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PRÍHOVOR REKTORA SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 
 
 

Milí študenti, vážení kolegovia, 
 
už onedlho otvoríme spolu brány nového akademického roka 2020/2021. Už takmer sedem 
desaťročí a pod rôznymi názvami je naším prvoradým a spoločným cieľom jediné – poskytovať 
kvalitnú úroveň vzdelávania pre všetkých, ktorí sa rozhodli, že svoj profesijný život zasvätia 
zdravotnej starostlivosti, a to v rôznych formách, úrovniach, či oblastiach.  
 
Spolu sme na jednej lodi a do cieľa sa doplavíme iba vzájomnou spoluprácou, rešpektom 
a odhodlaním. Z pozície „kapitána“ posádky Vám môžem ponúknuť nenahraditeľné a v praxi 
rokmi overené skúsenosti ostatných členov posádky, ktorí sú tu v prvom rade pre Vás.  
 
Každý z Vás má odlišný príbeh ako a prečo sa rozhodol študovať na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite, no ja verím, že na konci tejto plavby a pri ohliadnutí sa späť, Vám to všetko zapadne 
do Vašej jedinečnej mozaiky a pomôže plniť si ďalšie sny. Som si istý, že štúdium na našej 
univerzite ukončíte oveľa rozhľadenejší a v detaile zorientovaní, než ste na túto akademickú 
pôdu vstupovali. Vaša osobnosť, vedomosti, ale najmä inšpirácia dostane úplne iný rozmer 
a presne to je našim poslaním. 
 
Aký akademický rok nás teda čaká? Určite nikomu neušlo, že nielen zdravotníctvo a školstvo, 
ale celá spoločnosť si prešla za posledné mesiace zmenami, ktoré ju zásadne prinútili uvažovať, 
ale aj konať v doteraz nepoznaných intenciách. Na jednej strane sme sa museli vysporiadať 
s negatívami pandémie, ktorá zasiahla celý svet, na strane druhej nás to však nesmierne posunulo 
vpred.  
 
Boli sme nútení pozrieť sa do zrkadla na vlastné chyby a nevyužité príležitosti a zároveň, 
celospoločenská zmena videnia sveta, ktorá sa udiala, prináša okrem iného aj mnoho pozitívneho 
a pokrokového do zdravotníctva a školstva, a to oveľa rýchlejšie, ako sme dúfali.  
Napríklad, som veľmi rád, že naša univerzita dokázala operatívne reagovať na meniace sa 
podmienky a ako jedna z prvých univerzít na Slovensku spustila skúškové obdobie dištančnou 
metódou, čo sa stretlo s pozitívnym ohlasom u pedagógov i študentov. 
  
Preto Vám všetkým, kolegom, kolegyniam, študentom, celej akademickej obci, želám do nového 
akademického roka hlavne veľa zdravia, trpezlivosti, chuti a odhodlania posunúť sa výrazne 
vpred, tak osobne ako aj spoločensky. 
 
 
 
 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
 rektor SZU 
  



WELCOME SPEECH OF THE RECTOR OF THE SLOVAK MEDICAL UNIVERSITY 

 
 
Dear students, dear colleagues, 
 
We will soon open the gates of the new academic year 2020/2021 together. For almost seven 
decades and under various names, our primary and common goal is the same - to provide a quality 
level of education for all those who have decided to dedicate their professional lives to health 
care, in various forms, levels or areas. 
 
We are on the same ship and we will reach the finish line only through mutual cooperation, 
respect and determination. From the position of the "captain" of the crew, I can offer you the 
irreplaceable and in practice years of proven experience of other crew members who are here 
primarily for you. 
 
Each of you has a different story of how and why he decided to study at the Slovak Medical 
University, but I believe that at the end of this cruise and looking back, it will all fit into your 
unique mosaic and help you fulfill other dreams. I am sure that by completing your studies at our 
university you will be better informed and detail oriented than before you entered this academic 
field. Your personality, knowledge, but especially inspiration will take on a completely different 
dimension and that is exactly our mission. 
 
So what academic year awaits us? Certainly no one missed the fact that not only healthcare and 
education, but the whole society has undergone changes in recent months, which have 
fundamentally forced it to think, but also to act with hitherto unknown intentions. On the one 
hand, we had to deal with the negatives of a pandemic that hit the whole world, but on the other 
hand, it moved us immensely. 
 
We have been forced to look in the mirror at our own mistakes and missed opportunities, and at 
the same time, the societal change in worldview that has taken place is bringing, among other 
things, much positive and progressive to health care and education, much faster than we had 
hoped. 
 
For example, I am very pleased that our university was able to respond operatively to the 
changing conditions and was one of the first universities in Slovakia to launch an examination 
period using the distance method, which met with a positive response from teachers and students. 
 
Therefore, I wish you all, colleagues, students, the entire academic community, a lot of health, 
patience, desire and determination to move significantly forward, both personally and socially, 
into the new academic year. 
 
 
 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
 Rector of the Slovak Medical University in Bratislava 
  



AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI  
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

REPRESENTATIVES 
SLOVAK MEDICAL UNIVERSITY IN BRATISLAVA 

 
 
REKTOR SZU / RECTOR  
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. 
 
 
PROREKTORI / VICE-RECTORS 
 
Prvá prorektorka a prorektorka pre vedecko-pedagogické hodnosti a ďalšie vzdelávanie 
Vice-Rector for Awarding Pedagogical-Scientific Titles and Postgraduate Education 
doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mimoriadny profesor 
 
Prorektor pre vedu, výskum a styk so zahraničím 
Vice-Rector for Scientific-Research Activities 
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 
 
Prorektorka pre spoluprácu s akreditovanými pracoviskami SZU a rozvoj univerzity 
Vice-Rector for Cooperation with accredited institutes SMU and Development 
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, mimoriadny profesor 
 
Prorektorka pre pregraduálne štúdium 
Vice-Rector for Pregraduate Education 
doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mimoriadny profesor 
 
 
 
PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU SZU 
SMU ACADEMIC SENATE CHAIR 
prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc. 
 
 
 
Kvestor SZU / SMU Quaestor  
Ing. Igor Naňo 
 
 
 
 
Adresa / Address: 
Rektorát SZU v Bratislave / Rectorate SZU in Bratislava 
Limbová 12 / 12 Limbova Street 
833 03 Bratislava 
 +421 2 59370 111 – ústredňa / switching centre 
 http://www.szu.sk  /  http://eng.szu.sk/ 



VEDECKÁ RADA  
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

SCIENTIFIC BOARD OF SMU 
 

1. Bátovský Marián, prof., MUDr., CSc. 
2. Bujdák Peter, prof., MUDr., CSc. 
3. Džupa Valér, prof., MUDr., CSc. 
4. Durdík Štefan, prof., MUDr., PhD. 
5. Farkašová Dana, Dr. h. c. prof., PhDr., CSc. 
6. Frčová Beáta, doc., PhDr., PhD., MPH 
7. Gajdoš Martin, doc., MUDr., CSc. 
8. Gazdíková Katarína, doc., MUDr., CSc., MPH, MHA, mim. prof. 
9. Graus Vlastimil, MUDr., PhD., MPH, MSc. 
10. Hatala Róbert, prof., MUDr., CSc., FESC, FACC 
11. Heger Tomáš, MUDr., PhD., MHA 
12. Holečková Katarína, doc., MUDr., PhD. 
13. Jankechová Monika, prof. PhDr. Mgr.,  PhD. 
14. Jurik Tomislav, RNDr., CSc. 
15. Kalavská Andrea, doc., MUDr., PhD., MHA 
16. Kaliská Gabriela, MUDr., CSc. 
17. Klement Cyril, prof.,  MUDr., CSc. 
18. Kolář Petr doc., MUDr., PhD. 
19. Krčméry Vladimír, prof., MUDr., DrSc., FRSP, FACP, Dr. h. c. mult. 
20. Kresánek Jaroslav, prof., MUDr., PhD. 
21. Krištúfková Zuzana, prof. ,MUDr., PhD., MPH 
22. Kužela Ladislav, doc., MUDr., CSc. 
23. Majtán Viktor, doc., RNDr., CSc., mim. prof. 
24. Markovská Neda, prof., MUDr., CSc. 
25. Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc. 
26. Mičieta Karol, prof., RNDr., PhD. 
27. Moricová Štefánia, doc., MUDr., PhD., mim. prof. 
28. Nováková Mária, JUDr., PhD. 
29. Padyšáková Hana, doc., PhDr., PhD., mim. prof. 
30. Pastorek Jaromír, prof., RNDr., DrSc. 
31. Pechan Juraj, prof., MUDr., CSc. 
32. Plavčan Peter, prof., Ing. CSc. 
33. Rapčíková Tatiana, doc., PhDr., PhD. 
34. Remková Anna, prof., MUDr., DrSc. 
35. Repková Adriana, doc., PhDr., PhD., mim. prof. 
36. Rybár Ivan, prof., MUDr., PhD. 
37. Šimko Peter, prof., MUDr., CSc. 
38. Štencl Ján, prof., MUDr., CSc. 
39. Šteňo Juraj, prof., MUDr., DrSc. 
40. Vandriaková Renáta, MUDr., MPH 
41. Zeljenková Dagmar, MVDr., CSc. 
42. Žiaková Elena, doc., PhDr., PhD. 
43. Žitňan Daniel, MUDr., MPH 
  



AKADEMICKÝ SENÁT SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ 
UNIVERZITY 

ACADEMIC SENATE OF SMU 

 

Predsedníctvo - Presidency 
 
Zamestnanecká časť Akademického senátu SZU / Employees part 
 
Predseda / Chairman 
prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD. (LF SZU) 
 
Podpredsedovia / Vice-Chairpersons 
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH  (FVZ SZU) 
PhDr. Mgr. Šárka Tomková (FZ SZU) 
 
Tajomník / Secretary 
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD., MPH, mim. prof. (FOaZOŠ SZU) 
 
 
Študentská časť Akademického senátu SZU / Student part 
Jozef Imrišek (LF SZU)  
 
 
 
Členovia – zamestnanecká časť / Members – employees 
Mgr. Mária Borsányiová, PhD. (LF SZU) 
Mgr. Soňa Feiková, PhD. (FZ SZU) 
PhDr. Klára Gebeová, PhD. (FOaZOŠ SZU) 
PhDr. Jana Havlová, PhD. (FOaZOŠ SZU) 
PhDr. Jana  Lauková, PhD. 
MUDr. Michal Magala, PhD. (LF SZU) 
RNDr. Soňa Wimmerová, PhD. (FVZ SZU) 
RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. (FVZ SZU) 

 
Členovia – študentská časť / Members – students 
Bianka Baláková (FOaZOŠ SZU) 
Mgr. Juraj Dudáš (FZ SZU) 
Martina Chrebetová (LF SZU) 
Bc. Dagmar Karaffová (FZ SZU) 
Ondrej Paliesek (FOaZOŠ SZU) 
Michaela Ticháková (FVZ SZU) 
Mgr. Andrej Vyskoč (FVZ SZU) 

  



VYBRANÉ ÚTVARY REKTORÁTU SZU 
ADMINISTRATIVE OFFICES SMU 

 
 
Kancelária rektora SZU / Office of the Rector 
Limbová 12, Bratislava, A - 216 
MUDr. Milica Suchánková, CSc. – riaditeľka / Director 
tel.:  +421 2 59 370 271, 274 
e-mail:  kancelaria rektora@szu.sk 
 
Pedagogický odbor SZU / Study Department SMU 
Limbová 12, Bratislava, A - 101 
PhDr. Eva Chmelárová – riaditeľka / Director 
tel:  +421 2 59370 459 
e-mail:  eva.chmelarova@szu.sk 
 
Referát medzinárodných vzťahov / SMU Section of International Relations 
Program LLP / Erasmus+ 
Mgr. Zuzana Kafková 
tel:  +421 2 59370 254 
e-mail:  zuzana.kafkova@szu.sk 
 
Univerzitná knižnica / SMU University Library 
Limbová 12, Bratislava, A - 142 
Mgr. Miroslava Grožajová -  riaditeľka / Director  
tel:  +421 2 59 370 677 
e-mail:  kniznica@szu.sk 
On - line katalóg Univerzitnej knižnice / On-line University library catalogue 
On - line katalóg publikačnej činnosti SZU / On-line Publication activities of SMU catalogue 
 
Ubytovacie zariadenie SZU - Bratislava 
Limbová 12, Bratislava 
tel:  +421 2 59370 671, recepcia +421 2 59370 100 
fax: +421 2 59370 699 
e-mail:  ubytovanie@szu.sk 
 
Sociálna starostlivosť o študentov (sociálne štipendiá, ubytovanie) 
PO SZU Limbová 12, 1. poschodie, č. dv. 112 
Danica Čapková 
tel:  +451 2 59370 465 
e-mail:  danica.capkova@szu.sk 
 
  

mailto:eva.chmelarova@szu.sk
mailto:kniznica@szu.sk
http://kniznica.szu.sk/webisnt/szu.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 
dekan/Dean 

Lekárskej fakulty SZU v Bratislave 
Faculty of Medicine SMU in Bratislava  



PRÍHOVOR DEKANA LEKÁRSKEJ FAKULTY 
 
 
Vážení kolegovia, milí študenti, 
 
Lekárska fakulta SZU v Bratislave vstupuje v tomto období do 14-teho roku svojej existencie. 
Výučbu v študijnom programe Všeobecné lekárstvo začala v  r. 2006, v r. 2012 pribudla táto 
výučba aj v anglickom jazyku a v roku 2013 začala aj výučba v študijnom programe Zubné 
lekárstvo.  
 
Lekárska fakulta SZU v Bratislave je síce najmladšou lekárskou fakultou na Slovensku, avšak 
vzhľadom na to, že svojou činnosťou nadviazala na aktivity Slovenskej postgraduálnej 
akadémie, ktorá už 67 rokov zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie lekárov, farmaceutov 
a iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním, ponúka kvalitný 
pedagogický zbor so skúsenými odborníkmi, pedagógmi, vedeckými pracovníkmi 
a osobnosťami slovenskej medicíny, čo predstavuje základný predpoklad získania kvalitného 
vzdelania.  
 
Hlavným poslaním LF je vychovať kvalitnú mladú, nastupujúcu generáciu lekárov, z ktorých 
sa postupne stanú vysokokvalifikovaní klinickí, vedeckí, či riadiaci pracovníci 
v zdravotníctve a ktorí zabezpečia kvalitnú zdravotnú starostlivosť, s následným zlepšením 
zdravotného stavu a kvality života našich spoluobčanov.  
 
Dôležitým faktorom kvalitnej výučby je aj budovanie a neustále skvalitňovanie priestorového 
a materiálno technického zabezpečenia výuky, ktorému, napriek finančným limitáciám, 
venuje vedenie SZU  a LF mimoriadne úsilie. Výsledkom sú nové učebne s moderným 
prístrojovým vybavením, zmodernizované priestory pre výučbu zubného lekárstva, postupné 
budovanie a rozvoj Simulačného centra, na ktorého vybudovanie získali významnú časť 
finančných prostriedkov sponzorsky naši študenti. Za veľmi významné považujeme aj stále 
širšie zapojenie ďalších špičkových medicínskych a zdravotníckych zariadení do procesu 
praktickej výučby. 
 
Vážení kolegovia, milí študenti!  
 
Som hlboko presvedčený, že výsledkom nášho spoločného úsilia, tvrdej a systematickej práce, 
budú pre svoju prácu zanietení a dobre pripravení lekári, ktorí budú praktickou činnosťou šíriť 
dobré meno našej Alma mater: Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.  
 
Dovoľte mi zároveň, aby som na tomto mieste poďakoval celej akademickej obci SZU za 
obrovské úsilie zvládnuť úspešne minulý akademický rok v ťažkých a neštandardných 
podmienkach, spôsobených pandémiou koronavírusu. Preto Vám všetkým do nasledujúceho 
akademického roka okrem zdravia, kreativity, osobných a pracovných úspechov prajem aj 
štandardné pracovné podmienky.  
 
 
 
 
 doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 
 dekan LF 
  



WELCOME SPEECH OF THE DEAN  OF THE FACULTY OF MEDICINE 
 
 

Dear colleagues, dear students 
 
The Faculty of Medicine of SMU in Bratislava enters it’s 14th year of existence. Teaching in the 
study programme: General Medicine began in 2006; with the addition of the study programme: 
General Medicine in English language in 2012. 2013 saw the launch of the Dental Medicine 
study programme. 
 
Although the Faculty of Medicine of SMU in Bratislava is the youngest medical faculty in 
Slovakia; it is a follow-up to the activities of the Slovak Postgraduate Academy, which has been 
providing postgraduate education for physicians, pharmacists and other health care professionals 
for 67 years, with experienced professionals, pedagogues, researchers and notable personalities 
of Slovak medicine. All this being a basic prerequisite for obtaining a quality education.  
 
The main mission of the Faculty of Medicine is to educate the young, new emerging generation 
of doctors, who will gradually become highly qualified clinicians, scientists or health care 
managers ensuring quality health care, with consequent improvements of the health and quality 
of life of our fellow citizens.  
 
An important factor of quality teaching is also building a continual improvement of spatial and 
material-technical provision of education; which, despite financial limitations - devotes 
extraordinary effort to the management of SMU and the Faculty of Medicine. The result is new 
classrooms with modern equipment, modernised facilities for teaching dentistry, and the gradual 
construction and development of the Simulation Centre; for which a significant part of the 
funding was donated by our students.  We consider the increasing involvement of other top 
medical and health care facilities in the process of practical education to be very important. 
 
 
Dear colleagues, dear students!  
 
I am convinced, that as a result of our hard work and joint systematic efforts, that doctors will be 
passionate and well prepared for their work, as well as actively spreading the good name of our 
Alma mater: Slovak Medical University in Bratislava.  
 
