, že prispievajú k 

dosahovaniu želaných 

výstupov vzdelávania a 

prinášajú kredity) v štruktúre 

povinné, povinne voliteľné 

a výberové predmety, 

 

Jednotlivé časti študijného programu sú koncipované v súlade s prílohou 2 k 

Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon 

zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 

pracovných činností v znení a doplnení niektorých zákonov. 

Obsah študijného  programu  je v súlade s definovanými minimálnymi 

požiadavkami na obsah vzdelávania: 

 

Povinné predmety: 

Anatómia 

Biofyzika pre zubné lekárstvo 

Lekárska biológia 

Latinská lekárska terminológia 

Predklinické zubné lekárstvo 

Lekárska chémia 

Základy prvej pomoci 

Anglický jazyk 

Histológia a embryológia 

Fyziológia 

 
9V súlade s vyhláškou č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia a zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Lekárska biochémia 

Pohybová aktivita pre zdravie 

Dentálne biomateriály a technológie 

Mikrobiológia 

Topografická anatómia hlavy 

Medicínska etika 

Patologická anatómia 

Farmakológia 

Patologická fyziológia 

Konzervačné zubné lekárstvo 

Zubná protetika 

Preventívne zubné lekárstvo 

Zubná rádiológia 

Propedeutika vnútorného lekárstva 

Chirurgická propedeutika 

Lekárska psychológia a medicínska komunikácia 

Povinná letná prax – zubná technika 

Povinná letná prax – zubná ambulancia 

Anesteziológia a anestetiká v zubnom lekárstve 

Chirurgia 

Neurológia 

Vnútorné lekárstvo 

Preventívna medicína, epidemiológia a hygiena 

Diplomový seminár 

    Dentoalveolárna chirurgia 

Maxilofaciálna chirurgia 

Čeľustná ortopédia 

Otorinolaryngológia 

Infektológia 

Klinická imunológia a alergológia 

Diplomový seminár 

Dermatovenerológia 

Parodontológia a orálna medicína 

Pediatria 

Sociálne lekárstvo 

Všeobecné lekárstvo 

Gerontostomatológia 

Vedenie zubnej praxe 

Súdne lekárstvo 

Špeciálna patológia 

Detské zubné lekárstvo 

 

Povinne voliteľné predmety: 

Medicínske právo 

fyzioterapia 

 

Výberové predmety: 

Psychiatria  

Oftalmológia 

 

Predmety štátnej skúšky: 

Štátna skúška Konzervačné zubné lekárstvo 

Štátna skúška Ortopedické zubné lekárstvo 

Štátna skúška Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia 

   Záverečná práca a jej obhajoba 

Štátna skúška Vnútorné lekárstvo 

Štátna skúška chirurgia 

 

- v študijnom programe 

vyznačí profilové predmety 

Profilové predmety sú vyznačené v odporúčanom študijnom pláne boldom.  

Profilové predmety sú: 
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príslušnej cesty v štúdiu 

(špecializácie), 

 

Predklinické zubné lekárstvo 

Konzervačné zubné lekárstvo 

Dentálne biomateriály a technológie 

Preventívne zubné lekárstvo 

Dentoalveolárna chirurgia 

Maxilofaciálna chirurgia 

Čeľustná ortopédia 

Špeciálna patológia 

 Klinická prax vrátane letnej praxe -  zubná technika 

Klinická prax vrátane letnej praxe  - zubná ambulancia 

Parodontológia a orálna medicína 

Chirurgia 

Vnútorné lekárstvo 

Gerontostomatológia 

Vedenie zubnej praxe 

Medicínske právo v zubnom lekárstve 

Zubná protetika 

Detské zubné lekárstvo 

Zubná rádiológia 

- pre každú vzdelávaciu časť/ 

predmet definuje výstupy 

vzdelávania a súvisiace 

kritériá a pravidlá ich 

hodnotenia tak, aby boli 

naplnené všetky vzdelávacie 

ciele študijného programu 

(môžu byť uvedené len v 

Informačných listoch 

predmetov v časti Výsledky 

vzdelávania a v časti 

Podmienky absolvovania 

predmetu),  

 

Všetky informačné listy predmetov majú definované výstupy vzdelávania 

a súvisiace kritériá a pravidlá ich hodnotenia tak, aby boli naplnené všetky 

stanovené vzdelávacie ciele študijného programu.  

- prerekvizity, korekvizity 

a odporúčania pri tvorbe 

študijného plánu 

Prerekvizity jednotlivých predmetov študijného plánu sú tvorené v súlade s 

vyhláškou č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. Sú vyznačené pri 

konkrétnych predmetoch v odporúčanom študijnom pláne a sú uvedené tiež v 

informačných listoch konkrétneho predmetu v časti Podmieňujúce predmety.  

Prerekvizity podmieňujú nadväzujúci predmet. Úspešné absolvovanie 

predmetu - prerekvizity je podmienkou pre pokračovanie v nadväzujúcom 

predmete.  

- pre každú vzdelávaciu časť 

študijného plánu/predmet 

stanoví používané vzdelávacie 

činnosti (prednáška, seminár, 

cvičenie, záverečná práca, 

projektová práca, laboratórne 

práce, stáž, exkurzia, terénne 

praktikum, odborná prax, 

štátna skúška a ďalšie, 

prípadne ich kombinácie) 

vhodné na dosahovanie 

výstupov vzdelávania,  

 

Vzdelávacie činnosti  používané v predmete sú súčasťou informačných listov 

v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 

Z. z. o kreditovom systéme štúdia. 

V informačných listoch pre jednotlivé predmety sú uvedené tiež konkrétne 

používané vzdelávacie činnosti : prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, 

štátna skúška, ktoré sú vhodné na dosahovanie výstupov vzdelávania 

jednotlivých predmetov študijného plánu.  

Štúdium je ukončené štátnymi skúškami. Súčasťou štátnych skúšok je 

Záverečná práca a jej obhajoba. Výstupy vzdelania sú koncipované v súlade 

s odporúčaniami Dublinských deskriptorov a Bloomovej taxonómie 

kognitívnych funkcií výsledkov vzdelávania. 

- metódy, akými sa vzdelávacia 

činnosť uskutočňuje – 

prezenčná, dištančná, 

kombinovaná (v súlade s 

Informačnými listami 

predmetov), 

Metódy uskutočňovanej výučby v konkrétnom predmete sú súčasťou 

informačných listov. V študijnom programe zubné lekárstvo uskutočňujeme 

vzdelávanie prezenčnou formou, čo znamená 100 % priamej vyučovacej 

činnosti učiteľa a aktivity študenta. 
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- osnovu/ sylaby predmetu10,  

 

Osnova predmetu je uvedená v informačnom liste predmetu. Štruktúra 

predmetov a ich osnova vychádza z prílohy 2 Nariadenia vlády  SR č. 296/2010 

Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe 

ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných 

odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení a doplnení 

niektorých zákonov. Osnova predmetu je koncipovaná tak, aby študent získal a 

preukázal dostatočné vedomosti a zručnosti pri poskytovaní bezpečnej 

zdravotnej starostlivosti s prihliadnutím na vedecko technický pokrok v odbore. 

Sylaby jednotlivých predmetov odrážajú najnovšie poznatky a trendy v zubnom 

lekárstve, zohľadňujú najnovšie guidellines a štandardizované medicínske 

postupy. Osnova predmetov sa podľa potreby aktualizuje každoročne do 10%.  