At the same time, I would like to thank the whole academic community of SMU for the 
tremendous effort to successfully manage the last academic year in difficult and unforeseen 
circumstances caused by the coronavirus pandemic.  On a final note; besides health, creativity, 
personal and professional success, I wish normalised working conditions for all of you in the 
next academic year. 
 
 
 
 
 doc. MUDr. Martin Gajdos, CSc. 
 Dean 

  



AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI LF SZU 
REPRESENTATIVES FM SMU 

DEKAN  LF / DEAN FM 
doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. 
e-mail: dekanat.lf@szu.sk

PRODEKANI  LF / VICE-DEAN 

doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD. 
prodekanka pre pregraduálne štúdium / Vice-Dean for Pregraduate Study and SMP 
e-mail: katarina.holeckova@szu.sk

RNDr. Juraj Gašparovič, PhD. 
prodekan pre štúdium zahraničných študentov / Vice-Dean for EMP 
e-mail: juraj.gasparovic@szu.sk

doc. MUDr. Petr Kolář, PhD. 
prodekan pre vedu, výskum a zahraničie /  
Vice-Dean for Scientific-Research Activities and for International Relations 
e-mail: petr.kolar@szu.sk

MUDr. Michal Straka, CSc. 
prodekan pre pregraduálne štúdium v študijnom programe zubné lekárstvo 
e-mail: michal.straka@szu.sk

MUDr. Miroslav Žigrai, PhD  
prodekan pre postgraduálne vzdelávanie / Vice-Dean for Postgraduate Education 
e-mail: miroslav.zigrai@szu.sk

prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD.,FEBPS. 
prodekan pre doktorandské štúdium, habilitačné a vymenúvacie konania / 
Vice-Dean for PhD graduate study, Habilitation and Inauguration Procedures 
e-mail: marian.vidiscak@szu.sk

Akademický senát LF / FM ACADEMIC SENATE CHAIR 
1. MUDr. Ivo Topoľský, PhD.,  MPH - predseda Akademického senátu / Chairman
2. MUDr. Juraj Deglovič, PhD., MPH - podpredseda AS
3. Mgr. Mária Borsányiová, PhD. - tajomníčka / Secretary:
4. MUDr. Tomáš Barczi
5. MUDr. Henrieta Šidlová, PhD.
6. RNDr. Ingrid Lajdová, PhD.
7. Mgr. Alena Ofúkaná
8. MUDr. Alena Koščálová, MSc.
9. Jozef Imrišek
10. Lucia Jurašková
11. Adriana Demčuková

mailto:dekanat.lf@szu.sk
mailto:katarina.holeckova@szu.sk
mailto:katarina.zvarova@szu.sk
mailto:petr.kolar@szu.sk
mailto:miroslav.zigrai@szu.sk
mailto:marian.vidiscak@szu.sk


VEDECKÁ RADA LEKÁRSKEJ FAKULTY SZU 
FM  SCIENTIFIC COUNCIL 

 

1. doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc. - predseda VR LF SZU / Chairman 
2. prof. MUDr. BÁTOVSKÝ Marián, CSc. 
3. prof. MUDr. BENETIN Ján, CSc. 
4. Dr. h.c. prof. MUDr.BREZA Ján, DrSc. 
5. prof. MUDr. BUJDÁK Peter, PhD.  
6. doc. MUDr. DOLEŽAL Pavel, CSc., mim.prof. 
7. RNDr. GAŠPAROVIČ Juraj, PhD. 
8. doc. MUDr. GAZDÍKOVÁ Katarína, PhD., mim.prof. 
9. prof. MUDr. HATALA Róbert, CSc. 
10. doc. MUDr. HOLEČKOVÁ Katarína, PhD. 
11. doc. Pharm. Dr. HRABOVSKÁ Paul Anna, PhD. 
12. prof. MUDr. HRUBIŠKO Mikuláš, CSc. 
13. doc. MUDr. JANÍK Miroslav, PhD. 
14. MUDr. KALISKÁ Gabriela, CSc. 
15. doc. MUDr. KAUŠITZ Juraj, CSc. 
16. doc. MUDr. KOLÁŘ Petr, PhD. 
17. prof. MUDr. RNDr. KOVÁČ Gustáv, CSc., MBA 
18. prof. MUDr. KRIŠTÚFEK  Peter, CSc. 
19. RNDr. KRIVOŠÍKOVÁ Zora, PhD. 
20. prof. MUDr. MARKOVSKÁ Neda, CSc. 
21. MUDr. PAULINY Matúš, PhD. 
22. prof. MUDr. PECHAN Juraj, CSc. 
23. doc. MUDr. POHANKA Vladimír, CSc. 
24. MUDr. STRAKA Michal, CSc. 
25. doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, CSc., mim. prof. 
26. doc. PharmDr. SÝKORA Juraj, CSc. 
27. prof. MUDr. ŠIMKO Peter, CSc. 
28. prof. MUDr. VIDIŠČÁK Marián, PhD., FEBPS. 
29. MUDr.TOPOLSKÝ Ivo, PhD., MPH 
30. MUDr. ŽIGRAI Miroslav, PhD. 
 
31. prof. MUDr. BERNADIČ Marián, CSc. 
32. prof. MUDr. DANIHEL Ľudovít, CSc. 
33. MUDr. FITZ Otakar 
34. MUDr. HAŠKO Tomáš, MPH 
35. doc.MUDr. KUŽELA Ladislav, CSc. 
36. doc. MUDr. MOJTO Viliam , CSc., MBA 
37. prof. MUDr. PELLA Daniel, PhD. 
38. prof. MUDr. RUDINSKÝ Bruno, CSc. 
39. prof. MUDr. ŠPÁNIK Stanislav, CSc. 
40. MUDr. VYSKOČIL Milan, PhD. 
 

doc. MUDr. FURKOVÁ Katarína, CSc., mim.prof. - čestný člen 

  



ÚTVARY DEKANÁTU LF SZU 
ADMINISTRATIVE OFFICES FM SMU 

 
 
Tajomník LF SZU / FM SMU Chief Executive 
Limbová 12, 833 03 Bratislava 
1. poschodie/1st floor, A117 
RNDr. Jana Kmošková, MPH 
tel: +421 2 59370 284 
e-mail: jana.kmoskova@szu.sk 
 
Sekretariát dekana / Office of the Dean 
Limbová 12, 833 03 Bratislava 
1. poschodie, A117 
Mgr. Silvia Mišíková – Assistant 
tel: +421 2 59370 351 
fax: +421 2 59370 352 
e-mail: dekanat.lf@szu.sk 
 
 
Študijné oddelenie LF SZU (pregraduálne štúdium) / Study Department FoM 
Limbová 12, 833 03 Bratislava, 1. poschodie, č. dv. B100, B101 / 1st Floor, No. B100, B101 
 
 
Študijný program / Study programme Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo: 
Mgr. Jana BLUSKOVÁ     
tel:  +421 2 59 370 948  
e-mail:  jana.bluskova@szu.sk 
 
Ing. Milan VOLOVIČ 
tel:  +421 2 59 370 466 
e-mail: milan.volovic@szu.sk 
 
Katarína GNJATOVIČOVÁ 
tel: +421 2 59 370 466 
e-mail: katarina.gnjatovicova@szu.sk 
 
Študijný program / Study programme General Medicine (English Programme): 
Mgr. Katarína MIKLOŠOVÁ, MSc. 
tel: +421 2 59 370 850 
e-mail: katarina.miklosova@szu.sk 
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Harmonogram akademického roku 2020/2021 
 
 
Zápisy 02. 09. – 07. 09. 2020 
 
 
ZIMNÝ  SEMESTER (14 týždňov) 
 
Začiatok ak. roku 16. 09. 2020 (streda) 
 
Výučba v zimnom semestri 16. 09. 2019 – 18. 12. 2019 
 
Termín skúšky na vykonanie opakovane do 15. 9. 2020 
zapísaných predmetov  
 
Predtermíny po absolvovaní celej 21. 12. 2020 – 31. 12. 2020 
predpísanej výučby  
(so súhlasom vedúceho pedagogického útvaru) 
 
Skúškové obdobie v zimnom semestri 04. 01. 2021 – 05. 02. 2021 
 (5 týždňov) 
 
 
 
LETNÝ SEMESTER  (15 týždňov) 
 
Výučba v letnom semestri 08. 02. 2021 – 21. 05. 2021 
 (15 týždňov)  
 
Predtermíny po absolvovaní celej 17. 05. 2020 – 21. 05. 2020 
predpísanej výučby  
(so súhlasom vedúceho pedagogického útvaru) 
 
Skúškové obdobie v letnom semestri 24. 05. 2021 – 02. 07. 2021  
 (6 týždňov) 
 
Povinná letná prax júl – august 
 
 
Termíny štátnych skúšok má LF určené priamo v rozvrhu hodín na celý akademický rok. 
  



Academic calendar 2020/2021 
 

 
 
Enrollment September 2, 2020 – September 7, 2020 
 
WINTER SEMESTER (14 weeks) 
 
First day of academic year September 16, 2020 
 
Lectures in winter semester September 16, 2020 – December 20, 2020  
 
The date of the examination  to September 15, 2020 
for re-enrolled subjects  
 
 
Pre-examinations after completing December 21, 2020 – December 31, 2020 
the prescribed teaching 
(only with approval of the head of department) 
 
Examination period – winter semester January 4, 2021 – February 5, 2021 
 (5 weeks) 
 
SUMMER SEMESTER (15 weeks) 
 
First day of summer semester February 8, 2021 
 
Lectures in summer semester  February 8, 2021 – May 21, 2021 
 
Pre-examinations after completing May 17, 2021 – May 21, 2021 
the prescribed teaching 
(only with approval of the head of department) 
 
Examination period – summer semester May 24, 2021 – July 2, 2021 
  (6 weeks) 
 
Compulsory Summer Practice  July – August 
 
 
The dates of state examinations are determined by the FoM directly in the timetable for 
the whole academic year. 
 



PREHĽAD O FORMÁCH ŠTÚDIA 

NA LEKÁRSKEJ FAKULTE SZU V BRATISLAVE 

Overview of study programmes at the Faculty of Medicine SMU in Bratislava 

 

Zoznam študijných programov v akademickom roku 2020/2021 

Study programmes in the academic year 2020/2021 

 

Študijný program  
Study programme 

Jazyk výučby 
Language of 

tuition 

Dĺžka štúdia 
v rokoch 

Length of study in 
years 

Rok štúdia, 
v ktorom je 

otvorený 
Years of study 

všeobecné lekárstvo 
General Medicine 

slovenský 
Slovak 6 

1. – 6. ročník 
(denné štúdium) 
1st – 6th year 
(full-time) 

všeobecné lekárstvo 
General Medicine 

anglický 
English 6 

1. – 6. ročník 
(denné štúdium) 
1st – 6th year 
(full-time) 

zubné lekárstvo 
Dentistry 

slovenský 
Slovak 6 

1. – 6. ročník 
(denné štúdium) 
1st – 6th year  
(full-time) 

 

  



ŠTUDIJNÝ ODBOR VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 
 

 
Študijný odbor – všeobecné lekárstvo 
Získaná spôsobilosť na výkon povolania – lekár 

 
Stupeň vysokoškolského štúdia 
2. stupeň – doktorské štúdium 
 
Garanti odboru: 
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

 
 

Profil absolventa 
 

Lekár je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon 
odborných pracovných činností vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa v doktorskom študijnom 
programe. Ten prebieha v dennej forme štúdia šesť rokov, zahŕňa najmenej 5 500 hodín 
teoretickej a praktickej výučby a spĺňa minimálne požiadavky na obsah študijného programu.  
Počas tohto obdobia absolvent získa primerané vedomosti o vedách vo vedných oblastiach, na 
ktorých je založená medicína. Okrem dôkladnej teoretickej prípravy, získa praktické poznatky 
a potrebnú zručnosť, ktorá je po skončení štúdia nevyhnutná pre samostatné vykonávanie 
odborných pracovných činností v liečebno-preventívnej starostlivosti o zdravie človeka. 
V teoretickej oblasti najprv získa vedomosti o morfológii a funkcii jednotlivých orgánov a 
systémov zdravého človeka. Neskôr si rozšíri teoretické vedomosti o etiológiu a klinické 
príznaky funkčných a morfologických zmien u chorého človeka. Postupne sa oboznamuje 
najskôr so základnými vyšetrovacími metódami v medicíne, manuálnymi a jednoduchými 
prístrojovými vyšetrovacími postupmi. Po osvojení si základných princípov správneho 
odoberania anamnézy a základného vyšetrenia pacienta v rámci propedeutických klinických 
disciplín dospeje k poznaniu, že ľudský organizmus je potrebné chápať ako celok, ktorý veľmi 
citlivo a často individuálne reaguje na vplyvy vonkajšieho prostredia, psychické zmeny ale aj 
sociálne a rodinné faktory. 
Postupným rozširovaním a prehlbovaním teoretických vedomostí a praktických skúseností si 
rozširuje spektrum vyšetrovacích možností na základe ktorých sa dopracuje k prvým 
diagnostickým záverom a návrhom na liečbu pacienta. Súčasne si uvedomuje nevyhnutnosť 
diferenciálnej diagnostiky. 
Prehlbovaním teoretických vedomostí, praktických schopností a získavaním zručností postupne 
vo všetkých medicínskych odboroch v diagnostickej, terapeutickej i preventívnej činnosti sa 
absolvent naučí okrem základných protokolov aj ovládať základné princípy intenzívnej 
medicínskej pomoci. 
Paralelne s tým získa vedomosti o lekárskej etike a psychológii, vedení zdravotnej 
dokumentácie, ekonomických vzťahoch ku zdravotným poisťovniam, dodržiavaní princípov 
účelnej farmakoterapie, základných právach a povinnostiach lekára a pacienta v rámci 
medicínskeho práva, ovládanie elektronických médií jednak vo vzťahu ku vzdelávaniu a jednak 
ku bežnej práci lekára. Absolvent získa základné vedomosti o princípoch posudzovania 
pracovnej neschopnosti, základoch sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva a základoch 
vedeckej práce. 
 



Získa poznatky o primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii ochorení, dodržiavaní zásad 
prevencie rizika prenosných ochorení a zásad hygieny pracovného prostredia. 
Pred ukončením štúdia absolvent pochopí, že súčasná medicína je nevyhnutne založená na 
širokej interdisciplinárnej spolupráci, aj mimo rámca medicínskych disciplín. Absolvent 
pochopí, že moderná medicína sa riadi princípmi medicíny založenej na dôkazoch (evidence 
based medicine). Nevyhnutnosťou získavania nových poznatkov z literatúry alebo osobných 
kontaktov so zahraničím je primeraná znalosť aspoň jedného svetového jazyka. 
Požadovaná úroveň vedomostí a schopností absolventa doktorského štúdia v študijnom odbore 
7.1.1 všeobecné lekárstvo je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. 
 
 
Uplatnenie absolventov študijného programu všeobecné lekárstvo:  
 
1. oblasť liečebno-preventívna: 
Primárna, sekundárna a terciárna zdravotná starostlivosť. 
 
2. oblasť vedecko-výskumná: 
Výskum zameraný na exogénne a endogénne determinanty zdravia, na prevenciu, etiológiu, 
výskyt a liečbu  chorôb v spolupráci s rezortnými a mimorezortnými výskumnými inštitúciami.  
 
3. oblasť riadiaca: 
Orgány štátnej správy a samosprávy v oblastiach riadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
zdravotnej legislatívy, kontroly a pod. 
 
4. oblasť verejného zdravotníctva: 
Riadenie verejného zdravotníctva a oblasť preventívnej medicíny. 
 
5. oblasť poisťovníctva: 
Posudková a revízna činnosť v rámci činností sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní - 
posudzovanie zdravotného stavu poistencov sociálnej poisťovne vo vzťahu k zmenenej 
pracovnej schopnosti, invalidite a pod. posudzovanie postupov pri prevencii, diagnostike a liečbe 
poistencov zdravotných poisťovní revíznymi lekármi. 
 
6. oblasť lekárenstva: 
Vývoj liekov, klinické skúšanie liekov, ich prezentácia a pod.  



LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 
Študijný plán na akademický rok 2020/2021 

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo 

1. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 

 
P – povinný predmet, V – výberový predmet, S – skúška, PH – priebežné hodnotenie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kód 
predmetu Predmety 

D
ru

h 
pr

ed
m

et
u 

Pedagóg 
zodpovedný 
za výučbu 

Počet hodín 
celkove 

Po
če

t h
od

ín
 sp

ol
u 

H
od

no
te

ni
e 

Po
če

t k
re

di
to

v 

Prerekvizity 

Predn. Sem.  
Cv. 

1. roč. ZIMNÝ SEMESTER 

VL001A Anatómia 1 P MUDr. El Falougy 42 42 84 PH 6  

VL002 Lekárska biofyzika P RNDr. Musil 28 28 56 S 5  

VL003A Lekárska biológia 1 P RNDr. Volkovová 28 28 56 PH 5  

VL004 Latinská lekárska 
terminológia  P Mgr. Mojžišová 0 28 28 S 3  

VL005A Telesná výchova 1 P PaedDr. Tirpáková 0 14 14 PH 1  

VL007  Lekárska chémia P prof. Kováč 28 42 70 S 6  

VL009 Základy prvej pomoci P doc. Dobiáš 0 14 14 PH 2  

VL060A Anglický jazyk 1 P PhDr. Tóthová 
Cellengová 0 28 28 PH 2  

 Spolu za zimný 
semester      126 224 350  30  

1. roč. LETNÝ  SEMESTER 

VL001B Anatómia 2 P MUDr. El Falougy 42 56 98 PH 8 Anatómia 1 

VL003B Lekárska biológia 2 P RNDr. Volkovová 28 28 56 S 6 Lekárska biológia 1 

VL064A Histológia 1 P MUDr. Miko 28 42 70 PH 6  

VL011A Lekárska biochémia 1 P prof. Kováč 28 28 56 PH 5 Lekárska chémia 

VL005B Telesná výchova 2 P PaedDr. Tirpáková 0 14 14 PH 1 Telesná výchova 1 

VL059 Medicínske právo P JUDr. Kádek 14 14 28 S 2  

VL060B Anglický jazyk 2 P PhDr. Tóthová 
Cellengová 0 28 28 S 2 Anglický jazyk 1 

 Spolu za zimný 
semester     140 210 350  30  

 Spolu za prvý ročník    266 434 700  60  



 
LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 

Študijný plán na akademický rok 2020/2021 
Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo 
2. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 

 
P – povinný predmet, V – výberový predmet, S – skúška, PH – priebežné hodnotenie 
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v 

Prerekvizity 

Predn. Sem.  
Cv. 

2. roč. ZIMNÝ SEMESTER 

VL001C Anatómia 3 P MUDr. El 
Falougy 42 42 84 S 8 Anatómia 2 

VL011B Lekárska biochémia 2 P prof. Kováč 28 28 56 S 7 Lekárska biochémia 1 

VL012A Fyziológia 1 P PharmDr. Mátyás  56 56 112 PH 9 Anatómia 2, 
Lekárska biofyzika 

VL064B Histológia 2 P MUDr. Miko 28 42 70 S 7 Histológia 1 

VL005C Telesná výchova 3 P PaedDr. 
Tirpáková 0 14 14 PH 1 Telesná výchova 2 

 Spolu za zimný semester 
(povinné predmety)      154 182 336  32  

VL055A Semináre k ŠVOČ 1 V RNDr. 
Krivošíková 0 28 28 PH 2  

2. roč. LETNÝ  SEMESTER 

VL012B Fyziológia 2 P PharmDr. Mátyás 56 56 112 S 9 Fyziológia 1 

VL014A Mikrobiológia 1 P prof. Bopegamage  28 28 56 PH 6 Lekárska biológia 2 

VL061 Embryológia P MUDr. Miko 14 14 28 S 3 Histológia 1, 2 

VL005D Telesná výchova 4 P PaedDr. 
Tirpáková 0 14 14 PH 1 Telesná výchova 3 

VL008 Medicínska etika  P prof. Glasa 14 14 28 PH 3  

VL016 Základy ošetrovateľstva P PhDr. 
Miklovičová 0 28 28 PH 3  

VL015 Povinná prax - 
Ošetrovateľstvo P PhDr. 

Miklovičová 0 40 40 PH 3  

 Spolu za letný semester 
(povinné predmety)    112 194 306  28  

VL055B Semináre k ŠVOČ 2 V RNDr. 
Krivošíková 0 14 14 PH 2  

 Spolu za druhý ročník 
P/V    266 418 684  60/4  



LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 
Študijný plán na akademický rok 2020/2021 

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo 

3. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 
 

 

Kód 
predmetu Predmety 

D
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h 
pr

ed
m

et
u 

Pedagóg 
zodpovedný 
za výučbu 

Počet hodín 
celkove 
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t h
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v 

Prerekvizity 

Predn. Sem.  
Cv. 

3. roč. ZIMNÝ SEMESTER 

VL020 Propedeutika vnútorného 
lekárstva P doc. Demeš 42 42 84 S 5  

VL017A Chirurgická propedeutika 1 P prof. Vidiščák 28 28 56 PH 4  

VL018A Patologická anatómia 1 P MUDr. 
Šidlová 56 56 112 PH 6 Anatómia 3, Histológia 2,  

Embryológia 2 
VL019A Patologická fyziológia 1 P MUDr. Vlček 28 42 70 PH 5 Fyziológia 2 

VL021 Lekárska psychológia 
a medicínska komunikácia P PhDr. 

Kleinmann 14 14 28 PH 2  

VL014B Mikrobiológia 2 P prof. 
Bopegamage 28 28 56 S 6 Mikrobiológia 1 

 Spolu za zimný semester  
(povinné predmety)    196 210 406  28  

VL055C Semináre k ŠVOČ 3 V RNDr. 
Krivošíková 0 28 28 PH 2  

3. roč. LETNÝ  SEMESTER 

VL023A Farmakológia 1 P doc. 
Hrabovská  42 28 70 PH 4  

VL026A Vnútorné lekárstvo 1 P doc. Demeš 42 56 98 PH 5 Propedeutika vnútorného 
lekárstva 

 z toho -  Pneumológia a 
ftizeológia  prof. Krištúfek 14 14     

 Gastroenterológia  prof. Bátovský 14 14     

 Vnútorné lekárstvo  doc. Demeš 14 28     

VL017B Chirurgická propedeutika 2 P prof. Vidiščák 28 42 70 S 4 Chirurgická propedeutika 1 

VL018B Patologická anatómia 2 P MUDr. 
Šidlová 42 56 98 S 6 Patologická anatómia 1 

VL019B Patologická fyziológia 2 P MUDr. Vlček 42 42 84 S 5 Patologická fyziológia 1  

VL034 Zubné lekárstvo P MUDr. Straka 14 14 28 S 2  

VL025 
Povinná letná prax - 
Propedeutika vnútorného 
lekárstva 

P doc. Demeš 0 40 40 PH 3  

VL024 
Povinná letná prax - 
Chirurgická 
propedeutika 

P prof. Vidiščák 0 40 40 PH 3  

 Spolu za letný semester  
(povinné predmety)    210 318 528  32  

VL055D Semináre k ŠVOČ 4 V RNDr. 
Krivošíková 0 14 14 PH 2  

 
 
Spolu za tretí ročník P/V 
 

   406 570 976  60/4  

   
   P – povinný predmet, V – výberový predmet, S – skúška, PH – priebežné hodnotenie 
 
 
 



LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 
Študijný plán na akademický rok 2020/2021 

Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 
Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo 

4. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 
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Predn. Sem.  
Cv. 

4. roč. ZIMNÝ SEMESTER 

VL023B Farmakológia 2 P doc. 
Hrabovská 42 28 70 S 4 Farmakológia 1 

VL027A Anestéziológia a 
intenzívna medicína 1 P MUDr. 

Paulíny 14 20 34 PH 2 
Zákl. prvej pomoci,  
Pat. fyziológia 2, 
Farmakológia 1  

 z toho - Pediatrická 
anestéziológia a IM P MUDr. Riedel 3 5     

VL029A Chirurgia 1 P prof. Vidiščák 28 28 56 PH 3 Chirurgická propedeutika 2 

VL026B Vnútorné lekárstvo 2 P doc. Demeš 35 42 77 PH 4 Vnútorné lekárstvo 1 

 
z toho 
 Fyziatria a liečebná 
rehabilitácia 

 prof. Gúth 7 14     

  Endokrinológia  doc. Podoba 14 14     

  Vnútorné lekárstvo  doc. Demeš 14 14     

VL031A Neurológia 1 P prof. Benetin 14 28 42 PH 3  

VL032 Pediatrická propedeutika P doc. Furková 28 28 56 S 3  

VL033 Rádiológia a nukleárna 
medicína P doc. Bořuta 14 28 42 S 3 Lekárska biofyzika, 

Anatómia 3 

 z toho     
- Rádiológia  doc. Bořuta 10 23     

 - Nukleárna medicína  doc. Balogová 4 5     

VL030A Klinická imunológia 
a alergológia 1 P doc. Pružinec 14 14 28 PH 2  

VL058 Laboratórna medicína P prof. Kováč 14 7 21 S 2 Lek. chémia,  
Lek. Biochémia 2 

VL028A Diplomový seminár 1 P prof. 
Bopegamage 0 14 14 PH 1  

 Spolu za zimný semester  
(povinné predmety)    203 237 440  27  

VL055E Semináre k ŠVOČ 5 V RNDr. 
Krivošíková 0 14 14 PH 2  



 
LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 

Študijný plán na akademický rok 2020/2021 
Študijný program VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

Študijný odbor: Všeobecné lekárstvo 
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4. roč. LETNÝ SEMESTER 

VL027B Anestéziológia a intenzívna 
medicína 2 P MUDr. Paulíny 14 20 34 S 3 

Anestéziológia a 
intenzívna medicína 1, 
Pat. fyziológia 2, 
Farmakológia 2 

 z toho - Pediatrická 
anestéziológia a IM P MUDr. Riedel 3 5     

VL042A Verejné zdravotníctvo 1 – 
hygiena  P doc. Moricová 21 14 35 PH 2  

VL029B Chirurgia 2 P prof. Vidiščák 28    28 56 PH 3 Chirurgia 1 

VL026C Vnútorné lekárstvo 3 P doc. Demeš 35 42 77 PH 4 Vnútorné lekárstvo 2 

 z toho -  Nefrológia  doc. Demeš 14 14     

 - Telovýchovné 
lekárstvo  MUDr. Malovič 7 14     

 - Vnútorné lekárstvo  doc. Demeš 14 14     

VL030B Klinická imunológia 
a alergológia 2  P doc. Pružinec 14 14 28 S 2 Klinická imunológia 

a alergológia 1 
VL031B Neurológia 2 P prof. Benetin 28 28 56 S 3 Neurológia 1 

VL036 Onkologická propedeutika P MUDr. Križanová 14 0 14 PH 2  

VL037A Pediatria 1 P doc. Furková 28 14 42 PH 2 Pediatrická propedeutika 

VL040A Psychiatria 1 P MUDr. Forgáčová 14 14 28 PH 2 
Fyziológiu 2,  Lekárska 
psychológia a medicínska 
komunikácia 

 z toho - Detská psychiatria P MUDr. Forgáčová 6 0     

VL041 Sociálne lekárstvo P MUDr. Brucháčová 21 17 38 S 2  

 z toho - Posudkové lekárstvo  MUDr. Suchánková 7 3     

VL028B Diplomový seminár 2 P prof. Bopegamage 0 28 28 PH 2 Diplomový seminár 1 

VL039 Povinná letná prax - 
Vnútorné lekárstvo P doc. Demeš 0 80 80 PH 3  

VL038 Povinná letná prax – 
Chirurgia P prof. Vidiščák 0 80 80 PH 3  

 Spolu za letný semester 
(povinné predmety)    217 379 596  33  

VL056 Urgentná medicína V doc. Dobiáš 14 14 28 S 2  

VL055F Semináre k ŠVOČ 6 V RNDr. Krivošíková 0 14 14 PH 2  

 Spolu za štvrtý ročník P/V    434 658 1092  60/6  
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5. roč. ZIMNÝ SEMESTER 

VL043A Dermatovenerológia 1 P MUDr. Szép 14 15 29 PH 2  

 z toho - Detská 
dermatovenerológia  MUDr. Szép 3 5     

VL044A Gynekológia a pôrodníctvo 
1 P doc. Rusňák 28 42 70 PH 3 

Chirurgia 2, Neurológia 2, 
Vnútorné lekárstvo 3,  
AIM 2 

VL029C Chirurgia 3 P prof. Vidiščák 28 28 56 PH 3 Chirurgia 2 

 z toho  -  Urológia  prof. Breza  14 14     

 -  Neurochirurgia  doc. Šteňo 14 14     

VL045 Infektológia P doc. Holečková 14 25 39 S 3 
Mikrobiológia 2, 
Neurológia 2,  Vnútorné 
lekárstvo 3 

VL026D Vnútorné lekárstvo 4 P doc. Demeš 14 21 35 S 3 Vnútorné lekárstvo 3 

 z toho 
- Pracovné lekárstvo  doc. Bátora 7 14     

 - Vnútorné lekárstvo  doc. Demeš 7 7     

VL047 Oftalmológia P doc. Kolář  14 15 29 S 3  

 z toho 
- Pediatrická Oftalmológia  doc. Kolář 3 5     

VL049 Otorinolaryngológia P doc. Doležal 14 20 34 S 3 Chir. propedeutika 1,2 

 z toho - Pediatrická 
otorinolaryngológia  MUDr. Šebová  3 5     

VL037B Pediatria 2 P doc. Furková 14 28 42 PH 2 Pediatria 1 

VL040B Psychiatria 2 P MUDr. Forgáčová 7 14 21 S 2 Psychiatria 1 

VL042B Verejné zdravotníctvo 2 - 
epidem.  P prof. Krištúfková 21 14 35 S 3 Verejné zdravotníctvo 1 

VL028C Diplomový seminár 3 P Školiteľ - podľa 
zadania témy 0 42 42 PH 2 Diplomový seminár 2 

VL046 Klinická genetika P doc. Šimko 14 0 14 PH 1  

 Spolu za zimný semester  
(povinné predmety)    182 264 446  30  

VL062A Tradičná čínska medicína 
1 V MUDr. 

Ondrejkovičová 28 0 28 PH 2  

VL059-5r-
VP Medicínske právo V JUDr. Kádek 14 14 28 PH  2  

VL055G Semináre k ŠVOČ 7 V RNDr. Krivošíková 0 14 14 PH 2  

VL063 Klinická bioetika V prof. Glasa 0 21 21 PH 2  
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5. roč LETNÝ SEMESTER 

VL043B Dermatovenerológia 2 P MUDr. Szép 14 15 29 S 2 Dermatovenerológia1 

VL044B Gynekológia a pôrodníctvo 2 P doc. Rusňák 28 42 70 PH 4 Gynekológia 
a pôrodníctvo 1 

VL029D Chirurgia 4 P prof. Vidiščák 28 28 56 S 3 Chirurgia 3 

 z toho -    Detská chirurgia  MUDr. Húšťavová 6 6     

 - Ortopédia a úrazová 
chirurgia  prof. Šimko 18 18     

 - Plastická chirurgia  MUDr. Palenčár  4 4     

VL026E Vnútorné lekárstvo 5  P doc. Demeš 56 56 112 PH 5 Vnútorné lekárstvo 4 

 z  toho -   Hematológia   prof. Hrubiško  14 7     

 - Geriatria   MUDr. Mikus 14 14     

 - Kardiológia  prof. Hatala 14 21     

 - Vnútorné lekárstvo  doc. Demeš 7 7     

 - Reumatológia  prof. Rybár 7 7     

VL037C Pediatria 3 P doc. Furková 28 28 56 S 3 Pediatria 2 

VL050 Všeobecné lekárstvo P doc. Gazdíková 14 28 42 S 3 Vnútorné lekástvo 4, 
Pediatria 2 

VL053 Súdne lekárstvo P doc. Šidlo 14 14 28 S 2 Pat. anatómia 2, Pat. 
fyziológia 2 

VL054 Diplomová práca 
- predmet záverečnej práce P 

Školiteľ  
- podľa zadania 
témy 

0 42 42 PH 2 Diplomový seminár 
1, 2, 3 

VL051 Povinná letná prax - 
Gynekológia a pôrodníctvo P doc. Rusňák 0 80 80 PH 3  

VL052 Povinná letná prax – Pediatria P doc. Furková 0 80 80 PH 3  

 Spolu za letný semester 
(povinné predmety)    182 413 595  30  

VL062B Tradičná čínska medicína 2 V MUDr. 
Ondrejkovičová 14 14 28 PH 2  

VL055H Semináre k ŠVOČ 8 V RNDr. Krivošíková 0 14 14 PH 2  

 Spolu za piaty ročník P/V    420 754 1174  60/12  
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  P – povinný predmet, V – výberový predmet, S – skúška, PH – priebežné hodnotenie, ŠS – štátna skúška 

 
Praktická výučba - stáže sa konajú v čase od 7.30 h – 14.30 hod. 
Semináre sa konajú na príslušnom pracovisku v čase od 14.30 h – 16.00 h 
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Semináre  Praktická 
výučba  

VL026F VNÚTORNÉ 
LEKÁRSTVO 6 P doc. Demeš 75 350 425 PH 13  

 Príprava na ŠS a čas na jej 
vykonanie    3 týždne     

 Trvanie výučby    10 týždňov     

VL029E CHIRURGIA 5 P prof. 
Vidiščák 52 245 297 PH 12  

 Príprava na ŠS a čas na jej 
vykonanie    3 týždne     

 Trvanie výučby    7 týždňov     

VL044C GYNEKOLÓGIA  
A PÔRODNÍCTVO 3 P doc. Rusňák 30 140 170 PH 10  

 Príprava na ŠS a čas na jej 
vykonanie    2 týždne     

 Trvanie výučby     4 týždne     

VL037D PEDIATRIA 4 P doc. Furková 45 210 255 PH 12  

 Príprava na ŠS a čas na jej 
vykonanie    3 týždne     

 Trvanie výučby    6 týždňov     

 Spolu za 6.ročník prípravy 
na ŠS     202 945 1147  47  

Predmety štátnej skúšky 

VLPSS1 Obhajoba diplomovej práce P     ŠS 2  

VLPSS2 Gynekológia a pôrodníctvo P     ŠS 2  

VLPSS3 Chirurgia P     ŠS 3  

VLPSS4 Pediatria P     ŠS 3  

VLPSS5 Vnútorné lekárstvo P     ŠS 3  

 Spolu kredity za ŠS       13  

 Spolu za 6. ročník       60  



Povinná letná prax (PLP - VL) 

V zmysle Študijného poriadku SZU je študent povinný vykonať súvislú prax v plnom rozsahu 
podľa vypracovanej náplne v období po absolvovaní výučbových týždňov letného semestra do 
konca akademického roka. 

Žiadosť o PLP 
1. Študent môže PLP absolvovať na klinikách a pracoviskách, s ktorými má SZU 
zmluvu.  
O možnosti absolvovania PLP na jednotlivých klinikách sa študent informuje priamo na 
sekretariátoch príslušných kliník/oddelení. Následne musí vypísať žiadosť adresovanú 
Riaditeľstvu nemocničného zariadenia. Žiadosť potvrdí prednosta alebo primár 
kliniky/oddelenia, na ktorej bude študent absolvovať povinnú letnú prax. 
 