 

- pracovné zaťaženie študenta 

(„rozsah“ pre jednotlivé 

predmety a vzdelávacie 

činnosti samostatne)11,  

 

Pracovné zaťaženie študenta, teda odhad času, ktorý študent potrebuje na 

ukončenie všetkých vzdelávacích aktivít ako prednášky, semináre, cvičenia, 

prax a kontrolované samoštúdium, ktoré sú potrebné na dosiahnutie 

definovaných výsledkov vzdelávania, sú uvedené v informačných listoch 

predmetov v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia. 

Priama záťaž študenta  znamená účasť študenta na výučbe  a priamy kontakt 

s učiteľom. Pre študijný program zubné lekárstvo predstavuje priama výučba 

5 580 hodín, kontrolovaná výučba 3 220 hodín, spolu 8 800 hodín. Z toho 

predklinická prax, klinická prax a cvičenia predstavujú 3 923 hodín. Samotné 

prednášky  1 657 hodín. 

- kredity pridelené každej časti 

na základe dosahovaných 

výstupov vzdelávania a 

súvisiaceho pracovného 

zaťaženia,  

Kredity ECTS vyjadrené v číslach interpretujú množstvo práce študenta 

potrebnej na úspešné absolvovanie predmetu. 

Počas štúdia vysokoškolského vzdelávania v odbore lekárske vedy a študijnom 

programe zubné lekárstvo v súlade s ECTS Users12Guide 2015 musí študent 

získať minimálne 360 kreditov.  

- osobu zabezpečujúcu predmet 

(alebo partnerskú organizáciu 

a osobu13) s uvedením 

kontaktu,  

Učitelia podieľajúci sa na výučbe jednotlivých predmetov sú uvedení 

v informačných listoch predmetov vrátane špecifikácie, aký druh vzdelávacej 

činnosti vykonávajú. 

 

- učiteľov predmetu (alebo 

podieľajúce sa partnerské 

organizácie a osoby) (môžu 

byť uvedené aj v IL 

predmetov),  

Menný zoznam osôb zabezpečujúcich jednotlivé predmety študijného 

programu je  uvedený v informačných listoch jednotlivých predmetov.  

Odborná  prax v zubnej technike a zubnej ambulancii sa v rámci študijného 

programu zubné lekárstvo uskutočňuje v zmysle zmlúv o  praktickej výučbe. 

- miesto uskutočňovania 

predmetu (ak sa študijný 

programu uskutočňuje na 

viacerých pracoviskách) 

 

Študijný program zubné lekárstvo sa uskutočňuje v mieste sídla  fakulty 

a univerzity 

Zmluvné  zdravotnícke zariadenie, kde študenti realizujú praktickú 

výučbu: 

UN Bratislava  a jej pracoviská: 

Nemocnica akad. L. Dérera a jej ambulancie a kliniky, Limbová 5, 833 05 

Bratislava,  

Nemocnica Ružinov a jej kliniky, KÚČTCH .Ružinovská 6, 826 06 Bratislava,  

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a jej kliniky, Petržalka, Antolská 11, 851 07 

Bratislava 

Klinické pracoviská – v sídle LF SZU, Limbová 12, 14, Bratislava 

Klinické pracovisko výuky zubného lekárstva LF SZU III.poschodie, blok B 

Klinické pracovisko výuky zubného lekárstva LF SZU II.poschodie, blok B 

 
10Učitelia zabezpečujúci predmet počas posudzovania umožnia prístup pracovnej skupiny k študijným materiálom predmetu a obsahu jednotlivých vzdelávacích 
činností.  
11Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015. 
12Odporúčame uvádzať záťaž súvisiacu s kontaktnou aj nekontaktnou výučbou v súlade s ECTS Users' Guide 2015. 
13Napr. pri zabezpečovaní odbornej praxe, alebo inej vzdelávacej činnosti uskutočňovanej mimo univerzity.  
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Zubné laboratórium Kliniky zubného lekárstva LF SZU II. poschodie, blok B 

d) Vysoká škola uvedie počet 

kreditov, ktorého 

dosiahnutie je podmienkou 

riadneho skončenia štúdia a 

ďalšie podmienky, ktoré 

musí študent splniť v 

priebehu štúdia študijného 

programu a na jeho riadne 

skončenie, vrátane 

podmienok štátnych skúšok, 

pravidiel na opakovanie 

štúdia a pravidiel na 

predĺženie, prerušenie 

štúdia. 

Podmienkou pre riadne ukončenie štúdia je získanie 360 kreditov. 

Štúdium je úspešne skončené, ak študent: 

získal 360 kreditov a úspešne absolvoval všetky povinné predmety a povinne 

voliteľné predmety, absolvoval predklinickú a klinickú prax stanovenú 

študijným programom v dennom štúdiu v plnom, t. j. 100 % rozsahu, úspešne 

absolvoval predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce. 

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov. Každý 

predmet uvedený v študijnom programe je ohodnotený počtom kreditov, ktoré 

vyjadrujú kvantitatívnu mieru záťaže študenta pri štúdiu daného predmetu.  

Termíny konania štátnych skúšok vrátane obhajoby záverečnej práce určuje 

dekan fakulty. 

Písomnú prihlášku na štátne skúšky musí študent na predpísanom tlačive 

odovzdať do fakultou stanoveného termínu príslušného akademického roka na 

študijné oddelenie fakulty. 

Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo 

funkcii profesor a docent (§ 75 ods. 1 zákona) a ďalší odborníci schválení 

vedeckou radou fakulty (§ 12 ods. 1 písm. d) zákona). Štátne skúšky sa konajú 

v zmysle stanovených predpisov: zákon o VŠ, Študijný program SZU, VP 

fakulty.  Skúšobná komisia umožní vykonať obhajobu záverečnej práce 

študenta až po overení miery originality záverečnej práce a informácie o 

percentuálnej zhode z Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác. 

 

Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného 

programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok 

predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.  

1. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú 

dĺžku o viac ako dva roky.  

2. Dokladmi o absolvovaní štúdia v študijnom odbore sú:  

a) vysokoškolský diplom,  

b) vysvedčenie o štátnej skúške,  

c) dodatok k diplomu.  

3. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí  

a) zanechaním štúdia,  

b) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých 

školách,  

c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo 

študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy,  

d) vylúčením zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona o vysokých školách,  

e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo 

jej súčasti podľa § 108f ods. 1, 

f) vzdaním sa akademického titulu, 

g) zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku vysokej školy 

pokračovať v štúdiu iného študijného programu,  

h) smrťou študenta.  

4. Pri skončení štúdia podľa § 66 ods. 4. zákona o vysokých školách. 

 

Po riadnom skončení štúdia vydáva študentovi fakulta vysokoškolský diplom a 

dodatok k diplomu v štátnom jazyku a na základe jeho žiadosti aj v anglickom 

jazyku v lehote do 30 dní od riadneho skončenia štúdia okrem prípadov, ak 

absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov.  

Podmienkou riadneho skončenia štúdia v študijnom odbore zubné lekárstvo je 

potrebné, aby študent získal 360 kreditov za celé štúdium.  

 

Ďalšie podmienky,  ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného 

programu a na jeho riadne skončenie, pravidla  na opakovaný zápis predmetov, 

opravné termíny predmetových a štátnych skúšok, prerušenie štúdia a pravidlá 

na predĺženie štandardnej dĺžky štúdia sú uvedené v študijnom poriadku SZU, 

dostupnom na: 
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http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poria

dok_VP_1_2022.pdf 

e) Vysoká škola pre jednotlivé študijné plány uvedie podmienky absolvovania jednotlivých častí študijného 

programu a postup študenta v študijnom programe v štruktúre: 

- počet kreditov za povinné 

predmety potrebných na 

riadne skončenie štúdia / 

ukončenie časti štúdia 

Štruktúra kreditov pre riadne ukončenie štúdia je nasledovná: 

počet kreditov spolu: 360, z toho: 

358 kreditov za povinné predmety 

z toho počet kreditov za odbornú letnú prax v zubnej technike a zubnej 

ambulancii potrebných na riadne skončenie štúdia: 15; 

2 kredity za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie štúdia; 

0 kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia; 

2 kredity za obhajobu záverečnej práce;  

17 kreditov za predmety štátnej skúšky;  

Spolu 360 kreditov. 