2. Študent môže PLP absolvovať aj na klinikách a pracoviskách, s ktorými SZU nemá 
zmluvu. 
Študent môže absolvovať PLP aj v iných nemocniciach (SR, zahraničie), ak mu to príslušné 
zdravotnícke zariadenie povolí. Študent prinesie žiadosť s vyjadrením a schválením 
garanta predmetu, z ktorého prax vykonáva. Študent vyplní dohodu o PLP potvrdenú 
zdravotníckym zariadením, v ktorom PLP vykoná. Potvrdenú dohodu prinesie na študijné 
oddelenie lekárskej fakulty SZU. 
 
Záznamník klinickej praxe (ZKP) - zápočet - získanie kreditov za PLP 
V zmysle § 67 ods. 6 zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent povinný viesť si Záznamník 
klinickej praxe/ logbook. Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta, 
ktorú vykonal počas PLP a tvorí povinnú súčasť štúdia. Študent sa riadi organizačnými pokynmi 
v záznamníku. Záznamník klinickej praxe si študenti LF SZU zakúpia v kopírovacom centre. 
Potvrdený ZKP /logbook je študent povinný po absolvovaní predpísanej praxe predložiť 
garantovi predmetu za účelom udelenia kreditov. Záznamník klinickej praxe /logbook je 
študent povinný predložiť pri zápise. 
 
 
Zodpovední garanti 
 
Študijný program všeobecné lekárstvo a general medicine 
 
Ošetrovateľsvo (zabezpečuje FOaZOŠ) 2. r. - 40 hod. - doc. PhDr. Padyšáková, PhD., mim. prof. 
Propedeutika vnútorného lekárstva 3. r. - 40 hod. - doc. MUDr. Demeš, PhD. 
Chirurgická propedeutika 3. r. - 40 hod. - prof. MUDr. Vidiščák, D.,FEBPS. 
Vnútorné lekárstvo 4. r. - 80 hod. - doc. MUDr. Demeš, PhD. 
Chirurgia 4. r. - 80 hod. - prof. MUDr. Vidiščák, PhD.,FEBPS. 
Gynekológia a pôrodníctvo 5. r. - 80 hod. - doc. MUDr. Rusňák, CSc. 
Pediatria 5. r. - 80 hod. - doc. MUDr. Furková,CSc, mim.prof. 
 
  

http://staryweb.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kliniky/5_interna/Ziadost_o_LP_1__kliniky_UNB.doc


ŠTUDIJNÝ ODBOR ZUBNÉ LEKÁRSTVO 
 
Študijný odbor – Zubné lekárstvo 
Získaná spôsobilosť na výkon povolania – zubný lekár 
 
Stupeň vysokoškolského štúdia 
2. stupeň – doktorské štúdium MDDr. 
 
Garanti odboru:  
prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 
 
 

Profil absolventa 
 
Absolvent študijného odboru Zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, praktické 
poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol po skončení štúdia samostatne vykonávať základné 
úkony v preventívnej a liečebnej zubolekárskej starostlivosti. 
V teoretickej rovine ovláda potrebné poznatky teoretických a predklinických predmetov 
a klinických odborov medicíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte s integritou celého 
organizmu. Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, 
terapeutické a preventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne vykonávať všetky bežné 
praktické výkony a úkony v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní 
a v samostatnej praxi. 
Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky 
prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny a odboru. Pozná súvislosti medzi prejavmi 
celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú 
zo štúdia všeobecne-medicínskych klinických predmetov. 
Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebno-preventívny plán ošetrenia pacienta 
a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov 
zubného lekárstva a organizácie práce zubného lekára. 
Požadovaná úroveň jeho schopností a vedomostí je v zhode so Smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. 
 
Uplatnenie absolventov študijného programu zubné lekárstvo:  
1. oblasť liečebno-preventívna: 
Primárna, sekundárna a terciárna zdravotná starostlivosť. 
2. oblasť vedecko-výskumná: 
Výskum zameraný na exogénne a endogénne determinanty zdravia, na prevenciu, etiológiu, 
výskyt a liečbu chorôb v spolupráci s rezortnými a mimorezortnými výskumnými inštitúciami. 
3. oblasť poisťovníctva: 
Posudková a revízna činnosť v rámci činností sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.   
4. oblasť verejného zdravotníctva: 
Riadenie verejného zdravotníctva a oblasť preventívnej medicíny. 
5. oblasť lekárenstva: 
Zásady účelnej farmakoterapie a preskripcie súvisiace s liečebnopreventívnou starostlivosťou 
v stomatologickej praxi. Vývoj liekov, klinické skúšanie liekov, ich prezentácia a pod. 
6. oblasť riadiaca: 
Orgány štátnej správy a samosprávy v oblastiach riadenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, 
zdravotnej legislatívy, kontroly a riadiaceho manažmentu zubnej ambulancie. 
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1. roč ZIMNÝ SEMESTER 

ZL001A Anatómia 1 P MUDr. El Falougy 42 28 70 PH 5  

ZL002 Biofyzika pre zubné 
lekárstvo P RNDr. Musil 14 14 28 S 3  

ZL003A Lekárska biológia 1 P RNDr. Volkovová 28 14 42 PH 4  

ZL008 Lekárska chémia P prof. Kováč 28 28 56 S 4  

ZL004 Latinská lekárska 
terminológia P Mgr. Bachratá 0 28 28 S 3  

ZL005A Telesná výchova 1 P PaedDr. Tirpáková 0 14 14 PH 1  

ZL006A Predklinické zubné 
lekárstvo 1 P doc. Erdelský 14 70 84 PH 4  

ZL010 Základy prvej pomoci P doc. Dobiáš 0 14 14 PH 2  

ZL060A Anglický jazyk 1 P PhDr. Tóthová 
Cellengová 0 28 28 PH 2  

 Spolu za zimný semester   126 238 364  28  

1. roč LETNÝ  SEMESTER 

ZL001B Anatómia 2 P MUDr. El Falougy 42 56 98 S 5 Anatómia 1 

ZL003B Lekárska biológia 2 P RNDr. Volkovová 28 14 42 S 4 Lekárska biológia 1 

ZL007A Histológia a embryológia 1 P MUDr. Miko 28 28 56 PH 4  

ZL012A Lekárska biochémia 1 P prof. Kováč 28 28 56 PH 4 Lekárska chémia 

ZL009A Fyziológia 1 P PharmDr. Mátyás 28    42 70 PH 4 Lekárska biofyzika, 
Anatómia 2 

ZL005B Telesná výchova 2 P PaedDr. Tirpáková 0 14 14 PH 1 Telesná výchova 1 

ZL006B Predklinické zubné 
lekárstvo 2 P doc. Erdelský 14 70 84 PH 4 Predklinické zubné 

lekárstvo 1 

ZL011A Dentálne materiály a 
technológie 1  P MUDr. Straka 14 70 84 PH 4  

ZL060B Anglický jazyk 2 P PhDr. Tóthová 
Cellengová 0 28 28 S 2  

 Spolu za letný semester    182 350 532  32  

 Spolu za prvý ročník    308 588 896  60  
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2. roč. ZIMNÝ SEMESTER 

ZL007B Histológia 
a embryológia 2 P MUDr. Miko 28 28 56 S 6 Histológia 

a embryológia 1 

ZL009B Fyziológia 2 P PharmDr. Mátyás 42 42 84 S 7 Fyziológia 1 

ZL012B Lekárska biochémia 2 P prof. Kováč 28 28 56 S 6 Lekárska biochémia 1 

ZL013A Mikrobiológia 1 P prof. Bopegamage 28 28 56 PH 5 Lekárska biológia 2 

ZL006C Predklinické zubné 
lekárstvo 3 P doc. Erdelský 14 70 84 PH 5 Predklinické zubné 

lekárstvo 2 

ZL014 Topografická anatómia 
hlavy P MUDr. Barczi 14 14 28 S 3  

ZL005C Telesná výchova 3 P PaedDr. Tirpáková 0 14 14 PH 1 Telesná výchova 2 

 Spolu za zimný 
semester   154 224 378  33  

ZL055A Semináre k ŠVOČ 1 V RNDr. Krivošíková 0 28 28 PH 2  

2. roč. LETNÝ SEMESTER 

ZL013B Mikrobiológia 2 P prof. Bopegamage 28 28 56 S 6 Mikrobiológia 1 

ZL016 Medicínska etika P prof. Glasa 14 14 28 PH 3  

ZL017A Patologická anatómia 1 P MUDr. Šidlová 42 28 70 PH 5  

ZL006D Predklinické zubné 
lekárstvo 4 P doc. Erdelský 14 70 84 PH 5 Predklinické zubné 

lekárstvo 3 

ZL011B Dentálne materiály a 
technológie 2 P MUDr. Straka 14 70 84 PH 5 Dentálne materiály a 

technológie 1 

ZL005D Telesná výchova 4 P PaedDr. Tirpáková 0 14 14 PH 1 Telesná výchova 3 

ZL059 Medicínske právo P JUDr. Kádek 14 14 28 S 2  

 Spolu za letný 
semester   126 238 364  27  

ZL055B Semináre k ŠVOČ 2 V RNDr. Krivošíková 0 14 14 PH 2  

 Spolu za druhý 
ročník P/V     280 504 784  60 / 4  



 
LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 

Študijný plán na akademický rok 2020/2021 
Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

Študijný odbor: Zubné lekárstvo 
3. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 

 

 
  P – povinný predmet, V – výberový predmet, S – skúška, PH – priebežné hodnotenie 
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Cv. 

3. roč ZIMNÝ SEMESTER 

ZL011C Dentálne materiály a 
technológie 3 P MUDr. Straka 14 70 84 S 5 Dentálne materiály a 

technológie 2 
ZL020A Farmakológia 1 P doc. Hrabovská 28 14 42 PH 3  

ZL017B Patologická anatómia 2 P MUDr. Šidlová 28 28 56 S 4 Patologická anatómia 
1 

ZL018A Patologická fyziológia 1 P MUDr. Vlček 14 28 42 PH 3 Fyziológia 2 

ZL006E Predklinické zubné 
lekárstvo 5 P doc. Erdelský 14 70 84 S 5 Predklinické zubné 

lekárstvo 4 

ZL023A Konzervačné zubné 
lekárstvo 1 P MUDr. Straka 14 28 42 PH 3 Dentálne materiály 

a technológie 3 
ZL024A Zubná protetika 1 P MUDr. Straka 14 28 42 PH 3  

ZL027 Preventívne zubné 
lekárstvo P prof. 

Markovská 14 14 28 PH  2  

ZL025 Diagnostické zobrazovacie 
metódy a rádiológia  P doc. Bořuta 14 14 28 S 3  

 Spolu za zimný semester   154 294 448  31  

VL055C Semináre k ŠVOČ 3 V RNDr. 
Krivošíková 0 28 28 PH 2  

3. roč. LETNÝ  SEMESTER 

ZL020B Farmakológia 2 P doc. Hrabovská 28 14 42 S 3 Farmakológia 1 

ZL018B Patologická fyziológia 2 P MUDr. Vlček 28 28 56 S 4 Patologická fyziológia 
1 

ZL023B Konzervačné zubné 
lekárstvo 2 P MUDr. Straka 14 42 56 PH 3 

Konzervačné zubné 
lekárstvo1 

ZL021 Propedeutika vnútorného 
lekárstva P doc. Demeš 28 28 56 S 4  

ZL022 Chirurgická propedeutika P prof. Vidiščák 28 28 56 PH 4 Anatómia 2 

ZL024B Zubná protetika 2 P MUDr. Straka 14 28 42 PH 3 Zubná protetika 1 

ZL028A Dentoalveolárna chirurgia 
1 P MUDr. 

Deglovič 14 28 42 PH 3 
Anatómia 2, 
Predklinické zubné 
lekárstvo 5 

ZL029 Lekárska psychológia 
a medicínska komunikácia P PhDr. 

Kleinmann 14 14 28 PH 2  

ZL030 Povinná letná prax 
v zubnej technike P prof. 

Markovská 0 80 80 PH 3  

 Spolu za letný semester   168 290 458  29  

ZL055D Semináre k ŠVOČ 4 V RNDr. 
Krivošíková 0 14 14 PH 2  

 Spolu za tretí ročník P/V     322 626 948  60/4  



 
LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 

Študijný plán na akademický rok 2020/2021 
Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

Študijný odbor: Zubné lekárstvo  
4. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 
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4. roč. ZIMNÝ SEMESTER 

ZL031 Anestéziológia a anestetiká 
v zubnom lekárstve  P MUDr. Paulíny 14 14 28 S 3 Pat. fyziológia 2, 

Farmakológia 2 

ZL032A Chirurgia 1 P prof. MUDr. 
Vidiščák 28 28 56 PH 3 Chirurgická 

propedeutika 

ZL028B Dentoalveolárna chirurgia 
2 P MUDr. Deglovič 14 56 70 PH 5 Dentoalveolárna 

chirurgia 1 

ZL033 Neurológia P prof. Benetin 14 14 28 S 3  

ZL034A Vnútorné lekárstvo 1 P doc. Demeš 14 14 28 PH 2  

ZL023C Konzervačné zubné 
lekárstvo 3 P MUDr. Straka 14 42 56 PH 4 Konz. zubné lekárstvo 2 

ZL024C Zubná protetika 3 P prof. Markovská 14 28 42 PH 3 Zubná protetika 2 

ZL035 Preventívna medicína, 
epidemiológia a hygiena P doc. Móricová 14 14 28 S 2  

ZL036A Diplomový seminár 1 P prof. Bopegamage 0 14 14 PH 1  

 Spolu za zimný semester   126 224 350  26  

ZL037 Psychiatria V doc. Forgáčová 0 14 14 PH 1  

VL055E Semináre k ŠVOČ 5 V RNDr. 
Krivošíková 0 14 14 PH 2  



 

LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 
Študijný plán na akademický rok 2020/2021 
Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

Študijný odbor: Zubné lekárstvo  
4. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 

 

  P – povinný predmet, V – výberový predmet, S – skúška, PH – priebežné hodnotenie 
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4. roč LETNÝ SEMESTER 

ZL028C Dentoalveolárna 
chirurgia 3 P MUDr. Deglovič 14 70 84 S 6 Dentoalveolárna 

chirurgia 2 

ZL032B Chirurgia 2 P prof. Vidiščák 14 28 42 PH 3 Chirurgia 1 

ZL034B Vnútorné lekárstvo 2 P doc. Demeš 14 14 28 PH 2 Vnútorné lekárstvo 1 

ZL038A Čeľustná ortopédia 1 P MUDr. 
Dianišková 14 56 70 PH 5 Predklinické zubné 

lekárstvo 5 

ZL024D Zubná protetika 4 P prof. Markovská 14 28 42 PH 3 Zubná protetika 3 

ZL039 Otorinolaryngológia P doc. Doležal 14 14 28 S 2  

ZL023D Konzervačné zubné 
lekárstvo 4 P MUDr. Straka 14 42 56 S 4 Konzervačné zubné 

lekárstvo 3 

ZL040 Infektológia P doc. Holečková 10 7 17 PH 2  

ZL052 Klinická imunológia 
a alergológia   P doc. Pružinec 10 7 17 S 2  

ZL036B Diplomový seminár 2 P prof. Bopegamage 0 28 28 PH 2 Diplomový seminár 1 

ZL041A Povinná letná prax 
v zubnej ambulancii 1 P prof. Markovská 0 160 160 PH 3  

 Spolu za letný semester   118 454 572  34  

ZL042 Oftalmológia V doc. Kolář 14 14 28 PH 2  

ZL055F Semináre k ŠVOČ 6 V RNDr. 
Krivošíková 0 14 14 PH 2  

 Spolu za štvrtý ročník  
P/V    258 734 992  60/7  
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Študijný plán na akademický rok 2020/2021 
Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

Študijný odbor: Zubné lekárstvo 
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5. roč. ZIMNÝ SEMESTE 

ZL043 Dermatovenerológia P MUDr. Szép 14 14 28 S 2  

ZL032C Chirurgia 3 P prof. Vidiščák 28 28 56 PH 3 Chirurgia 2 

ZL038B Čeľustná ortopédia 2 P MUDr. 
Dianišková 14 56 70 S 4 Čeľustná ortopédia 1 

ZL044A Maxilofaciálna chirurgia 1 P doc. Hirjak 14 42 56 PH 3 Dentoalveolárna 
chirurgia 3 

ZL034C Vnútorné lekárstvo 3 P doc. Demeš 28 28 56 PH 3 Vnútorné lekárstvo 2 

ZL023E Konzervačné zubné 
lekárstvo 5 P MUDr. Straka 0 42 42 PH 2 Konzervačné zubné 

lekárstvo 4 

ZL024E Zubná protetika 5 P prof. 
Markovská 14 28 42 S 2 Zubná protetika 4 

ZL045A Parodontológia a orálna 
medicína 1 P prof. 

Markovská 14 28 42 PH 2 Konzervačné zubné 
lekárstvo 4 

ZL046 Pediatria P doc. Furková 14 14 28 S 2  

ZL047 Sociálne lekárstvo P MUDr. 
Brucháčová 21 17 38 S 2  

 z toho – Posudkové 
lekárstvo  MUDr. 