- počet kreditov za povinne 

voliteľné predmety 

potrebných na riadne 

skončenie štúdia/ ukončenie 

časti štúdia 

Počet kreditov za povinne voliteľné predmety potrebných na riadne skončenie 

štúdia: 2 

 

- počet kreditov za výberové 

predmety potrebných na 

riadne skončenie štúdia/ 

ukončenie časti štúdia 

Počet kreditov za výberové predmety potrebných na riadne skončenie štúdia: 0. 

 

- počet kreditov potrebných na 

skončenie štúdia/ukončenie 

časti štúdia za spoločný 

základ a za príslušnú 

aprobáciu, ak ide o učiteľský 

kombinačný študijný 

program, alebo 

prekladateľský kombinačný 

študijný program 

Nejedná sa o študijný program učiteľský kombinačný študijný program, alebo 

prekladateľský kombinačný študijný program. 

- počet kreditov za záverečnú 

prácu a obhajobu záverečnej 

- práce potrebných na riadne 

skončenie štúdia 

  Počet kreditov za záverečnú prácu a obhajobu záverečnej práce potrebných na 

riadne    

  skončenie štúdia: 2. 

 

- počet kreditov za odbornú 

prax potrebných na riadne 

skončenie štúdia/ukončenie 

časti štúdia 

Počet kreditov za klinickú letnú prax potrebných na riadne skončenie štúdia: 

15. 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poriadok_VP_1_2022.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poriadok_VP_1_2022.pdf
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- počet kreditov potrebných na 

riadne skončenie štúdia/ 

ukončenie časti štúdia za 

projektovú prácu s uvedením 

príslušných predmetov v 

inžinierskych študijných 

programoch, 

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia: 360. 

f) Vysoká škola popíše 

pravidlá pre overovanie 

výstupov vzdelávania 

a hodnotenie študentov 

a možnosti opravných 

postupov voči tomuto 

hodnoteniu 

Overovanie výstupov vzdelávania a hodnotenie študentov sa realizuje v zmysle 

Študijného poriadku SZU – čl. 20 Zápis do ďalšej časti štúdia, čl. 21 Hodnotenie 

študijných výsledkov, čl. 38 Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení a 

čl. 40 Práva a povinnosti študenta.  

Metódy hodnotenia študijných výsledkov sú uvedené v informačných listoch 

jednotlivých predmetov. Hodnotenie vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí 

alebo zručností a následne je dokumentované a archivované v akademickom 

informačnom systéme SZU – MAIS. 

„Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci študijného predmetu sa 

uskutočňuje: 

 (a) priebežným hodnotením (PH); 

 (b) skúškou za dané obdobie štúdia (s klasifikáciou);  

 (c) evidenciou účasti na povinných formách výučby (absolvovanie). 

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa 

uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice a kritérií úspešnosti (percentuálneho 

vyjadrenia výsledkov pri hodnotení predmetu), ktoré sú ustanovené v čl. 21 bod 

11 študijného poriadku SZU. 

Ďalšie možnosti opravných postupov voči hodnoteniu je možné realizovať na 

základe Zákona o sťažnostiach 9/2010 Z. z.,  ktorý upravuje postup pri 

podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo 

právnických osôb. 

g) Podmienky uznávania 

štúdia, alebo časti štúdia 

Podmienky uznávania štúdia, alebo časti štúdia sú v uvedené v Študijnom 

poriadku SZU – čl. 13 Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej fakulty, 

alebo inej VŠ, čl. 14 Akademická mobilita a čl. 22 Uznávanie absolvovaných 

predmetov. 

Študijný program  v súlade s ECTS transferov a uznávania kreditov, pričom je 

prioritou, aby absolventi ŠP získavali vedomosti a nové zručnosti aj 

prostredníctvom mobilít na domácich a zahraničných inštitúciách. Špecifické 

požiadavky na absolvovanie mobilít 

upravuje študijný plán. Mobility sú realizované v rámci širokej škály 

ponúkaných verejne dostupných schém (ERASMUS+, SAIA a pod.). 

Uznaním absolvovania predmetu je udelenie hodnotenia predmetu a následné 

získanie príslušného počtu kreditov, ktoré sú priradené k predmetu, na základe 

časti štúdia absolvovaného v minulosti. Študent, ktorý v minulosti študoval na 

vysokej škole a jeho štúdium nebolo riadne skončené, študent žiadajúci o 

prestup a študent žiadajúci o zmenu študijného programu v rámci SZU môže 

požiadať o uznanie absolvovania predmetov, ak splní podmienky stanovené 

študijným poriadkom SZU. Okrem iného k nim patrí neprekročenie 5 rokov od 

udelenia hodnotenia z predmetu v rámci neúspešne ukončeného štúdia, resp. 

získanie hodnotenie v rozsahu A, B alebo C. 

O uznanie absolvovania predmetov musí študent písomne požiadať pred 

začiatkom výučbovej časti príslušného semestra akademického roku, v ktorom 

sa predmet vyučuje. O uznaní absolvovania predmetov rozhoduje dekan po 

vyjadrení zodpovedných učiteľov 

predmetov, o ktorých uznanie absolvovania študent žiada. Podrobnosti o 

uznávaní predmetov z predchádzajúceho neukončeného 

štúdia, resp. pri prestupe alebo zmene študijného programu sú stanovené v 

študijnom poriadku SZU. 
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Prenos kreditov je proces započítania kreditov získaných v rámci časti štúdia 

na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí 

do počtu spočítavaných kreditov študenta podľa § 4 ods. 3 vyhlášky o 

kreditovom systéme štúdia. Akademická mobilita je formálne podmienená 

zmluvou o štúdiu medzi študentom a prijímajúcou vysokou školou. Zmluva o 

štúdiu obsahuje najmä navrhovaný študijný plán na prijímajúcej vysokej škole 

a uznanie zodpovedajúcej časti štúdia na vysielajúcej fakulte. Predmety, ktoré 

má študent absolvovať na prijímajúcej vysokej škole na základe zmluvy o 

štúdiu, sa stávajú platnou súčasťou študijného plánu študenta. 

Predmety absolvované na prijímajúcej vysokej škole v rámci akademickej 

mobility uznáva fakulta študentovi na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý 

vyhotoví prijímajúca vysoká škola na záver jeho štúdia. Výpis výsledkov štúdia 

sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta vedenej fakultou. 

Podrobnosti o uznávaní predmetov pri akademickej mobilite sú stanovené vo 

vnútornom predpise:  

 

Smernica č. 4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o 

pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+ 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2016/2016-03_Erasmus.pdf 

h) Vysoká škola uvedie témy 

záverečných prác 

študijného programu (alebo 

odkaz na zoznam) 

Pri vypisovaní tém záverečných prác sa dbá na to, aby názov každej témy 

diplomovej práce bol  vytvorený tak, aby  študent analyzoval, uplatňoval 

kritické a koncepčné myslenie a identifikoval a prakticky riešil problémy 

v rámci odboru zubné lekárstvo. Z názvu záverečnej práce musí byť zrejmý 

problém, ktorý bude študent riešiť v diplomovej práci.  

Zoznam záverečných prác v akademickom roku 2021/2022: 

 

Mikroabrázia skloviny. 