Suchánková 7 3     

ZL048 Všeobecné lekárstvo P doc. Gazdíková 14 0 14 PH 1  

ZL036C Diplomový seminár 3 P 
Školiteľ 

- podľa zadania 
témy 

0 42 42 PH 2 Diplomový seminár 2 

 Spolu za zimný semester   175 339 514  28  



 

LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 
Študijný plán na akademický rok 2020/2021 
Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

Študijný odbor: Zubné lekárstvo 
5. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 

 

  P – povinný predmet, S – skúška, PH – priebežné hodnotenie, ŠS – štátna skúška 
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5. roč. LETNÝ SEMESTER 

ZLPSS1 Chirurgia 4 
 - Predmet štátnej skúšky P prof. Vidiščák 14 56 70 ŠS 5 Chirurgia 3 

ZLPSS2 Vnútorné lekárstvo 4 
 - Predmet štátnej skúšky P doc. Demeš 14 56 70 ŠS 5 Vnútorné 

lekárstvo 3 

ZL038C Čeľustná ortopédia 3 P MUDr. Dianišková 14 28 42 PH 3 Čeľustná 
ortopédia 2 

ZL049 Gerontostomatológia P doc. Erdelský 14 14 28 S 2  

ZL044B Maxilofaciálna chirurgia 2 P doc. Hirjak 28 28 56 S 4 Maxilofaciálna 
chirurgia 1 

ZL045B Parodontológia a orálna 
medicína 2 P prof. Markovská 14 28 42 S 3 

Parodontológia 
a orálna 
medicína 1 

ZL050 Vedenie zubnej praxe P MUDr. Deglovič 28 14 42 PH 3  

ZL051 Diplomová práca 
- Predmet záverečnej práce P Školiteľ 

- podľa zadania témy  0 42 42 PH 2 Diplomový 
seminár 1, 2, 3 

ZL041B Povinná letná prax v zubnej 
ambulancii 2 P prof. Markovská 0 160 160 PH 5  

 Spolu za letný semester   126 426 552  32  

 Spolu za piaty ročník    301 765 1066  60  



LEKÁRSKA FAKULTA SZU V BRATISLAVE 
Študijný plán na akademický rok 2020/2021 
Študijný program ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

Študijný odbor: 7.2.1. zubné lekárstvo 
6. ročník – doktorské štúdium - denná forma štúdia 

 

 
  P – povinný predmet, S – skúška, PH – priebežné hodnotenie, ŠS – štátna skúška 
 
Praktická výučba - stáže sa konajú v čase od 7,30 hod. - 14,30 hod. 
Semináre sa konajú na príslušnom pracovisku v čase od 14,30 hod. - 16,00 hod. 
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ZL053 Súdne lekárstvo P doc. Šidlo 14 14 28 S 2  

ZL054 Detské zubné lekárstvo P prof. 
Markovská 14 28 42 S 4  

ZL038D Čeľustná ortopédia 4 - OS P MUDr. 
Dianišková 14 28 42 PH 3 Čeľustná 

ortopédia 3 

    Semináre Praktická 
výučba     

ZL045C Parodontológia a orálna 
medicína 3 - TS P prof. 

Markovská 14 70 84 PH 5 Parodontológia a 
orálna medicína 2 

ZL028D Dentoaloveolárna 
chirurgia 4 - DM P MUDr. 

Deglovič 14 70 84 PH 5 Dentoaloveolárna 
chirurgia 3 

ZL024F Zubná protetika 6 - OS P prof. 
Markovská 45 210 255 PH 10 Zubná protetika 5 

 Trvanie výučby / Príprava na ŠS a čas na jej 
vykonanie  6 týždňov/2 týždne     

ZL023F Konzervačné zubné 
lekárstvo 6 - TS P MUDr. Straka 45 210 255 PH 10 Konzervačné 

zubné lekárstvo 5 

 Trvanie výučby / Príprava na ŠS a čas na jej 
vykonanie  6 týždňov/2 týždne     

ZL044C Maxilofaciálna chirurgia 3 
-  DM P doc. Hirjak 45 210 255 PH 10 Maxilofaciálna 

chirurgia 

 Trvanie výučby / Príprava na ŠS a čas na jej 
vykonanie  6 týždňov/2 týždne     

 Spolu za 6. ročník prípravy na ŠS   205 840 1045  49  

 Predmety štátnej skúšky 

ZLPSS6 Obhajoba diplomovej 
práce P      2  

ZLPSS3 TS - Terapeutické zubné 
lekárstvo   P      3  

ZLPSS4 OS - Ortopedické zubné 
lekárstvo P      3  

ZLPSS5 DM - Dentoaloveolárna a 
maxilofaciálna chirurgia P      3  

 Spolu za ŠS       11  

 Spolu za 6. ročník       60  



Povinná letná prax (PLP- ZL)  
 

V zmysle Študijného poriadku SZU je študent povinný vykonať súvislú prax v plnom rozsahu 
podľa vypracovanej náplne v období po absolvovaní výučbových týždňov letného semestra do 
konca akademického roka. 

Žiadosť o PLP 
1. Študent môže PLP absolvovať na klinikách a pracoviskách, s ktorými má SZU 
zmluvu.  
O možnosti absolvovania PLP na jednotlivých klinikách sa študent informuje priamo na 
sekretariátoch príslušných kliník, oddelení. Následne musí vypísať žiadosť adresovanú 
Riaditeľstvu nemocničného zariadenia. Žiadosť potvrdí prednosta alebo primár 
kliniky/oddelenia,  na ktorej bude študent absolvovať povinnú letnú prax. 
 
2. Študent môže PLP absolvovať aj na klinikách a pracoviskách, s ktorými SZU nemá 
zmluvu.  
Študent môže absolvovať PLP aj v iných nemocniciach (SR, zahraničie), ak mu to príslušné 
zdravotnícke zariadenie povolí. Študent prinesie žiadosť s vyjadrením a schválením 
garanta predmetu, z ktorého prax vykonáva. Študent vyplní dohodu o PLP potvrdenú 
zdravotníckym zariadením, v ktorom PLP vykoná. Potvrdenú dohodu prinesie na študijné 
oddelenie lekárskej fakulty SZU. 
 
Záznam klinickej praxe ( ZKP ) - zápočet - získanie kreditov za PLP 
V zmysle § 67 ods. 6 zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent povinný viesť si Záznamník 
klinickej praxe/ logbook. Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta, 
ktorú vykonal počas PLP a tvorí povinnú súčasť štúdia. Študent sa riadi organizačnými pokynmi 
v záznamníku. Záznamník klinickej praxe si študenti LF SZU zakúpia v kopírovacom centre. 
Potvrdený ZKP /logbook je študent povinný po absolvovaní predpísanej praxe predložiť 
garantovi predmetu za účelom udelenia kreditov. Záznamník klinickej praxe /logbook je 
študent povinný predložiť pri zápise. 
 
 
Zodpovedný garant 
 
Študijný program zubné lekárstvo 
Povinná prax v zubnej technike  3. roč. -   80 hod. - prof. MUDr. Neda Markovská, PhD. 
Povinná prax v zubnej ambulancii 1  4. roč. - 160 hod. - prof. MUDr. Neda Markovská, PhD. 
Povinná prax v zubnej ambulancii 2 5. roč. - 160 hod. - prof. MUDr. Neda Markovská, PhD. 
 

 
 

 

 

 

 

http://staryweb.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kliniky/5_interna/Ziadost_o_LP_1__kliniky_UNB.doc
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Smernica č. 1/2018 

 
 
 

dekana Lekárskej fakulty SZU v Bratislave k študijnému poriadku 
 
 
 
 

Táto smernica doplňuje články študijného poriadku SZU pre LF 
 
 
 
 
Bratislava 2018 

 
 
 
 
 
 
 



 
I. 

Čl 14 Akademická mobilita: Hodnotenie študijných výsledkov študentov, ktorí sa zúčastnili 
programu Erasmus v príslušnom akademickom roku je možné získať v priebehu skúšobného 
obdobia zimného semestra nasledujúceho akademického roka. 
Hodnotenie študijných výsledkov študentov 5. ročníka, ktorí sa zúčastnili programu Erasmus 
musí byť ukončené do 30. 9. daného akademického roka. 

II. 
Čl 16 1a) V zmysle Študijného poriadku SZU je študent povinný vykonať súvislú letnú prax 
 v plnom rozsahu podľa vypracovanej náplne v období po absolvovaní výučbových týždňov 
letného semestra do konca akademického roka. 
V zmysle § 67 ods. 6 zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je študent povinný viesť si Záznamník 
klinickej praxe/logbook. Záznamník klinickej praxe je doklad na evidenciu práce študenta, 
ktorú vykonal počas PLP a tvorí povinnú súčasť štúdia. Študent sa riadi organizačnými 
pokynmi v záznamníku. Záznamník klinickej praxe si študenti LF SZU zakúpia v predajni fax 
copy. Potvrdený ZKP/logbook je študent povinný po absolvovaní predpísanej praxe predložiť 
garantovi predmetu za účelom udelenia kreditov. Kredity musia byť zapísané do systému 
MAIS najneskôr do 31. augusta daného akademického roka. 
Záznamník klinickej praxe /logbook je študent povinný predložiť pri zápise. 

III. 
Čl 21/ 16 Komisionálna skúška je jednou z dvoch možných opravných termínov, nie nad rámec 
počtu termínov skúšok. O komisionálne skúšanie môže požiadať študent alebo pedagóg 
písomnou formou dekana fakulty. 

IV. 
Čl. 21/21 V prípade, že študent nesplní podmienky priebežného hodnotenia je hodnotený 
známkou FX bez možnosti zúčastniť sa záverečnej skúšky. 

V. 
Čl. 22/2a) 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 D alebo ekvivalentným spôsobom. Predmety hodnotené známkou E sa 
musia zapísať ako opakovane zapísané predmety a študent musí absolvovať celý semester 
výučby daného predmetu. (praktiká, semináre, stáže) 
 2b) pre študentov, ktorí žiadajú prestup z iných univerzít a nemajú ukončený ročník 
predmety hodnotené známkou E sa nebudú uznávať v danom akademickom roku a prestup bude 
možný len do nižšieho ročníka. 

VI. 
Čl. 26/12 Študent, ktorý má v danom akademickom roku opakovane zapísané predmety, 
nemôže prerušiť štúdium do 15.10. daného akademického roka. 

VII. 
 
Čl. 28/ 2c  Rozhodnutia pre študentov, vystavené lekárskou fakultou SZU sa budú doručovať 
výhradne na adresy študentov v Slovenskej republike. 
Za doručenú sa bude považovať zásielka aj keď nebude prevzatá adresátom a vráti sa na adresu 
SZU. 
 
Smernica schválená Akademickým senátom LF SZU dňa 4. júna 2018. 
 
 

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 
                      dekanka LF SZU 
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Smernica č. 2/2018 
 
 
 

dekana Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
o postupe pri hodnotení predmetov 

 
 
 
 
 

 
Táto smernica určuje povinnosti vysokoškolských učiteľov pri hodnotení 
predmetov a ich zápise do systému MAIS 
 
 
 

Bratislava 2018 
 

 
 
 



 
 

                                                                  I. 
Ak je predmet ukončený „PH“/abs. (záverečné splnenie podmienok ukončenia predmetu 
formou priebežného hodnotenia) a študent splnil všetky stanovené podmienky v priebehu 
semestra, hodnotenie musí byť zapísané po poslednom realizovanom praktickom 
cvičení/seminári do systému MAIS. 
Ak študent nesplní všetky stanovené podmienky a je mu určené náhradné plnenie, hodnotenie 
sa zapíše do systému MAIS po splnení stanovených podmienok, najneskôr však do konca 
skúšobného obdobia príslušného semestra. 

II. 
Ak je predmet ukončený „S“ (skúškou), musia byť termíny na skúšku vypísané najneskôr v 
poslednom výučbovom týždni, v dostatočnom počte a v priebehu celého skúšobného obdobia 
príslušného semestra. 
Osoba oprávnená udeliť hodnotenie predmetu vloží výsledok hodnotenia študenta do systému 
MAIS v najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania skúšky, rešpektujúc údaj o 
riadnom termíne, resp. opravnom termíne. 
V prípade, že sa študent nedostaví na skúšku a do 3 dní nepredloží vážny dôvod neúčasti, 
vyučujúci zaeviduje výsledok hodnotenia študenta do systému MAIS ako FX. 

III. 
Skúšanie predmetov s blokovou výučbou sa koná v dňoch, ktoré sú určené v rozvrhu daného 
predmetu. Ak sa skúška neuskutočnila podľa určeného termínu v rozvrhu hodín, môže sa 
konať až v riadnom skúškovom období. 
Taktiež opravné termíny môžu byť až v riadnom skúškovom období. Ak sa študent v určenom 
termíne na skúšku nedostavil, skúšku môže absolvovať v riadnom skúškovom období, aby 
nebol narušený priebeh ďalšej výučby. Vyučujúci musí akceptovať termíny skúšok podľa 
rozvrhu hodín daného ročníka a daného študijného programu. 

IV. 
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu musia byť stanovené garantom predmetu v 
informačnom liste predmetu a študentovi musia byť oznámené na začiatku výučby/semestra 
a nie je možné počas semestra alebo po ukončení výučby ich meniť. 

V. 
Hodnotiaci učiteľ zabezpečí vytlačenie a odovzdanie výkazu o hodnotení predmetu (správa o 
záverečnom hodnotení „S“, správa o záverečnom hodnotení „PH“) na študijné oddelenie 
fakulty po vykonaní skúšky posledným študentom, najneskôr však do 10 pracovných dní po 
ukončení skúškového obdobia. 

VI. 
Po ukončení skúškového obdobia nie je možné robiť záznamy o vykonaných skúškach. 

VII. 
Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení, je ohodnotený ako 
neabsolvovaný a študijné oddelenie fakulty zapíše do systému MAIS hodnotenie FX, ak 
uplynuli tri dni od ukončenia skúškového obdobia. 

VIII. 
Za nesplnenie povinnosti učiteľa nemôže byť študent sankcionovaný. 
 
Smernica schválená Akademickým senátom LF SZU dňa 4. júna 2018. 
 
 

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 
                                      dekanka LF SZU 
 



           
                    Lekárska fakulta 
 
 
 
 
 

 
 

Smernica č. 3 /2018 
 
 
 

dekana Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  
o záverečných prácach  

 
 
 

 
 
 

Táto smernica upresňuje postup pri predkladaní a obhajobách diplomových 
prác, v zmysle smerníc rektora SZU 5/2012 a 5/2013 na Lekárskej fakulte 
SZU 
 
 
 
 

Bratislava 2018 



1. časť 
Zadávanie diplomovej práce 

(1) Školiacim pracoviskom je pedagogický útvar Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave (ďalej len LF SZU alebo LF) - katedra, ústav alebo klinika. 
(2) Návrhy tém diplomových prác (ďalej aj DP) zverejňujú školiace pracoviská 
prostredníctvom informačného systému (ďalej len „MAIS“) v termíne stanovenom 
harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém zodpovedá vedúci 
školiaceho pracoviska alebo ním poverená osoba. 
(3)  Termín na zverejnenie návrhov tém v systéme MAIS je spravidla do 31. marca 
príslušného akademického roka. 
(4)  Študent si vyberie tému práce po dohode s vedúcim práce, resp. školiteľom, ktorý pripraví 
zadanie diplomovej práce na predpísanom formulári (ďalej len „zadanie“). Vypracované 
a podpísané zadanie doručí študent na študijné oddelenie dekanátu LF do najneskôr do 30. 
apríla príslušného akademického roka. Zadanie schváli – vedúci príslušného školiaceho 
pracoviska SZU. 
(5)  Tému diplomovej práce si študent vyberá najneskôr do 31. marca štvrtého ročníka štúdia. 
(6)  Dekan LF môže akceptovať aj tému navrhnutú študentom. V tomto prípade dekan určí 
školiteľa a garantujúci pedagogický útvar na LF SZU. 
(7)  V odôvodnených prípadoch, po súhlase všetkých zainteresovaných osôb (autora, 
vedúceho práce, resp. školiteľa, osoby oprávnenej schvaľovaním zadania) je možné obsah 
zadania zmeniť. Údaje v zadaní v čase odovzdania diplomovej práce sú záväzné a musia byť 
zhodné s údajmi uvedenými na diplomovej práci. 
(8)  Zadanie je dokument, ktorým fakulta určuje študijné povinnosti autora v súvislosti s 
vypracovaním diplomovej práce. Zadanie je pre študenta záväzné. 
(9)  Diplomovú prácu študent vypracováva samostatne pod vedením školiteľa (vedúceho 
práce). 
 

2. časť 
Predkladanie záverečnej práce 

(1)  Študent piateho ročníka odovzdá DP najneskôr do 31. mája príslušného akademického 
roka. 
(2)  Práca musí byť odovzdaná v tlači v dvoch kópiách, s podpísaným posudkom školiteľa na 
študijné oddelenie dekanátu LF a podaná elektronicky v systéme MAIS. Študijné oddelenie 
dekanátu LF zabezpečí doručenie jednej kópie práce vedúcemu pedagogického útvaru, ktorý 
zabezpečí doručenie práce oponentovi. 
(3)  Spolu s exemplármi v tlači, študent odovzdá na študijné oddelenie LF SZU identickú 
kópiu vo formáte PDF na CD nosiči, ktorý nesmie byť prepisovateľný ani zmazateľný. 
(4)  DP na nosiči CD doručí študijné oddelenie LF SZU do univerzitnej knižnice SZU. 
(5)  Práca podaná elektronicky musí byť identická s tlačenými verziami. 
(6)  Tlačená verzia práce musí byť vytlačená jednostranne, vo formáte A4, zviazaná v pevnej 
väzbe tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať. Podrobnosti o úprave DP a kontrole ich 
originality určuje smernica rektora SZU číslo 5/2012. 
(7)  Študent, ktorý odovzdá DP za jej vypracovanie a odovzdanie dostáva príslušný počet 
kreditov (predmet „diplomová práca“ v MAIS). 
 

3. časť 
Školiteľ (vedúci) DP 

(1)  Školiteľom DP je vedecký alebo pedagogický pracovník fakulty, alebo odborník z praxe 
so vzdelaním v príslušnom odbore. 
(2)  Ak školiteľ nie je zamestnancom SZU, dekan LF určí školiace pracovisko LF, ktoré bude 
diplomovú prácu garantovať. 