Tvárové neuralgie z pohľadu zubného lekára. 

Mikrobióm dutiny ústnej so zameraním na interdentálny priestor. 

Bioaktívne materiály - možnosti použitia v zubnom lekárstve. 

Nepriame rekonštrukcie zubov-inlay, onlay, overlay. 

Parodontitis a ich vzťah k systémovým ochoreniam. 

Následky nesprávnej ergonómie v zubnej ambulancii. 

Metódy estetickej korekcie diastémy. 

Vplyv kvantity vylučovaných slín na dentálne zdravie. 

Súčasný prístup k amalgámovým výplniam. 

Využitie rehabilitačnej liečby pri vybraných ochoreniach. 

Retinované očné zuby. 

Antibiotická rezistencia v dentoalveolárnej chirurgii. 

Lokálne komplikácie súvisiace s extrakciou zuba. 

i) Vysoká škola popíše alebo sa odkáže na:     

- pravidlá pri zadávaní, 

spracovaní, oponovaní, 

obhajobe a hodnotení 

záverečných prác v študijnom 

programe 

Súčasťou štúdia podľa študijného programu je aj záverečná práca. Obhajoba 

záverečnej práce patrí medzi predmety štátnej skúšky. Cieľom záverečnej 

práce je overiť zvládnutie teórie, odbornej terminológie a metodického 

postupu,  aplikáciu  štandardných vedeckých metód a úroveň vedomostí 

a zručností, ktoré študent získal  počas štúdia. Súčasne sa od neho očakáva 

schopnosť  komparácie a syntetizácie podľa vlastného úsudku, pracovať 

s odbornými literárnymi zdrojmi a samostatne vypracovať odbornú prácu 

rešpektujúc obsahové a formálne kritériá. V intenciách organizácie záverečnej 

práce je v chronologickej postupnosti zabezpečené: 

• študentom), 

• schválenie tém dekanom fakulty, 

• zverejnenie zoznamu záverečných tém do 31.03. príslušného 

akademického roka, 

• vymenovanie školiteľov a oponentov záverečných prác dekanom fakulty, 

• schválenie  zadaní záverečnej práce vedúcim zamestnancom 

pedagogického útvaru (téma) a ich registrácia na študijnom oddelení, 

vloženie zadaní do MAIS,  

• usmerňovanie študentov prostredníctvom osobných konzultácií so 

školiteľom v procese spracovávania záverečnej práce, 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2016/2016-03_Erasmus.pdf
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• aktívna participácia študenta na povinnom predmete seminár k záverečnej 

práci,  

• príprava na obhajobu záverečnej práce/prezentácia v PP, 

• vloženie finálnej podoby záverečnej práce do centrálneho registra 

záverečných a kvalifikačných prác po odsúhlasení školiteľom a jeho 

konfrontácii printovej a elektronickej verzie záverečnej práce, 

• vypracovanie školiteľských a oponentských posudkov. 

Študent vypracováva záverečnú prácu v zmysle Metodického usmernenia 

MŠVVaŠ SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej 

registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní, Smernice 

č. 5 /2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej 

registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovania, Metodického 

návodu písania školských, záverečných a kvalifikačných prác na LF SZU 

v Bratislave. 

Študent obhajuje záverečnú prácu pred skúšobnou komisiou. Záverečná práca 

sa posudzuje v intenciách predpísaných kritérií: 

• obsahová stránka (štruktúra, rozsah a vyváženosť kapitol, vecnosť, 

zrozumiteľnosť a formulácia myšlienok), 

• spracovanie záverečnej práce (stanovenie a splnenie cieľov, preukázanie 

teoretických vedomostí), 

• metodika záverečnej práce (štruktúra), 

• výsledky (spracovanie vo forme kazuistík, prieskumu), 

• diskusia (kompozícia a účel), 

• práca s literatúrou (výber, aktuálnosť, počet, citačná norma), 

• formálna stránka (verbálne výrazové prostriedky, terminológia,  štylizácia, 

gramatika, grafická úprava a dizajn), 

• aktivita študenta (účasť a pripravenosť na konzultáciách, systematickosť, 

samostatnosť a tvorivosť), 

• miera zhody z centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác. 

Podľa uvedených kritérií školiteľ  a oponent  deklaruje finálne stanovisko 

k záverečnej práci v komentári posudku. Problematiku záverečných prác rieši 

Študijný poriadok SZU – čl. 24 Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poria

dok_VP_1_2022.pdf, 

Smernica č. 5 /2019 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

o náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej 

registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní 

www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2019/2019-

05_O_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf 

- možnosti a postupy účasti na 

mobilitách študentov 

Možnosti a postupy účasti študentov na mobilitách upravuje Smernica č. 

4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o pôsobnosti 

SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+.  

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2016/2016-03_Erasmus.pdf 

Fakultný koordinátor pre E+: RNDr. Zora Krivošíková, PhD., 

zora.krivosikova@szu.sk 

 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17052?do=filterForm-

submit&surname=Krivoš%C3%ADková&sort=surname&employment_state=

yes&filter=Vyhľadať 

 

Smernica č. 4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o 

pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+ 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2016/2016-03_Erasmus.pdf 

- pravidlá dodržiavania 

akademickej etiky 

a vyvodzovania dôsledkov 

Pravidlá dodržiavania akademickej etiky a vyvodzovania dôsledkov upravuje 

Etický kódex SZU, Disciplinárny poriadok SZU a Študijný poriadok – čl. 35 

Priestupky študentov proti disciplíne a vnútorným predpisom univerzity. 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poriadok_VP_1_2022.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poriadok_VP_1_2022.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2019/2019-05_O_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2019/2019-05_O_nalezitostiach_zaverecnych_prac.pdf
mailto:zora.krivosikova@szu.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17052?do=filterForm-submit&surname=Krivoš%C3%ADková&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17052?do=filterForm-submit&surname=Krivoš%C3%ADková&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17052?do=filterForm-submit&surname=Krivoš%C3%ADková&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2016/2016-03_Erasmus.pdf
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Študijný poriadok_SZU_VP_1_2022 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poria

dok_VP_1_2022.pdf 

Študijný program  

http://www.szu.sk/userfiles/file/Studijne_programy/2021-22/LF.pdf 

Disciplinárny poriadok 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Disciplinarny_poriadok_SZU.pdf 

- postupy aplikovateľné pre 

študentov so špeciálnymi 

potrebami 

Pri študentoch so špecifickými potrebami volia učitelia FOaZOŠ SZU 

adekvátne formy a metódy vyučovania aj hodnotenia študijných výsledkov a 

postupujú v súlade s so smernicou rektora Smernica č. 6/2021 Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného 

akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na 

Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/6-

2021_Specificke_potreby.pdf 

o ako aj odporúčaniami fakultného koordinátora pre prácu so študentmi so 

špecifickými potrebami. Študenti sú o tejto možnosti informovaní pri úvode do 

štúdia príp. aj v jednotlivých informačných listoch predmetov.  

Vyhláška č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými 

potrebami:  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/458/ 

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami: doc. MUDr. Terézia 

Krčméryová, PhD. terezia.krcmeryova@szu.sk 

- postupy podávania podnetov 

a odvolaní zo strany študenta  

Postupy podávania podnetov a odvolaní zo strany študenta upravuje Študijný 

poriadok – čl. 40 ods.1 písm. m) a ods. 4 a 5. 