 
 
(3)  Školiteľ je povinný odborne viesť študenta a vypracovať školiteľský posudok DP 
v príslušnom formulári v systéme MAIS s hodnotením A-FX. 
(4)  Školiteľ vypracuje posudok až po kontrole originality práce, ku ktorej je povinný sa vo 
svojom posudku vyjadriť. 
 

4. časť 
Oponent DP 

(1)  Oponentom DP je vedecký alebo pedagogický pracovník fakulty, alebo odborník z praxe 
so vzdelaním v príslušnom odbore. 
(2)  Oponenta diplomovej práce určí školiteľ pri zadávaní do systému MAIS, spravidla do 
31. marca príslušného akademického roka. 
(3)  Oponent je povinný v určenom termíne vypracovať oponentský posudok na DP. 
V posudku oponent prácu hodnotí stupňami A-FX. 
(4)  Termín na vypracovanie oponentského posudku je spravidla do 30. júna príslušného 
akademického roku. Posudok sa vkladá v elektronickej forme do systému MAIS. 

 
5. časť 

Obhajoba DP, komisia pre obhajobu diplomovej práce 
(1)  Obhajoba DP prebieha spravidla na školiacom pracovisku, ktoré vypísalo tému DP 
(garantujúcom školiacom pracovisku), v termíne určenom dekanom LF, pred komisiou pre 
obhajoby diplomových prác. Termín obhajoby DP je spravidla v septembri príslušného 
akademického roka šiesteho ročníka štúdia.  
(2)  Obhajoba DP je verejná. 
(3)  Komisia pre obhajobu diplomovej práce je spravidla päťčlenná – predseda a štyria 
členovia. Jej predsedom je vysokoškolský učiteľ vo funkcii docenta alebo profesora, spravidla 
vedúci príslušného pedagogického útvaru. Predsedu komisie určuje dekan LF. Komisiu 
vymenúva dekan na návrh predsedu komisie. Členmi komisie sú vysokoškolskí učitelia 
pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov alebo ďalší odborníci, schválení vedeckou 
radou fakulty. Komisia je uznášaniaschopná ak je prítomný predseda a najmenej dvaja 
členovia. K obhajobe je prizvaný aj školiteľ a oponent DP. 
(4)  Komisia určí definitívne hodnotenie DP stupňami A-FX na neverejnom zasadnutí 
konsenzom. Komisia hodnotí DP na základe obhajoby, hodnotenia školiteľa a hodnotenia 
oponenta. Komisia berie do úvahy aj protokol hodnotenia originality diplomovej práce. 
(5)  O priebehu obhajoby predseda komisie spíše záznam do „Zápisu o štátnej skúške“, ktorý 
podpíše predseda a všetci členovia komisie a doručí ho na študijné oddelenie dekanátu LF do 
troch pracovných dní po konaní obhajoby DP. 
(6)  Študent môže pristúpiť k obhajobe aj v prípade, že niektorý z posudkov hodnotí prácu 
stupňom FX. Ak je DP v niektorom z posudkov hodnotená stupňom „FX“ účasť školiteľa 
a oponenta DP na obhajobe je povinná. 
(7)  Ak aj napriek obhajobe zostáva výsledok hodnotenia DP „FX“, študentovi je určený 
termín na prepracovanie DP a s jej obhajobou môže predstúpiť pred komisiu v nasledujúcom 
akademickom roku. 
 

     Smernica schválená Akademickým senátom LF SZU  dňa 4. júna 2018. 

 
 

prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 
                                dekanka LF SZU 



 
 
 
 

Smernice rektora SZU 
 
Smernica 5/2012 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  
o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, 
uchovávaní a sprístupňovaní. 
 
Smernica 3/2013 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o zápise študentov 
 
Smernica 4/2013 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o postupe 
prihodnotení predmetov – dopĺňa  Smernica dekana LF 2/2018 
 
Smernica 5/2013 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  
o štátnych skúškach a záverečných prácach 
 
Smernica 6/2013 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave o opakovanom 
zápise predmetu 
 
Smernica č. 4/2016 rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
o pôsobnosti SZU a jej fakúlt pri realizácii programu Erasmus+ 
 
Smernica č. 6/2016, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených  
zo štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  
pri vysokoškolskom štúdiu 
 
Smernice sú zverejnené na webovej stránke Lekárskej fakulty SZU 
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ŠTUDIJNÝ PORIADOK 

  
SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE  

  
v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil Akademický senát 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 10. októbra 2019.  

  
Článok 1  

Základné ustanovenia  
  
(1) Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave (ďalej len 

„študijný poriadok“) na základe 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“) ako vnútorný predpis Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave (ďalej len „univerzita“) vydaný podľa § 15 ods. 1 písm. c) 
zákona o vysokých školách  
a) upravuje právne vzťahy vznikajúce pri poskytovaní, organizovaní a 

zabezpečovaní vysokoškolského štúdia (ďalej len „štúdium“) v rámci 
akreditovaných študijných programov na univerzite a na fakulte,   

b) vymedzuje práva a povinnosti vysokoškolských učiteľov v rámci právnych 
vzťahov podľa písmena a).   

  
(2) Na univerzite a na fakulte sa zaručujú všetky akademické práva a slobody. Študent 

má najmä právo učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci 
akreditovaných študijných programov a slobodu výučby spočívajúcu najmä v 
otvorenosti rôznym vedeckým názorom a výskumným metódam.   

 
(3) Týmto študijným poriadkom sa riadi štúdium študentov Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave na všetkých stupňoch štúdia prijatých na študijné programy 
akreditované v zmysle zákona o vysokých školách.  

 
(4) Študijné poriadky špecializačného štúdia sú v pôsobnosti jednotlivých fakúlt 

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 
  



4  
  

 
ŠTÚDIUM 

  
Článok 2  

Stupne štúdia  
  
(1) Univerzita poskytuje na príslušnej fakulte štúdium v rámci akreditovaných 

študijných programov  
a) v bakalárskom študijnom programe (prvý stupeň),   
b) v magisterskom študijnom programe (druhý stupeň),   
c) v doktorskom študijnom programe (spojený prvý stupeň a druhý stupeň),   
d) v doktorandskom študijnom programe (tretí stupeň)   
(ďalej len „študijný program“).  

 
(2) Univerzita umožňuje študentovi v rámci svojho štúdia uchádzať sa aj o štúdium na 

inej fakulte alebo na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí.  
 
(3) Za poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie študijného programu podľa 

harmonogramu štúdia, jeho náplne, súladu so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, štatútom univerzity a štatútom fakulty, študijným poriadkom univerzity 
a študijným poriadkom fakulty zodpovedá dekan.  

  
Článok 3  

Formy štúdia  
  
(1) Študijné programy sa organizujú v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia.   
 
(2) 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 
kontrolovaného samoštúdia a samostatnej tvorivej činnosti.1  

 
(3) Štúdium v akreditovaných doktorských študijných programoch všeobecné 

lekárstvo, zubné lekárstvo a v bakalárskom študijnom programe pôrodná asistencia 
sa uskutočňujú výlučne v dennej forme štúdia v súlade s nariadením 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 neskorších 
predpisov.  

 
(4) Externá 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 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane 
kontrolovaného samoštúdia a samostatnej tvorivej činnosti.2  

 
1 § 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  
2 § 60 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  
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(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na 

kreditovom systéme.3  
 

  
Článok 4  

Metódy štúdia  
 
Študijný program v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia sa uskutočňuje ako  

a) vyučovanie s priamym kontaktom vysokoškolského učiteľa so študentom 
(prezenčná metóda),   

b) komunikácia  prostredníctvom  komunikačných  prostriedkov  založených na  
využívaní počítačových sietí a študijných materiálov (dištančná metóda) alebo     

c) kombinácia metód podľa písmen a) a b) (kombinovaná metóda).   
 

   
Článok 5  

Štandardná dĺžka štúdia  
 
(1) Bakalársky študijný program ako študijný program prvého stupňa sa zameriava na 

získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov založených na súčasnom 
stave vedy, techniky a výskumu. Profesijne orientované bakalárske študijné 
programy sa zameriavajú na zvládnutie použitia týchto poznatkov pri výkone 
povolania. Akademicky orientované bakalárske študijné programy sa zameriavajú 
na pokračovanie vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa.  Štandardná dĺžka 
štúdia pre bakalársky študijný program vrátane odbornej praxe trvá: 
a) tri akademické roky v dennej forme štúdia, 180 kreditov, 
b) štyri akademické roky v externej forme štúdia, 180 kreditov. 

 
(2) Študijný program druhého stupňa sa zameriava na získanie teoretických a 

praktických  poznatkov založených na súčasnom stave vedy, techniky a výskumu a 
na rozvíjanie schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri 
pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného 
programu.   
Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa vrátane odbornej 
praxe trvá:  
a) dva akademické roky v dennej forme štúdia, 120 kreditov, 
b) tri akademické roky v externej forme štúdia, 120 kreditov.  

 
(3) Štúdium v doktorskom študijnom programe trvá vrátane praxe šesť rokov v dennej 

forme štúdia, 360 kreditov.   
  
(4) Štúdium v doktorandskom študijnom programe trvá   

a) tri alebo štyri akademické roky v dennej forme štúdia; 180, alebo 240 kreditov, 

 
3 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia v 
znení neskorších predpisov  
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b) štyri alebo päť akademických rokov v externej forme štúdia; 180, alebo 240 
kreditov. 

 
(5) Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku 

vyjadrenú v akademických rokoch podľa odsekov 1 až 4 o viac ako dva roky.   
        
(6) O predĺžení  štandardnej  dĺžky štúdia rozhoduje dekan v súvislosti s písomnou 

žiadosťou študenta o prerušenie štúdia podľa čl. 26.         
 

  
Článok 6  

Tituly vysokoškolského vzdelania  
  
(1) Univerzita udeľuje absolventovi štúdia tieto tituly: 

a) v bakalárskom študijnom programe akademický titul „bakalár“ (v skratke 
„Bc.“),   

b) v magisterskom študijnom programe akademický titul „magister“ (v skratke 
„Mgr.“),   

c) v doktorskom študijnom programe v oblasti všeobecného humánneho lekárstva 
akademický titul „doktor všeobecného lekárstva“ (v skratke „MUDr.“) a v 
doktorskom študijnom programe v oblasti zubného humánneho lekárstva 
akademický titul „doktor zubného lekárstva“ (v skratke „MDDr.“),   

d) v doktorandskom študijnom programe akademický titul „doktor“ („philosophiae 
doctor“, v skratke PhD.; skratka „PhD.“ sa uvádza za menom). 

  
(2) Tento študijný poriadok sa vzťahuje na doktorandské štúdium primerane.   
 
(3) Organizácia doktorandského štúdia sa riadi zákonom o vysokých školách a 

vnútorným predpisom univerzity a fakulty.   
 
(4) Absolventi magisterského študijného programu môžu vykonať rigoróznu skúšku, 

ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce. Po jej vykonaní im udeľuje 
univerzita akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“, ktorý sa uvádza 
pred menom). Pravidlá vykonávania rigoróznych skúšok upravuje vnútorný predpis 
fakulty.   

 
  

Článok 7  
Podmienky štúdia pre zahraničných študentov  

  
(1) Zahraniční študenti môžu študovať na univerzite na základe zmluvy alebo vo 

výmennom programe na základe zmluvy medzi prijímajúcou vysokou školou a 
vysielajúcou vysokou školou.  

 
(2) Práva a povinnosti zahraničných študentov za štúdium a rozsah služieb 

poskytovaných fakultou, sú obsahom zmluvy, ktorú podpisujú zúčastnené strany, 
t.j. štatutárny zástupca univerzity a študent (resp. v prípade neplnoletosti jeho 
zákonný zástupca). Práva a povinnosti študenta s inou štátnou príslušnosťou sú 
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rovnaké ako u slovenských študentov, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. Zmluva 
sa uzatvára na obdobie štúdia.  

 
(3) Zahraničný študent môže študovať v slovenskom alebo v anglickom jazyku v 

akreditovanom študijnom programe. Praktická časť výučby sa vždy uskutočňuje 
podľa § 8 ods. 4 zákona č. 270/1995 Z. z o štátnom jazyku Slovenskej republiky v 
znení neskorších predpisov. Výšku školného a spôsob úhrady stanovuje zmluva 
medzi študentom a univerzitou.   

 
(4) Zahraničný študent, ktorý je občanom tretieho štátu môže študovať v slovenskom 

jazyku po doložení relevantného dokladu, ktorým sa preukazuje znalosť štátneho 
jazyka SR (napr. vysvedčenie o štátnej skúške zo slovenského jazyka). Výšku 
školného a spôsob úhrady stanovuje Smernica rektora č. 4/2019, ktorou sa určuje 
výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Bratislave pri vysokoškolskom štúdiu.  

 
(5) Zahraničný študent, ktorý je občanom EÚ a EHP a je študujúci v slovenskom 

jazyku, študuje za rovnakých podmienok ako občan Slovenskej republiky.  
 
(6) Predloženie dokladov o zaplatení poplatkov stanovených v zmluve, je podmienkou 

pre zápis študenta.  
 
(7) Štúdium pre zahraničných študentov zabezpečuje fakulta, ktorá má akreditovaný 

študijný program v príslušnom študijnom odbore po schválení ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Ostatní 
študenti študujúci v anglickom jazyku sú povinní do ukončenia 5. semestra – u 
študentov LF – preukázať znalosť slovenského jazyka tak, aby mohli komunikovať 
s pacientom v súlade s čl. 7 ods. 3 tohto študijného poriadku.  

 
(8) Zahraniční študenti môžu byť prijatí formou prestupu za tých istých podmienok ako 

ostaní študenti. (čl. 13)  
 

   
Článok 8  

Podmienky prijatia na štúdium  
  
(1) Podmienky prijatia na štúdium (ďalej len „prijímacie konanie“) určuje rektor a 

schvaľuje akademický senát univerzity.  
 
(2) Podmienkou prijatia na štúdium   

a) v bakalárskom študijnom programe je získanie úplného stredného vzdelania 
alebo úplného stredného odborného vzdelania a preukázanie zdravotnej 
spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od 
všeobecného lekára,   

b) v magisterskom študijnom programe je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 
v príslušnom študijnom odbore, a v externej forme štúdia dokladovanie 
zamestnania v príslušnom odbore potvrdením z personálneho oddelenia (ak to 
fakulta od uchádzača požaduje), 

c) v doktorskom študijnom programe je získanie úplného stredného vzdelania alebo 
úplného stredného odborného vzdelania a preukázanie zdravotnej spôsobilosti na 
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výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného 
lekára,   

d) v doktorandskom študijnom programe je vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa.  

 
(3) Fakulta zverejní na webovom sídle univerzity   

a) lehotu na podanie prihlášok na štúdium,   
b) podmienky prijatia na štúdium,   
c) termín a spôsob overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium,   
d) formu a rámcový obsah skúšky, ak je súčasťou overovania schopností prijímacia 

skúška,   
e) spôsob vyhodnocovania výsledkov,   
f) informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného 

študijného programu.  
  
(4) Lehota na splnenie povinnosti podľa odseku 3 je najneskôr   

a) do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v 
ktorom sa štúdium má začať, ak ide o bakalársky študijný program alebo 
študijný program, v ktorom ministerstvo po vyjadrení Slovenskej akreditačnej 
agentúry vzhľadom na špecifiká študijného odboru povolilo spojenie prvého a 
druhého stupňa štúdia do jedného celku,4   

b) dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, ak ide o 
ostatné študijné programy.  

  
(5) Podmienkou prijatia na štúdium v magisterskom študijnom programe v 

zdravotníckych študijných odboroch je:   
a) vysokoškolské vzdelanie získané v bakalárskom študijnom programe v 

príslušnom študijnom odbore, dokladovanie zamestnania v príslušnom odbore 
potvrdením z personálneho oddelenia (ak to fakulta od uchádzača požaduje), 

b) absolvovanie štátnej skúšky v príslušnom bakalárskom študijnom programe. 
  

(6) Dekan môže určiť na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov na 
fakulte ďalšie podmienky.5  
 

(7) 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. 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 webovom sídle univerzity.  
  

(8) Prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je  

 
4 § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
5 § 57 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  
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a) životopis,  
b) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve,  
c) súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej 

činnosti, prípadne ich posudky.  
  
(9) Do ukončenia prijímacieho konania nie je možné tieto skutočnosti dodatočne 

meniť.  
  
(10) Uchádzač so špecifickými potrebami môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe 

ktorej sa po vyhodnotení jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a 
spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.  

 
 

PRIJÍMACIE KONANIE  
  

Článok 9  
Organizačné zabezpečenie prijímacieho konania  

  
(1) Prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania zabezpečuje univerzita v 

spolupráci s fakultou.  
  
(2) O počte prijímaných uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan po predchádzajúcom 

súhlase rektora a MZ SR.  
  

Článok 10  
Priebeh prijímacieho konania  

  
(1) Prijímacie konanie sa začína doručením elektronickej  prihlášky na štúdium.   
  
(2) Prihláška na štúdium (ďalej len „prihláška“) sa podáva na predpísanom formulári 

SZU (generuje elektronický systém MAIS). 
  
(3) Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky sú doklady určené univerzitou, vrátane dokladu 

o úhrade poplatku za prijímacie konanie (ďalej len „úplná prihláška“). Za 
správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov uvedených v úplnej prihláške zodpovedá 
uchádzač, ktorý podal úplnú prihlášku. U cudzinca je súčasťou prihlášky doklad o 
štátnom občianstve. 

 
(4) Univerzita je oprávnená využívať údaje z prihlášky na štúdium o prijatom 

uchádzačovi o štúdium, ktorý oznámil vysokej škole, že sa zapíše na štúdium, v 
nevyhnutnom rozsahu na účel zápisu údajov do registra študentov a na účel vydania 
preukazu študenta. Spracovávať osobné údaje podľa osobitného predpisu uvedené v 
podkladoch a v žiadosti, okrem údajov uvedených v § 58 ods.3 zákona o vysokých 
školách, môže vysoká škola iba po predchádzajúcom súhlase dotknutej osoby, ktorý 
je neoddeliteľnou súčasťou prihlášky. 

  
(5) Ak sa prihláška zasiela elektronickými prostriedkami (elektronická prihláška), 

rozhodujúcim je dátum doručenia na elektronickú adresu. Uchádzač je povinný 
doručiť úplnú prihlášku aj písomne, najneskôr do 5 kalendárnych dní. Ak študent 
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nepotvrdí elektronicky podanú úplnú prihlášku v ustanovenej lehote, za deň 
podania úplnej prihlášky sa považuje dátum podania na poštovej pečiatke alebo 
dátum podateľne univerzity.  

 
(6) Uchádzač sa môže prihlásiť na viac študijných programov. Na každý študijný 

program sa podáva jedna prihláška.  Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási 
na jednu z vypísaných tém.  

  
(7) Ak univerzita umožňuje prihlásiť sa na viac študijných programov 

uskutočňovaných na jednej fakulte, platí obdobne (odsek 6).   
  
(8) Ak uchádzač nepredloží úplnú prihlášku (odsek 3) v náhradnom termíne, ktorý mu 

určila univerzita po doručení neúplnej prihlášky, t. j. do 7 dní, prijímacie konanie sa 
zastaví a neúplná prihláška sa považuje za nedoručenú. Na zastavenie konania sa 
nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  

  
(9) Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška (v dennej forme štúdia je 

prijímacia skúška vždy). Univerzita zašle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu 
skúšku  najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky. 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. 

 
(10) Prijímacia skúška sa môže členiť na viac častí (skúška telesnej zdatnosti, teoretická 

skúška) a môže sa konať v jednom dni alebo vo viacerých dňoch. Súčasťou 
prijímacej skúšky je overenie totožnosti uchádzača pred jej začatím.   

  
(11) Hodnotenie písomnej časti prijímacej skúšky je anonymné, t. j. osoba, ktorá testy 

hodnotí, nemá technicky možnosť zistiť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test 
písal.   

  
(12) Ak uchádzač poruší pravidlá prijímacej skúšky (dopustí sa podvodu alebo konania, 

ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky) počas 
prijímacej skúšky podľa odsekov 9 až 11, dekan alebo ním poverený zamestnanec 
univerzity predčasne ukončí prijímaciu skúšku. Výsledky prijímacej skúšky sa 
nevyhodnocujú a prijímacia skúška sa považuje za neplatnú. Výsledky tohto 
uchádzača sa nehodnotia, náhradný termín prijímacej skúšky sa mu neposkytuje a 
jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú.   

  
(13) Na predčasné ukončenie prijímacej skúšky sa nevzťahujú všeobecné predpisy o 

správnom konaní.   
  
(14) Náhradný termín skúšky môže byť uchádzačovi povolený, ak oň požiada písomne, 

po posúdení závažnosti dôvodov neúčasti na prijímacej skúške. Dôvodom na 
povolenie náhradného termínu môže byť napr. náhle ochorenie alebo účasť 
uchádzača na prijímacej skúške na inej VŠ, čo doloží kópiou pozvánky.  

  
(15) Prijímacia skúška na doktorandské štúdium sa uskutočňuje pred prijímacou 

komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých vymenúva 
dekan fakulty.   
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Článok 11  

Rozhodovanie o výsledkoch prijímacieho konania  
  
(1) Na rozhodovanie o výsledkoch prijímacieho konania sa nevzťahuje všeobecný 

predpis o správnom konaní.  
  
(2) O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan na základe výsledkov prijímacieho 

konania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na 
štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium 
prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných 
podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Ak 
študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium preukáže splnenie základných 
podmienok prijatia na štúdium, považuje sa za riadne prijatého študenta na štúdium 
zvoleného študijného programu.  

  
(3) 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.  

  
(4) Ak sa v študijnom programe koná prijímacia skúška, tak v deň konania prijímacej 

skúšky alebo najneskôr v nasledujúci deň univerzita pomocou akademického 
informačného systému sprístupní uchádzačovi celkový výsledok jeho prijímacej 
skúšky.  

  
(5) Ak prijímacia skúška trvá viac dní (skúška telesnej zdatnosti, teoretická skúška), 

výsledky sa uchádzačovi sprístupnia v posledný deň konania takejto časti skúšky.  
  
(6) Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty, 

fakulta zverejní na svojom webovom sídle zoznam prijatých uchádzačov podľa 
jednotlivých študijných programov. Sú uvádzané len kódy uchádzačov.  
Zverejnené informácie musia mať poznámku: “Zoznam je len informatívny, 
rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, ktoré bude 
uchádzačovi doručené do vlastných rúk“.  

     
(7) Proti rozhodnutiu dekana o neprijatí na štúdium môže uchádzač podať žiadosť o 

preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania do ôsmich dní odo dňa 
jeho doručenia. Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal. Dekan môže 
žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o 
vysokých školách alebo vnútornými predpismi univerzity, inak postúpi žiadosť 
rektorovi.   

  
(8) Ak sa preukáže, že uchádzač nebol prijatý na štúdium z dôvodu technickej chyby 

zo strany fakulty, dekan fakulty uchádzača zaradí do poradovníka podľa 
opraveného počtu bodov.   

  
(9) Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom o vysokých 

školách alebo vnútornými predpismi univerzity, alebo žiadosť zamietne a pôvodné 
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rozhodnutie potvrdí. Výsledok preskúmania rozhodnutia sa žiadateľovi zasiela do 
30 dní od doručenia žiadosti.  

 
Článok 12  

Dokumentácia o prijímacom konaní a nahliadnutie uchádzača do nej  
  
(1) Univerzita 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 25 rokov odo dňa skončenia štúdia.  

  
(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 len čítať a robiť si z nej výpisy.  

  
(3) Nahliadnuť do materiálov môže len uchádzač a to vo vyhradených priestoroch 

univerzity za prítomnosti osôb poverených rektorom univerzity. Na nahliadnutie 
musí byť stanovená primeraná doba.  

  
(4) Ak uchádzač zistí, že jeho test bol nesprávne vyhodnotený, oznámi túto skutočnosť 

osobe, ktorá je v zmysle ods. 3 prítomná pri nahliadnutí.    
 
 

Článok 13  
Prijímacie konanie pri prestupe študenta z inej fakulty alebo z inej vysokej školy  

  
(1) Prestup sa uskutočňuje formou prijímacej skúšky. Prijímacie konanie upravuje § 58 

zákona o vysokých školách (tzn. do konca februára bežného kalendárneho roka 
zaslať vyplnenú prihlášku na štúdium na vysokej škole a v dennej forme štúdia 
úspešne absolvovať prijímacie konanie). Pokiaľ fakulta nemá schválené 
akademickým senátom osobitné podmienky prijímacieho konania pri prestupe z 
inej vysokej školy alebo inej fakulty, platia podmienky prijímacieho konania na 
štúdium pre príslušný akademický rok (článok 10).  

(2) Nie je možný prestup študenta zo študijného programu  v anglickom jazyku na 
štúdium toho istého alebo iného študijného programu v slovenskom jazyku.   

  
(3) Zmena doktorského študijného programu na bakalárske a magisterské študijné 

programy a naopak nie je možná.   
  

 
Článok 14  

Akademická mobilita  
  
(1) Na zabezpečenie akademickej mobility vymenúva dekan z radov vysokoškolských 

učiteľov fakultného koordinátora (spravidla prodekana), ktorého úlohou je v 
spolupráci s prorektorom pre medzinárodné vzťahy/univerzitným koordinátorom 
programu Erasmus organizovanie medzinárodnej spolupráce vo vzdelávacej a 
vedeckej oblasti, riešenie úloh spojených s vysielaním a prijímaním študentov a 
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zamestnancov a poskytovanie poradenských služieb o možnostiach akademických 
mobilít pre študentov a zamestnancov.  

 
(2) Univerzita môže prijať na časť štúdia, spravidla v dĺžke jedného semestra, aj 

študenta  inej vysokej školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky bez prijímacieho konania v súlade s podmienkami 
výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi univerzitou a vysielajúcou 
vysokou školou.  

  
(3) Študent prijatý na akademickú mobilitu má práva a povinnosti študenta univerzity 

so zohľadnením podmienok výmenného programu alebo zmluvy medzi univerzitou 
a vysielajúcou vysokou školou.  

  
(4) Univerzita vydá študentovi potvrdenie, že je študentom univerzity, a uvedie 

obdobie, počas ktorého má trvať jeho akademická mobilita. Vysoká škola vydá 
študentovi preukaz študenta, ak ho nie je možné nahradiť obdobným dokladom o 
štúdiu vydaným vysielajúcou vysokou školou.   

  
(5) Univerzita môže prijať len študenta inej vysokej školy, ktorý svojou akademickou 

mobilitou na univerzite bude pokračovať v štúdiu začatom na inej vysokej škole a 
po skončení mobility na univerzite, pokračuje študent  v štúdiu na vysielajúcej 
vysokej škole. Študent, ktorý je občanom iného než členského štátu Európskej únie, 
je povinný k prihláške doložiť doklady preukazujúce priebeh jeho štúdia na 
vysielajúcej vysokej škole, pokiaľ sa prijímajúca univerzita nerozhodne inak.   

  
(6) Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo na inej vysokej škole v SR 

alebo v zahraničí na základe zmluvy o akademickej mobilite, získané kredity sa mu 
uznávajú na základe potvrdenia o výsledkoch mobility z prijímajúcej vysokej školy 
príp. inej inštitúcie v zahraničí v súlade s Lisabonským dohovorom o uznávaní, 
Erasmus chartou pre vysokoškolské vzdelávanie a Smernicou č. 4/2016 rektora 
Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

   
(7) Absolvovanie akademickej mobility na prijímajúcej vysokej škole príp. inej 

inštitúcii v zahraničí je formálne podmienené   
a) prihláškou na akademickú mobilitu,   
b) zmluvou o akademickej mobilite,   
c) potvrdením o výsledkoch. 

 
(8) Zmluva o akademickej mobilite sa uzatvára medzi študentom, vysielajúcou 

vysokou školou a prijímajúcou vysokou školou príp. inou inštitúciou v zahraničí 
ešte pred nastúpením študenta na akademickú mobilitu. 

 
(9) Výsledky absolvovanej mobility sú na základe dokumentov z prijímajúcej vysokej 

školy, resp. inej inštitúcie v zahraničí (napr. zoznam absolvovaných predmetov 
a ich hodnotenie) uznané v súlade so zmluvou o mobilite a podmienkami 
a pravidlami programu, v rámci ktorého sa daná akademická mobilita realizovala.  
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Článok 15  
Zápis na štúdium  

 
(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium podľa § 58 ods. 7 zákona o vysokých 

školách vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob 
zápisu prijatému uchádzačovi určí vysoká škola alebo fakulta a táto mu ho oznámi. 

 
(2) Uchádzač sa stáva študentom univerzity dňom zápisu; od tohto dňa získava všetky 

práva a povinnosti študenta ustanovené zákonom o vysokých školách a vnútornými 
predpismi univerzity a fakulty.   

 
(3) Zápis sa koná v termínoch určených dekanom. Zverejnené termíny zápisu sú 

záväzné a nemenné a musia byť zverejnené do konca mája akademického roka 
predchádzajúceho akademickému roku, v ktorom má štúdium začať.   

 
(4) Právo uchádzača na zápis, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak 

najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na 
prijatie. Na podmienky na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia sa vzťahuje čl. 20.   

 
(5) Fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na 

štúdium. Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť fakulte najneskôr do 
termínu určeného fakultou.  

 
(6) Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium 

zaniká, ak na otázku fakulty, či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne alebo do 
určeného  času nie je jeho odpoveď doručená.  

 
  

Článok 16  
Študijný program a predmet  

  
(1) Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, 

ktorými sú najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, 
laboratórne práce, stáž, exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a 
súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích 
činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské 
vzdelanie.  

(2) Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá 
spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi 
predmety štátnej skúšky. 

 
(3) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania 

členia na   
a) povinné − ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania 

časti štúdia alebo celého študijného programu,   
b) povinne voliteľné − podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo 

celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto 
predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom,   
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c) výberové − ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie 
svojho štúdia.   

  
(4) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na   

a) predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov; zápis takéhoto 
predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu 
(podmieňujúci predmet) alebo iných predmetov, ak študijný poriadok fakulty 
neustanovuje inak, 

b) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený 
absolvovaním iného predmetu.   

  
(5) Ak so súhlasom univerzity alebo fakulty je záverečná práca napísaná a obhajovaná 

aj v inom ako štátnom jazyku, jej súčasťou je abstrakt a resumé v slovenskom 
jazyku.   

 
(6) Študijný program v dennej forme štúdia sa zostavuje tak, aby počet hodín 

predmetov študijného programu v týždni nepresahoval ustanovené limity okrem 
regulovaných povolaní. Študijný program sa v dennej forme štúdia zostavuje tak, 
aby nepredpisoval spravidla viac ako šesť povinných skúšok za semester. Tieto 
obmedzenia sa nevzťahujú na externé štúdium, individuálne štúdium, štúdium 
dvoch študijných programov súčasne, štúdium povinne voliteľných predmetov a 
voliteľných predmetov a na diferenčné skúšky.   

 
(7) V študijnom programe sa v priebehu semestra neuskutočňujú žiadne zmeny.  
 
(8) Študijný program doktorandského štúdia a jeho zmeny navrhuje školiteľ 

doktoranda. 
 
(9) Vo všetkých predpísaných predmetoch študijného programu je účasť študenta 

povinná, ak o tom vysokoškolský učiteľ vzhľadom na povahu študijného predmetu 
nerozhodne inak.  Zhotovovať obrazové a zvukové záznamy (fotografovať, 
zhotovovať videozáznam, používať diktafón, nahrávať zvuk na telefón) počas 
konania pedagogického procesu alebo vyhotovovať kópie prezentácií vyučujúceho 
nie je povolené, ak vyučujúci vyslovene nevyjadrí súhlas s uvedeným postupom. 

 
(10) Ak študent vynechá časť povinného predmetu, vysokoškolský učiteľ je povinný mu 

určiť náhradný spôsob štúdia najmä praktickej výučby v súlade so smernicou 
dekana fakulty.  

 
(11) Vysokoškolský učiteľ príslušného predmetu môže vzhľadom na povahu predmetu a 

rozsah neúčasti študenta rozhodnúť o neabsolvovaní predmetu alebo o nepovolení 
vykonania skúšky. Na základe žiadosti študenta o ďalšom postupe rozhodne dekan.   

 
(12) Študijný program v študijnom odbore, ktorého absolvovaním sa získava 

vysokoškolské vzdelanie požadované ako súčasť odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania, sa uskutočňuje v súlade s nariadením vlády Slovenskej 
republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 
špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.   
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(13) Ucelená časť výučby predmetu trvajúca jeden semester sa označuje ako „predmet“. 

Ak je daný predmet rozpísaný v študijnom programe na viac „predmetov“, 
označujú sa po sebe nasledujúce predmety poradovým číslom (predmet 1, predmet 
2,  atď).  

 
(14) Každý predmet je identifikovaný svojím kódom a názvom a je koncipovaný ako 

jednosemestrálny. Základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v 
informačnom liste predmetu.6  

 
(15) Študijný program doktorandského štúdia pozostáva zo študijnej časti, ktorá končí 

dizertačnou skúškou, z vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce.  
  
 

Článok 17  
Organizácia akademického roka  

  
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta 

nasledujúceho roka. Akademický rok je rozdelený na zimný semester, letný 
semester a obdobie prázdnin. 

 
(2) Časový harmonogram štúdia na nadchádzajúci akademický rok určuje dekan; tento 

časový harmonogram je pre celú akademickú obec záväzný.   
  
(3) Semester trvá najmenej 14 výučbových týždňov a najviac 16 výučbových týždňov, 

na ktoré nadväzuje minimálne 4−týždňové skúškové obdobie. Ak je súčasťou 
semestra súvislá odborná prax nadväzujúca na výučbové týždne, minimálne 
4−týždňové skúškové obdobie začína až po skončení tejto súvislej odbornej praxe. 
Dekan môže študentom posledného ročníka štúdia v letnom semestri upraviť počet 
výučbových týždňov odlišne.   

 
 

  
KREDITOVÝ SYSTÉM ŠTÚDIA  

  
Článok 18  

Zásady kreditového systému štúdia na univerzite  
  
(1) Organizácia študijných programov a foriem štúdia je založená na kreditovom 

systéme.   
  
(2) Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent 

získa po jeho úspešnom absolvovaní. Kredity sú číselné hodnoty priradené k 
predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných 
výsledkov vzdelávania.  

   
(3) Podmienky zápisu študenta do nasledujúceho obdobia štúdia upravuje Smernica 

rektora č. 3/2013.   

 
6 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia 
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(4) Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.   
  
(5) V študijnom programe môžu byť po každom semestri určené ďalšie kontrolné etapy 

štúdia. Podmienkou pokračovania štúdia v letnom semestri príslušného 
akademického roka, je získanie minimálne 20 kreditov v dennej forme štúdia 
a minimálne 12 kreditov v externej forme štúdia. Inak je študent po skončení 
skúškového obdobia za zimný semester vylúčený zo štúdia pre nesplnenie 
požiadaviek podľa čl. 28  ods. 1 pís. c).  

 
(6) Ak študent neskončí štúdium v termíne určenom podľa § 65 ods. (2) 

vysokoškolského zákona, jeho štúdium sa skončí koncom akademického roka, v 
ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium..   
 