Študijný poriadok SZU: 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poria

dok_VP_1_2022.pdf 

Smernica SZU o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti: 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2015/2015-

06_Smernica_o_protispolocenskej_cinnosti.pdfň 

 

5. INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU   

 

Informačné listy predmetov (ILP) študijného programu sú koncipované v zmysle vyhlášky MŠSR č. 614/2002 

Z.z. a  formálne podľa vnútorného predpisu fakulty - Metodika tvorby študijných programov. Po obsahovej 

stránke sú v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, odporúčaná je študijná literatúra z posledných rokov 

ILP sú dostupné v informačnom systéme MAIS. 

 

6. AKTUÁLNY HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA A AKTUÁLNY ROZVRH (ALEBO 

HYPERTEXTOVÝ ODKAZ).  

 

a) Harmonogram akademického 

roka  

 

Harmonogram akademického roka je stanovený centrálne na 

univerzitnej úrovne a je záväzný pre všetky študijné programy.  

Rozvrhy vytvára v MAIS fakultný rozvrhár predmetov štúdia. 

Aktuálny harmonogram akademického roka  je dostupný  v MAISe. 

 

b) Špecifický harmonogram 

akademického roka pre študijný 

program  

 

Študijný program Zubné lekárstvo nemá spracovaný špecifický 

harmonogram akademického roka pre študijný program. 

c) Aktuálny rozvrh  

 

Aktuálny rozvrh predmetov štúdia v študijnom programe zubné 

lekárstvo v dennej forme štúdia je zverejnený na Web stránke 

Lekárskej fakulty:  

http://www.szu.sk/index.php?&menu=371&oid=#menutop 

 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/6-2021_Specificke_potreby.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2021/6-2021_Specificke_potreby.pdf
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/458/
mailto:terezia.krcmeryova@szu.sk
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poriadok_VP_1_2022.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny_poriadok_VP_1_2022.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2015/2015-06_Smernica_o_protispolocenskej_cinnosti.pdfň
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2015/2015-06_Smernica_o_protispolocenskej_cinnosti.pdfň
http://www.szu.sk/index.php?&menu=371&oid=#menutop
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7. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

a) Osoba zodpovedná za 

uskutočňovanie, rozvoj a 

kvalitu študijného programu 

(s uvedením funkcie a 

kontaktu). 

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. – osoba zodpovedná za 

uskutočňovanie,  rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu, 

je vysokoškolská učiteľka na funkčnom mieste profesora pôsobí na LF 

SZU v Bratislave na ustanovený týždenný pracovný čas, je profesorom 

v odbore zubné lekárstvo a odborne spôsobilá lekárka registrovaná v 

Slovenskej komore zubných lekárov. Aktívne pôsobí v študijnom 

programe, zabezpečuje prednášky z profilových 

predmetov.neda.markovska@szu.sk 

 

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH - vysokoškolský učiteľ na 

funkčnom mieste odborný asistent pôsobí na LF SZU v Bratislave na 

ustanovený týždenný pracovný čas, vedúci Katedry zubného lekárstva. 

juraj.deglovic@szu.sk 

 

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH vysokoškolský učiteľ na 

funkčnom mieste odborný asistent, pôsobí na LF SZU v Bratislave na 

ustanovený týždenný pracovný čas, vedúca Katedry čeľustnej 

ortopédie SZU 

simona.dianiskova@szu.sk 

 

 

b) Zoznam osôb 

zabezpečujúcich profilové 

predmety študijného 

programu s priradením 

k predmetu s prepojením na 

centrálny Register 

zamestnancov vysokých škôl, 

s kontaktom (môžu byť 

uvedení aj v študijnom 

pláne). 

 

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného 

programu: 

 

Prof. MUDr. Neda Markovská, PhD., 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14972 

 

doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH,  

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3117 

 

MUDr. Michal Straka, PhD. 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16737 

 

MUDr. Marek Šupler, MPH, 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30117 

 

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27810 

 

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16800 

 

Doc. MUDr. Šidlová, PhD., 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16944 

MUDr. Bíró, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33526 

 

Doc. MUDr. Bořuta, CSc., 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16820 

doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD., 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17087 

 

Doc. MUDr. Žigrai, PhD., 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16767 

Doc. MUDr. Demeš, PhD., 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16704 

 

mailto:neda.markovska@szu.sk
mailto:juraj.deglovic@szu.sk
mailto:simona.dianiskova@szu.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14972
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3117
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16737
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/30117
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/27810
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16800
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16944
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/33526
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16820
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17087
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16767
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16704
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Prof. MUDr. Vidiščák, PhD., 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16740 

MUDr. Brychta, PhD., https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16829 

 

doc. MUDr. Gazdíková, CSc., 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17062 

 
JUDr. Kádek, PhD, MPH, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18464 

JUDr. Foldes, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15911 
 

Študijný program Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave: 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Studijne_programy/2021-22/LF.pdf 

Informačné listy predmetov. 

 

c) Odkaz na vedecko/umelecko-

pedagogické charakteristiky 

osôb zabezpečujúcich 

profilové predmety 

študijného programu.  

 

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky osôb zabezpečujúcich 

profilové predmety študijného programu sú dostupné na stránke v 

samostatnej prílohe. 

d) Zoznam učiteľov študijného 

programu s priradením 

k predmetu a prepojením na 

centrálny register 

zamestnancov vysokých škôl,  

s uvedením kontaktov (môže 

byť súčasťou študijného 

plánu).  

 

Zoznam učiteľov študijného programu s priradením k predmetu a 

prepojením na centrálny register zamestnancov vysokých škôl je 

v prílohe Študijný plán. 

 

e) Zoznam školiteľov 

záverečných prác 

s priradením k témam                        

(s uvedením kontaktov).   

 

Všetci učitelia participujúci na výučbe v rámci študijného programu sa 

podieľajú na vedení záverečných prác a majú odbornú kvalifikáciu. 

Zoznam školiteľov záverečných prác: 

 MDDr. Kamila Csóková (Juríková) kamila.csokova@szu.sk 

Mikroabrázia skloviny  

Bio aktívne materiály - možnosti použitia v zubnom lekárstve. 

Metódy estetickej korekcie diastémy.  

Následky nesprávnej ergonómie v zubnej ambulancii 

Súčasný prístup k amalgámovým výplniam. 

Využitie rehabilitačnej liečby pri vybraných ochoreniach. 

Tvárové neuralgie z pohľadu zubného lekára. Prof. MUDr Ján Benetin, 

CSc. 

Jan.benetin@szu.sk 

Mikrobióm dutiny ústnej so zameraním na interdentálny priestor. 

MUDr. Miroslava Horniačková, PhD., MPH  

miroslava.horniackova@szu.sk 

Nepriame rekonštrukcie zubov-inlay, onlay, overlay.  

MUDr. Marek Šupler, MPH marek.supler@szu.sk 

Parodontitis a ich vzťah k systémovým ochoreniam.  

MUDr. Michal Straka, CSc. Michal.straka@szu.sk 

Vplyv kvantity vylučovaných slín na dentálne zdravie. 

MUDr. Elena Rovná; elena.rovna@szu.sk 

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH; Juraj.deglovic@szu.sk 

Retinované očné zuby.  

Antibiotická rezistencia v dentoalveolárnej chirurgii. 

Lokálne komplikácie súvisiace s extrakciou zuba.  

MDDr. Michaela Trapezanlidis; michaela.tranpezanlidis@szu.sk 

 

 

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16740
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16829
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/17062
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18464
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/15911
mailto:kamila.csokova@szu.sk
mailto:Jan.benetin@szu.sk
mailto:miroslava.horniackova@szu.sk
mailto:MPH%20marek.supler@szu.sk
mailto:Michal.straka@szu.sk
mailto:elena.rovna@szu.sk
mailto:Juraj.deglovic@szu.sk
mailto:michaela.tranpezanlidis@szu.sk
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f) Odkaz na vedecko/umelecko-

pedagogické charakteristiky 

školiteľov záverečných prác.  

Vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky školiteľov 

záverečných prác študijného programu sú dostupné na stránke v 

samostatnej prílohe. 

g) Zástupcovia študentov, ktorí 

zastupujú záujmy študentov 

študijného programu (meno 

a kontakt).  

 

Záujmy študentov zastupujú členovia Akademického senátu LF SZU 

za študentskú časť. Zoznam členov AS LF SZU: 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=54&oid=#menutop 

 

Lucia Jurášková, lucia.j13@gmail.com  

Anna Demčuková, demcukova.adriana@gmail.com 

Katarína Laučíková, katka.laucikova@gmail.com 

 

Záujmy študentov zastupujú členovia Akademického senátu SZU za 

študentskú časť. Zoznam členov AS SZU: 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=96&oid=#menutop 

 

Martina Chrebetová, martina.chrebetova@szu.sk 

 

Ďalší študenti zastupujúci záujmy študentov študijného programu: 

člen Programovej rady pre študijný program zubné lekárstvo: 

Tomáš Gutik, tomas.gutik@szu.sk 

 

h) Študijný poradca študijného 

programu (s uvedením 

kontaktu a s informáciou 

o prístupe k poradenstvu a o 

rozvrhu konzultácií).   

 

Na Lekárskej fakulte pôsobí  študijný poradca pre denné štúdium zubné 

lekárstvo, ktorý má vo svojej kompetencii poradenskú činnosť. 

Poradenstvo pre študentov zabezpečuje: 

MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH 

e-mail: juraj.deglovic@szu.sk 

So študentmi komunikuje v čase konzultačných hodín: každá streda 

medzi 11.00 – 13.00 hod., Katedra zubného lekárstva LF SZU III. 

poschodie, blok B. 

Pre mailovú komunikáciu využívame spoločné  ročníkové mailové 

adresy študentov podľa jednotlivých ročníkov, čím deklarujeme 

dostupnosť a prenos potrebných informácii. Cez uvedené adresy 

komunikujú všetci vyučujúci. 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO: 

1. ZL   zubariszu2021@gmail.com 

2. ZL   2020zubariszu@gmail.com 

3. ZL   zubariszu2019@gmail.com 

4. ZL   zubariszu2018@gmail.com 

5. ZL   zubariszu2017@gmail.com 

6. ZL   zubariszu2016@gmail.com  

i) Iný podporný personál 

študijného programu – 

priradený študijný referent, 

kariérny poradca, 

administratíva, ubytovací 

referát a podobne 

(s kontaktami).  

 

Podporný personál pre študentov študijného programu zubné lekárstvo: 

• študijná referentka – Dana Vojačková, 

dana.vojackova@szu.sk 

• riaditeľka pedagogického odboru - Mgr. Kristína Cseriová, 

kristina.cseriova@szu.sk 

• ubytovanie – Alžbeta Petrželová,  ubytovanie@szu.sk, 

http://www.szu.sk/index.php?id=724 

 

 

8. PRIESTOROVÉ, MATERIÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO 

PROGRAMU A PODPORA 

 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=54&oid=#menutop
file:///C:/Users/Zdena%20Gašparová/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HKU51B64/lucia.j13@gmail.com
file:///C:/Users/Zdena%20Gašparová/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HKU51B64/demcukova.adriana@gmail.com
file:///C:/Users/Zdena%20Gašparová/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HKU51B64/katka.laucikova@gmail.com
http://www.szu.sk/index.php?&menu=96&oid=#menutop
mailto:martina.chrebetova@szu.sk
mailto:tomas.gutik@szu.sk
mailto:juraj.deglovic@szu.sk
mailto:zubariszu2021@gmail.com
mailto:2020zubariszu@gmail.com
mailto:zubariszu2019@gmail.com
mailto:zubariszu2018@gmail.com
mailto:zubariszu2017@gmail.com
mailto:zubariszu2016@gmail.com
mailto:dana.vojackova@szu.sk
mailto:kristina.cseriova@szu.sk
mailto:ubytovanie@szu.sk
http://www.szu.sk/index.php?id=724
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a) Zoznam a charakteristika 

učební študijného programu 

a ich technického vybavenia 

s priradením k výstupom 

vzdelávania a predmetu 

Pre  študijný program zubné lekárstvo má Lekárska fakulta k dispozícii 

posluchárne, seminárne miestnosti, odborné učebne, zubné laboratórium 

a klinické pracoviská. V posluchárni sú realizované prednášky 

profilových predmetov. 

 

Odborné učebne a KLINICKÉ PRACOVISKÁ – v sídle LF SZU, 

Limbová 12, 14, Bratislava 

• Klinické pracovisko výuky zubného lekárstva LF SZU 

III.poschodie, blok B 

• Klinické pracovisko výuky zubného lekárstva LF SZU 

II.poschodie, blok B 

• Zubné laboratórium Kliniky zubného lekárstva LF SZU 

II.poschodie, blok B 

• Fantomáreň pre výuku predklinických predmetov Zubného 

lekárstva LF SZU  

• Prednášková miestnosť B-245, dataprojektor, magnetická 

tabuľa, videonahrávky, obrazy, PC + možnosť prehrávania 

videí 

 

b) Charakteristika 

informačného zabezpečenia 

študijného programu 

(prístup k študijnej 

literatúre podľa 

informačných listov 

predmetov), prístup k 

informačným databázam a 

ďalším informačným 

zdrojom, informačným 

technológiám a podobne).  

 

Informačné zabezpečenie študijného programu: 

Lekárska fakulta používa viacero informačných systémov, v ktorých sú 

sústredené všetky potrebné informácie pre študentov potrebné pre 

štúdium. Využíva sa pri tom lokálna počítačová sieť LAN 100/1000 

MB/s, pripojenie na internet prostredníctvom optickej siete SANET II s 

rýchlosťou 1000 MB/s. Väčšina učební, ako aj ubytovacia časť  je 

pokrytá signálom Wifi siete SZUFREEPOINT, ktorá je voľne dostupná 

všetkým študentom a učiteľom. 

Prevádzku informačných systémov SZU zabezpečuje niekoľko desiatok 

serverov. Ide najmä o systémy: 

MAIS – modulárny akademický informačný systém ktorého cieľom je 

poskytovať komplexné služby pre elektronickú podporu procesov 

prebiehajúcich na vysokej škole, ako aj evidenciu a spracovanie 

informácií súvisiacich s prípravou a realizáciou akademického roku na 

vysokej škole, evidenciou študijných predmetov, študijných programov, 

študijných plánov, rozvrhu, evidenciou študentov a ich štúdií. 

EZP – portál pre Evidenciu a odovzdávanie záverečných prác, ktorý 

zabezpečuje kontrolu originality záverečných prác a ich ukladanie v 

zmysle zákona 

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM – zabezpečuje činnosti univerzitnej knižnice a 

evidenciu publikačnej činnosti 

OMO - systém zabezpečuje evidenciu a spracovanie dokladov pre 

potreby zaraďovania zdravotníckych pracovníkov do špecializačného 

štúdia, personalizáciu indexov odbornosti a záznamníkov, vedie 

databázu vydaných dokladov o štúdiu, evidenciu vydávania osvedčení o 

rovnocennosti získaných špecializácií pre lekárov 

IS ŠTUDENT -      Systém na spracovanie informácii  študijného 

oddelenia pre postgraduálne štúdium. Slúži na evidenciu vzdelávacích 

aktivít, pozývanie, organizáciu akcií, evidenciu a vydávanie dokladov 

pre postgraduálne štúdium. Zároveň slúži na export úhrad pre potreby 

ekonomického úseku. Zabezpečuje export podkladov pre chod 

informačných obrazoviek SZU. 

EMTEST - Systém na evidenciu a spracovanie údajov pre karty 

študentov v dennej (ISIC karty) a externej (študentské karty SZU) forme 

štúdia. 

E-LEARNING - Systém pre dištančné vzdelávanie 

E-TEST – systém na elektronické testovanie študentov 

OFFICE365 – emailové účty študentov 

Prezentáciu univerzity navonok zabezpečuje webová stránka. 

 

Univerzitná knižnica SZU 
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Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

(ďalej UK SZU) sa buduje od začiatkov vzdelávania zdravotníckych 

pracovníkov. UK SZU je špecializovaná knižnica zameraná na medicínu 

a príbuzné odbory. Jej používateľmi sú študenti, pedagogickí pracovníci, 

lekári, farmaceuti, vedecko-výskumní pracovníci a iní zdravotnícki 

pracovníci. Nachádza sa v budove na Limbovej 12 v Bratislave. UK má 

príručné sklady knižnej a periodickej literatúry. Katalógy (autorský a 

systematický) sa nachádzajú vo výpožičnom oddelení. Knižnica má 

elektronicky spracovaný knižničný fond. Pre čitateľov je v študovni 

prístupných 10 PC s prístupom na internet s napojením na tlačiareň. 

Knižnica poskytuje okrem výpožičnej služby (prezenčnej a absenčnej) 

bibilograficko - rešeršné služby, konzultácie ku knižničnej 

problematike, medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu, 

medziknižničnú výpožičnú službu, reprografické služby z knižničných 

materiálov a organizuje predajné výstavy zahraničných medicínskych 

kníh spolupráci so zahraničnými vydavateľstvami a dodávateľmi. 

Periodická tlač sa uchováva v UK 15 rokov, current contens a 

zdravotnícke noviny 3 roky a denná tlač rok. Trvale sa uchovávajú 

Zbierky zákonov a Vestník MZ SR. UK má k dispozícii prístup do 

nasledovných databáz: Science Direct, Ebsco Medline, Scopus, Bio Med 

Central, Česká národní bibliografie, Free Medical Journals, PQDT 

Open, Pub Med, Springer Link, Web of Science, Infotrac a voľne 

dostupných databáz. Knižničný fond obsahuje k 31. 12. 2021 - 35 840 

knižničných jednotiek a je neustále dopĺňaný o aktuálnu literatúru. 

c) Charakteristika a rozsah 

dištančného vzdelávania 

uplatňovaná v študijnom 

programe s priradením 

k predmetom. Prístupy, 

manuály e-learningových 

portálov. Postupy pri 

prechode z prezenčného na 

dištančné vzdelávanie.  

 

Vzhľadom na povahu študijného programu a jeho profesijnú orientáciu, 

je výučba v študijnom programe zabezpečovaná prezenčne. Dištančná 

forma vzdelávania bola použitá len počas pandémie Covid-19 na 

zabezpečenie teoretickej výučby. Používali sme platformu Microsoft 

TEAMs. Informácie týkajúce sa prechodu z prezenčného na dištančné 

vzdelávanie boli študentom a učiteľom včas sprístupňované 

prostredníctvom web sídla SZU, v doméne fakulty, prostredníctvom 

vedúcich katedier a učiteľov predmetov. Študenti boli kontinuálne 

informovaní aj prostredníctvom spoločných školských emailových kont 

a platformy Teams. Vedúci katedier / resp. poverené osoby, poskytli 

informácie k zabezpečeniu  pripojenia do TEAMsu so študentami ešte 

pred začatím online výučby. Pre učiteľov SZU zorganizovala webinár o 

použití platformy TEAMs. Na fakulte bol pre jednotlivé ročníky 

študijného programu vytvorený triedny tím, prostredníctvom ktorého 

sme organizovali online prednášky. Okrem prednášok učitelia poskytli 

študentom prezentácie, odporučenia na študijnú literatúru a konzultačné 

hodiny online.  

d) Partneri vysokej školy pri 

zabezpečovaní vzdelávacích 

činností študijného 

programu a charakteristika 

ich participácie.  

 

Vzdelávacia činnosť – praktická časť predmetov, klinická prax, je 

realizovaná na zmluvných pracoviskách poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti. Univerzita má vytvorený elektronický register zmlúv 

prepojený na CRZ SR. Sieť partnerov sa rozširuje  a vytvára podmienky 

pre študentov na uskutočňovanie klinickej praxe. 

Partneri participujúci na zabezpečovaní praktickej výučby: 

UN Bratislava  a jej pracoviská: 

Nemocnica akad. L. Dérera a jej ambulancie a kliniky, Limbová 5,833 

05 Bratislava,  

Nemocnica Ružinov a jej kliniky, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava,  

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda a jej kliniky, Petržalka, Antolská 11, 851 

07 Bratislava. 

e) Charakteristika na možností 

sociálneho, športového, 

kultúrneho, duchovného 

a spoločenského vyžitia.  

 

Sociálne, kultúrne a spoločenské vyžitie študentov zabezpečuje Klub 

zdravia, Spolok medikov SZU. Študenti majú možnosť športového 

vyžitia podľa ponuky Katedry telovýchovného lekárstva. Univerzita 

organizovala v spolupráci so Spolkom medikov každoročne beánie a 

ples. 
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f) Možnosti a podmienky účasti 

študentov študijného 

programu na mobilitách 

a stážach (s uvedením 

kontaktov), pokyny na 

prihlasovanie, pravidlá 

uznávania tohto vzdelávania.  

 

Možnosti a postupy účasti na mobilitách študentov upravuje Smernica 

č. 4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o 

pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+. 

 

Za organizáciu mobilít je na Lekárskej fakulte zodpovedná:     

Fakultný koordinátor pre E+: RNDr. Zora Krivošíková, PhD., email: 

zora.krivosikova@szu.sk 

 

 

9. POŽADOVANÉ SCHOPNOSTI A PREDPOKLADY UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM 

ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU  

 

a) Požadované schopnosti 

a predpoklady potrebné na 

prijatie na štúdium.  

 

Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania v dennej forme 

štúdia (MDDr.) je riadne vyplnená a podpísaná prihláška s 

požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za prijímacie 

konanie, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania 

zubný lekár. Podmienky na prijatie do dennej formy štúdia (MDDr.) 

sú: úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania, úspešné 

vykonanie prijímacej skúšky z biológie a chémie v rozsahu 

stredoškolského učiva. 

Pedagogický odbor SZU: 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=8&oid=#menutop  

Prijímacie konanie:  

http://www.szu.sk/userfiles/file/Pedagogicky_odbor/Prijimacie_konani

e/2022-2023/LFn1.pdf 

Informácia o študijnom programe 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Studijne_programy/2021-

22/LFopr20211029.pdf 

b) Postupy prijímania na 

štúdium 
Prijímacie konanie upravuje študijný poriadok SZU – čl. 8 Podmienky 

prijatia na štúdium, čl. 9 organizačné zabezpečenie prijímacieho 

konania, čl. 10 priebeh prijímacieho konania, čl. 11 Rozhodovanie o 

výsledkoch prijímacieho konania, čl. 12 Dokumentácia o PK a 

nahliadnutie uchádzača do nej, čl. 15 Zápis na štúdium. 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Dokumenty_SZU/Studijny

_poriadok_VP_1_2022.pdf 

 

c) Výsledky prijímacieho 

konania za posledné obdobie 
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2016/2017 denná  20 203 203 24 20 

2017/2018 denná  20 133 133 30 21 

2018/2019 denná  20 150 150 24 19 

2019/2020 denná 20 185 185 24 21 

2020/2021 denná 20 200 170 25 25 

2021/2022 denná 20 210 169 24 24 

Spolu za LF   120 1081 1010 151 130 

 

10. SPÄTNÁ VÄZBA NA KVALITU POSKYTOVANÉHO VZDELÁVANIA  

 

a) Postupy monitorovania 

a hodnotenia názorov 

študentov na kvalitu 

študijného programu.  

Po ukončení vzdelávania raz ročne má študent možnosť a vytvorený 

priestor pre vyjadrenie spätnej väzby na vyučovací proces formou 

anonymných dotazníkov prostredníctvo aplikácie Forms. Študent má 

možnosť vyjadriť sa ku každému predmetu a vyučujúcemu. 
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 Postupy monitorovania a hodnotenia názorov študentov na kvalitu 

študijného programu v zmysle nových štandardov upravuje vnútorný 

predpis č.2/2022 o priebežnom monitorovaní a periodickom hodnotení 

študijných programov – čl. 5. Nástroje priebežného monitorovanie 

študijného programu a čl. 6 Výsledky a správa o priebežnom 

monitorovaní študijného programu. 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvalit

y/VP_2_22_o_priebeznom_monitorovani_periodickom_hodnoteni.pdf 

Informácie uvedené v dotazníkoch vedenie fakulty prerokúvalo 

s garantom študijného programu, vedúcim katedry, učiteľmi predmetov. 

Od akademického roka 2022/2023 bude vedenie fakulty informácie 

uvedené v dotazníkoch hodnotiť spolu so zodpovednou osobou, ktorá 

má hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie 

kvality študijného programu (ďalej zodpovedná osoba) a radou kvality 

fakulty. 

b) Výsledky spätnej väzby 

študentov a súvisiace 

opatrenia na zvyšovania 

kvality študijného programu.  

 

Študenti majú možnosť sa 1x ročne vyjadriť ku kvalite študijného 

programu. Výsledky dotazníkov vedenie fakulty hodnotí spolu 

s garantom študijného programu, formou pohovoru, v budúcnosti aj 

Programovou radou pre zubné lekárstvo. V dotazníku hodnotenia 

kvality v študijnom  programe v AR 2020/2021 študenti poukazovali na 

možnosť realizácie letnej prázdninovej klinickej praxe na Katedre 

zubného lekárstva. Fakulta v spolupráci s  osobou, ktorá má hlavnú 

zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality 

študijného programu  (ďalej len zodpovedná osoba“)a pracovníkmi LF 

prijala nasledovné opatrenia: 

• dlhodobo umožňuje študentom vykonávať súvislú letnú prázdninovú 

prax v zubnej ambulancii na Katedre zubného lekárstva, klinické 

pracovisko 

• zodpovedná osoba a študijný poradca komunikuje o problémoch  

• upozornenie študentov k vyššej samostatnej aktivite pri plnení 

predpísaných výkonov 

• výsledky dotazníka z AR 2021/2022 budú analyzované aj na 

Programovej rade pre zubné lekárstvo. 

• Výsledky dotazníkovej ankety sa hodnotia na kolégiu dekana a sú 

zverejnené na webovej stránke univerzity. 

Cieľom spätnej väzby je zvyšovanie kvality poskytovaného vzdelávania 

s prihliadnutím na vývoj v oblasti vedeckých poznatkov a dostupných 

zdrojov. 

Spätná väzba na úrovni jednotlivca je podnetom pre realizáciu hospitácii 

pedagógov, overenia konštruktívnej kritiky a realizáciu nápravných 

opatrení, odstraňujúcich negatívne hodnotenie študentov.  Na úrovni 

univerzity je podnetom pre skvalitnenie materiálno technického 

zabezpečenia vzdelávacieho procesu, ako aj personálneho zabezpečenia 

vzdelávania a spoluprácu s partnermi vysokej školy pri zabezpečovaní 

praktickej výučby.  

Spätná väzba študentov na hodnotenie vzdelávacieho procesu je 

pravidelným predmetom zasadnutí kolégia dekana, kde je 

sprostredkovaná informácia o výsledkoch a prijatých opatreniach. 

Nástrojmi na nápravu sú zmena zaradenia pedagógov do výučby a 

realizované hospitácie. Harmonogram hospitácií  a hospitačné záznamy 

sú archivované u prodekana pre pedagogickú činnosť.  Pripomienky 

študentov sú brané do úvahy napríklad  pri klinickej praxi, kde je 

umožnené umožniť študentom vykonávať súvislú klinickú prax.  

http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/vyrocne_spravy/LF_vyrocna_sprav

a_2021.pdf 

c) Výsledky spätnej väzby 

absolventov a súvisiace 

opatrenia na zvyšovania 

kvality študijného programu.  

 

Fakulta sa dlhodobo snaží získavať spätnú väzbu od absolventov, ktorá 

poskytuje informácie o kvalite dosiahnutého vzdelania a kvality 

vzdelávacej činnosti. Spätnú väzbu absolventov získavame 

prostredníctvom anonymného dotazníka formou aplikácie Microsoft 

FORMS, ktorý je prístupný po úspešnom ukončení štúdia. Návratnosť 
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dotazníkov je veľmi nízka, v akad. roku 2021/2022 získala fakulta 7 

odpovedí absolventov.  

SZU zakladá Alumni klub, aby sme absolventov oslovili aj takouto 

formou. Alumni klub začne aktívne pracovať od akademického roka 

2022/2023. 

 

Štatút Alumni klubu SZU_VP_3_2022 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Rektorat/Systemy_kvality/Rada_kvalit

y/Statut_Alumni_klubu_SZU_VP_3_2022.pdf 

 

11. ODKAZY NA ĎALŠIE RELEVANTNÉ VNÚTORNÉ PREDPISY A INFORMÁCIE 

TÝKAJÚCE SA ŠTÚDIA ALEBO ŠTUDENTA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU (NAPR. 

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM, UBYTOVACIE PORIADKY, SMERNICA O POPLATKOCH, 

USMERNENIA PRE ŠTUDENTSKÉ PÔŽIČKY A PODOBNE): 

 

Fakulta každoročne zverejňuje v elektronickej podobe Informácie o štúdiu, kde uceleným spôsobom sú 

zverejnené všetky informácie o štúdiu každého študijného programu. Informácie o štúdiu sú dostupné na:  

http://www.szu.sk/userfiles/file/Studijne_programy/2021-22/LFopr20211029.pdf  

Disciplinárny poriadok 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Dokumenty/Disciplinarny_poriadok_SZU.pdf 

Podrobnosti o možnostiach ubytovania, ktoré ponúka univerzita sú zverejnené na: 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=385&oid=#menutop 

Smernica o poplatkoch spojených so štúdiom sa aktualizuje každoročne a  je zverejnená na webovom sídle 

univerzity:  

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2019/2019-

04_Vyska_skolneho_a_poplatkov_spojenych_so_studiom_na_SZU.pdf 

Usmernenia pre študentské pôžičky a štipendiá v rámci podpory študentov.  Informácie o sociálnom,  

motivačnom, tehotenskom štipendiu a vládnom štipendiu sú uvedené na webovom sídle. 

Študentské pôžičky: https://www.fnpv.sk/ 

Štipendium – sociálne : http://www.szu.sk/index.php?&menu=312&oid=#menutop 

Tehotenské štipendium: http://www.szu.sk/index.php?&menu=422&oid=#menutop 

Informácie o stabilizačných pôžičkách sú dostupné na: https://www.stabilizacnepozicky.sk/ 

 

 