  
Článok 19  

Zhromažďovanie kreditov  
  
Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetov v čase, v ktorom bol študent 
zapísaný na štúdium jedného študijného programu, sa zratúvajú. Zratúvajú sa kredity 
získané  

a) v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia,   
b) v rámci časti štúdia na inej fakulte univerzity,   
c) v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na 

vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu 
kreditov podľa čl. 20.  

  
Článok 20  

Zápis a absolvovanie predmetov  
  
(1) Zápisom (Smernica rektora č. 3/2013)  si  študent  určuje,  akú  časť povinností  

predpísanú  študijným  programom  chce  absolvovať v nasledujúcom období 
štúdia, na ktorý sa zápis vzťahuje (semester alebo akademický rok).   

 
(2) Študent si zapisuje predmety tak, aby mu počet kreditov, ktoré môže získať ich 

úspešným absolvovaním, stačil v danom období na splnenie podmienky na 
pokračovanie v štúdiu.   

 
(3) Podmienky opakovane zapísaného predmetu upravuje Smernica rektora č. 6/2013. 

Študent si môže opakovane zapísať do ďalšieho roka maximálne dva predmety. 
Táto možnosť sa  nevzťahuje sa na študentov končiacich ročníkov.  

 
(4) Súčasťou zápisu je priebežná kontrola štúdia, pri ktorej sa zisťuje možnosť postupu 

študenta do ďalšieho obdobia štúdia.  
 
(5) Ak sa študent nedostaví na zápis do  nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa 

nedostaví po prerušení na opätovný zápis, študijné oddelenie fakulty ho písomne 
vyzve na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia 
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výzvy. Ak sa študent po doručení výzvy  v určenej lehote k zápisu nedostaví, a ani 
nepožiada o predĺženie lehoty pre závažné dôvody, jeho štúdium sa považuje za 
zanechané.  

 
(6) Fakulta určí pre každý študijný program odporúčaný študijný plán. Študijný plán sa 

zostavuje tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné 
ukončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému 
programu.   

 
(7) Študent si môže opakovane  zapísať v nasledujúcom období/roku štúdia maximálne 

dva predmety, okrem predmetov praktickej výučby. Pri opakovane zapísanom 
predmete má študent právo na riadny termín a na jeden  opravný termín. Študent si 
môže opakovane zapísať ten istý predmet len jedenkrát. Opravný termín opakovane 
zapísaného predmetu sa koná pred dvojčlennou komisiou.  

 

(8) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinný predmet, ktorý absolvoval 
neúspešne, okrem neúspešne absolvovaných predmetov v končiacom ročníku. Po 
druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu, je študent 
vylúčený zo štúdia.7  Na doktorandský študijný program sa článok vzťahuje 
primerane.  

 
(9) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať povinne voliteľný predmet, ktorý 

absolvoval neúspešne, okrem neúspešne absolvovaných povinne voliteľných 
predmetov v končiacom ročníku, alebo si môže zapísať namiesto neho iný povinne 
voliteľný predmet. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného 
povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.8  

 
(10) Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý 

absolvoval neúspešne, okrem neúspešne absolvovaných výberových predmetov 
v končiacom ročníku, 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.9  

 
(11) Opakovane zapísané predmety je študent povinný absolvovať najneskôr do 15. 

septembra daného akademického roka. V prípade, že opakované predmety úspešne 
neabsolvuje, je študent vylúčený zo štúdia podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

  

 
7 § 66 zákona ods. 1 písm. c zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  
8 § 66 zákona ods. 1 písm. c zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  
9 § 66 zákona ods. 1 písm. c zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov  
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Článok 21  

Hodnotenie študijných výsledkov  
  
(1)  Hodnotenie študijných výsledkov (Smernica rektora č. 4/2013) študenta v rámci 

štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä  
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného 

obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, 
semestrálne práce, referát na semináre, praktické výkony a pod.),  

b) skúškou za dané obdobie štúdia,   
c) evidenciou účasti na povinných formách výučby.  

  
(2) Fakulta uverejňuje na svojom webovom sídle ku každému predmetu v slovenskom 

jazyku a v anglickom jazyku informačný list predmetu.  
  
(3) Štúdium predmetu sa ukončuje   

a) predmetovou skúškou alebo   
b) úspešným absolvovaním študijného predmetu a získaním predpísaného počtu 

kreditov.  
  

(4) Iné kritériá na hodnotenie úspešného absolvovania študijného predmetu a získanie 
predpísaného počtu kreditov podľa odseku 3 písm. b) upravuje smernica fakulty.   

  
(5) Predmetová skúška sa koná spravidla v skúškovom období semestra, v ktorom 

študent absolvoval študijný predmet, najneskôr do konca príslušného akademického 
roka. Študent  počas skúškového obdobia sa môže prihlásiť maximálne na dve 
skúšky v jeden deň. Na Lekárskej fakulte sa študent  počas skúškového obdobia 
môže prihlásiť len na jednu skúšku v jeden deň.   

  
(6) Vyučujúci, vo výnimočných prípadoch vedúcim pedagogického útvaru poverený 

vysokoškolský učiteľ, zaeviduje hodnotenie do akademického informačného 
systému SZU (systém MAIS). Vytlačenú a podpísanú správu záverečného 
hodnotenia predmetu štúdia (skúšky) alebo správu priebežného hodnotenia 
predmetu štúdia je vyučujúci povinný odovzdať študijnému oddeleniu do 10 dní od 
skončenia skúškového obdobia.   

   
(7) Konkrétny spôsob kontroly štúdia študijného predmetu vrátane termínov a spôsobu 

vyhodnotenia kontroly štúdia študijného predmetu je povinný oznámiť 
vysokoškolský učiteľ na začiatku semestra.  Podmienky na hodnotenie a 
absolvovanie predmetu sú vyjadrené v informačnom liste predmetu. V 
informačnom liste predmetu sa uvádza forma hodnotenia a podmienky na získanie 
jednotlivých klasifikačných stupňov hodnotenia (čl. 21, ods. 9, 10).  

  
(8) Skúšku klasifikuje len skúšajúci alebo skúšobná komisia menovaná dekanom.   
  
(9) Hodnotenie  známkou  sa  uskutočňuje  podľa  klasifikačnej  stupnice,  ktorú  tvorí  

šesť klasifikačných stupňov   
a) A − výborne (vynikajúce výsledky) = 1,   
b) B − veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) = 1,5,   
c) C − dobre (priemerné výsledky) = 2,   
d) D − uspokojivo (prijateľné výsledky) = 2,5,   
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e) E − dostatočne (výsledky spĺňajú iba minimálne kritériá) = 3,   
f) FX − nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálne kritériá) = 4.10    
  

(10) Študent získa kredity za študijný predmet, ak jeho výsledky boli ohodnotené 
niektorým z klasifikačných stupňov od A po E. Fakulta môže pri vybraných 
študijných predmetoch rozhodnúť, že sa nebudú hodnotiť známkou a určiť iné 
kritériá na ich úspešné absolvovanie ako podmienky na získanie kreditov.  

  
(11) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa 

používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa 
zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 9 pre všetky 
študijné predmety zapísané  študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom 
kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za študijné predmety, ktoré si 
študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta 
známka 4. Študijné predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu 
váženého študijného priemeru nezahŕňajú.  

  
(12) Termíny skúšok vypíše vysokoškolský učiteľ po dohode so študentmi minimálne 

dva týždne pred začiatkom skúškového obdobia v primeranom množstve a rozptyle. 
Termíny skúšok musia byť vypísané v akademickom informačnom systéme 
univerzity (MAIS). Študent sa prihlasuje na určené termíny cez akademický 
informačný systém podľa pokynov vysokoškolského učiteľa.  

  
(13) Ak  študent  neprospel na skúške,  má  nárok  na  dva  opravné termíny.   
 
(14) Termíny opravných skúšok určuje skúšajúci v skúškovom období príslušného 

semestra.   
  
(15) Pri opakovanom zapísaní predmetu má študent právo na jeden riadny termín a na 

jeden opravný termín. Študent absolvuje predmetovú skúšku len ak na jej 
vykonanie dá dekan fakulty súhlas (Smernica rektora č. 6/2013).   

 
(16) Pri opravnom termíne opakovane zapísaného predmetu dekan fakulty vymenuje 

najmenej dvojčlennú komisiu.  
 
(17) Hodnotenie študijných výsledkov študijného predmetu je nutné vykonať  

elektronickými prostriedkami najneskôr do 5 pracovných dní. Podrobnosti o 
hodnotení študijných výsledkov študijného predmetu elektronickými prostriedkami 
upravuje smernica fakulty.   

  
(18) Skúšky sa konajú v nasledovných obdobiach: v prípade neblokovej výučby (výučba 

nie je organizovaná v jednotlivých blokoch) len v skúšobnom období. V prípade 
blokovej výučby sa skúšky konajú po jej skončení alebo v skúšobnom období.  

  
(19) Skúšanie blokovo vyučovaného predmetu sa koná v dňoch, ktoré sú určené v 

rozvrhu hodín daného predmetu. Ak sa skúška neuskutočnila podľa určeného 
termínu v rozvrhu hodín, skúška sa môže konať až v riadnom skúšobnom období. 
Ak sa študent z akýchkoľvek dôvodov určeného termínu nezúčastnil, skúšku môže 
konať až v riadnom skúšobnom období.  

 
10 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia  
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(20) Príprava na absolvovanie skúšok po blokovej výučbe,  nie je dôvodom na 

ospravedlnenie absencie povinnej výučby.  
  
(21) Ak sa z príslušného predmetu konajú praktické cvičenia, semináre alebo stáže, je 

ich absolvovanie podmienkou na udelenie hodnotenia a podmienkou na konanie 
skúšky. Pedagogický útvar nesmie skúšať študenta, ktorý neabsolvoval výučbu.  

  
(22) Študenta možno skúšať až po predložení ISIC karty (preukaz študenta).  

 
 

Článok 22  
Uznávanie absolvovaných predmetov   

  
(1) Študent, ktorý už študoval na vysokej škole a bol opätovne prijatý na štúdium, 

môže písomne požiadať dekana fakulty o uznanie tých študijných predmetov, od 
ktorých úspešného absolvovania neuplynulo viac ako 3 roky v bakalárskych 
študijných programoch v dennej forme štúdia, viac ako 4 roky v bakalárskych 
študijných programoch v externej forme štúdia, viac ako 2 roky v magisterských 
študijných programoch v dennej forme štúdia, viac ako 3 roky v magisterských 
študijných programoch v externej forme štúdia a viac ako 5 rokov v doktorských 
študijných programoch.   

 
(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 ekvivalentným spôsobom.   
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 a ich hodnotenia rozhoduje dekan v zmysle platných smerníc a 

na základe vyjadrenia garanta príslušného predmetu.   
  
(4) Žiadosť o uznanie predmetov za celé obdobie  predchádzajúceho štúdia sa podáva 

dekanovi fakulty len raz, najneskôr do 1.8. bežného kalendárneho roka. K žiadosti 
je študent povinný predložiť výpis výsledkov štúdia a  sylabus predmetu, z ktorého 
kredity a známku získal, ktoré sú potvrdené úradnou pečiatkou vysokej školy, kde 
predtým študoval.   

 
(5) Dekan fakulty musí o uznaní predmetov za celé obdobie  predchádzajúceho štúdia 

rozhodnúť najneskôr do začiatku akademického roka. 
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ŠTÁTNE SKÚŠKY A RIGORÓZNE SKÚŠKY  

  
Článok 23  

Zásady vykonávania štátnych skúšok a rigoróznych skúšok  
  
(1)  Fakulta vykonáva v príslušných študijných odboroch   

a) štátne skúšky v bakalárskom študijnom programe, magisterskom študijnom 
programe a v doktorskom študijnom programe; súčasťou štátnej skúšky je 
praktická skúška (v prípade, že to študijný program vyžaduje), ústna skúška 
alebo písomná skúška,   

b) rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác,   
c) dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác v doktorandskom študijnom 

programe; podrobnosti o dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce 
upravuje vnútorný predpis univerzity.  

  
(2) Štátna skúška sa vykoná pred skúšobnou komisiou. Priebeh štátnej skúšky a 

vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o 
výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej 
komisie. Rovnaké podmienky a postup sa vzťahujú aj na konanie rigoróznych 
skúšok. Študent je povinný odovzdať prihlášku na štátnu skúšku v akademickom 
roku na študijný referát fakulty v bakalárskom a magisterskom študijnom programe 
najneskôr do konca apríla, v doktorskom študijnom programe najneskôr do zápisu 
do 6. ročníku po splnení predpísaných študijných povinností (Smernica rektora č. 
5/2013).   

  
(3) Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným 

programom  
a) úspešne absolvuje všetky predpísané povinné predmety (okrem štátnej skúšky),  
b) úspešne absolvuje povinne voliteľné predmety v skladbe určenej študijným 

programom, 
c) odovzdá záverečnú prácu,  
d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite - školné, 

poplatky spojené so štúdiom.  
  
(4) Termíny štátnej skúšky stanovuje dekan fakulty v súlade s harmonogramom štúdia.  
  
(5) Právo skúšať na štátnej skúške a na rigoróznej skúške má iba vysokoškolský učiteľ 

pôsobiaci vo funkcii profesor a docent a ďalší odborník schválený príslušnou 
vedeckou radou; ak ide o bakalársky študijný program, aj vysokoškolský učiteľ vo 
funkcii odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.   

  
(6) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie štátnej skúšky určuje z osôb oprávnených  

skúšať podľa odseku 5 pre študijné programy uskutočňované na fakulte dekan, pre 
študijné programy uskutočňované na univerzite rektor. Do skúšobných komisií na 
vykonanie štátnych skúšok sa spravidla zaraďujú aj významní odborníci v danom 
študijnom odbore z iných vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich 
výskum a vývoj na území Slovenskej republiky alebo z praxe. Najmenej dvaja 
členovia zo skúšobnej komisie pre štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia 
pôsobiaci vo funkciách profesor alebo docent; ak ide o bakalársky študijný 
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program, najmenej jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo funkcii profesor alebo 
docent.  

  
(7) Zloženie skúšobnej komisie na vykonanie rigoróznej skúšky určuje z osôb 

oprávnených skúšať podľa odseku 5 pre študijné programy uskutočňované na 
fakulte, dekan   a pre študijné programy, ktoré sa neuskutočňujú na fakulte, rektor.  

          
(8) Skúšobná  komisia  na vykonanie štátnej skúšky má najmenej štyroch členov a riadi  

sa zákonom o vysokých školách.  
  
(9) Opravné termíny štátnych skúšok, ako aj obhajoby záverečnej práce, stanovuje 

dekan až po realizácii všetkých riadnych termínov vypísaných pre aktuálny 
akademický rok nasledovne:  
a) 1. opravný termín určuje dekan tak, aby v doktorskom štúdiu časový odstup 

medzi posledným riadnym termínom štátnej skúšky v mesiaci jún a 1. opravným 
termínom bolo minimálne 14 dní,  

b) 1. opravný termín určuje dekan tak, aby v bakalárskom a magisterskom štúdiu 
časový odstup medzi riadnym termínom štátnej skúšky  a 1. opravným termínom 
bol minimálne 14 dní v prípade neúspešne vykonanej praktickej a teoretickej 
časti skúšky,  

c) 1. opravný termín štátnej skúšky, ak študent neobhájil záverečnú prácu, dekan 
určí až v nasledujúcom akademickom roku v súlade s platným harmonogramom 
štátnych skúšok,  

d) 2. opravný termín stanovuje dekan v súlade s platným harmonogramom štátnych 
skúšok. 

 
 

Článok 24  
Záverečná práca a obhajoba záverečnej práce  

  
(1)  Záverečnou prácou pri štúdiu   

a) podľa bakalárskeho študijného programu je bakalárska práca,   
b) podľa magisterského študijného programu alebo doktorského študijného 

programu je diplomová práca,   
c) podľa doktorandského študijného programu je dizertačná práca.   

  
(2) Spôsob spracovania záverečnej práce po formálnej a obsahovej stránke určuje 

vnútorný predpis univerzity (Smernica rektora o náležitostiach záverečných 
a kvalifikačných prác).   

  
(3) Tému záverečnej práce a pokyny na jej vypracovanie zadáva do systému MAIS 

školiteľ. Študent sa na tému záverečnej práce prihlasuje prostredníctvom systému 
MAIS. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením školiteľa záverečnej práce. 
Školiteľ vypracuje písomné hodnotenie záverečnej práce (posudok školiteľa), 
ktorého súčasťou je a aj hodnotenie záverečnej práce na stupnici A-FX.  

  
(4) Záverečnú prácu posudzuje oponent (v doktorandskom štúdiu oponenti). Oponent 

vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok (posudok oponenta), ktorého 
súčasťou je a aj hodnotenie záverečnej práce na stupnici A-FX.  

 



24  
  

(5) Skúšobná komisia umožní vykonať obhajobu záverečnej práce študenta až po 
predložení informácie z Centrálneho registra záverečných, rigoróznych a 
habilitačných prác o overení miery originality záverečnej práce. Podmienkou 
pripustenia k obhajobe záverečnej práce je, okrem prípadov podľa § 63 ods. 11 
zákona o vysokých školách, súhlas študenta so zverejnením a sprístupnením 
záverečnej práce verejnosti podľa § 63 ods. 9 po dobu jej uchovávania podľa § 63 
ods. 7 bez nároku na odmenu.  

(6) Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na 
prácu (s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta) najneskôr tri pracovné 
dni pred obhajobou (prostredníctvom MAIS-u).    

  
(7) Záverečná práca a 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 oponent nie sú členmi komisie, môžu byť 

prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú právo vyjadriť sa.  
  

(10) Študent má právo zúčastniť sa na obhajobe záverečnej práce aj v prípade, že 
hodnotenie v posudku školiteľa alebo oponenta záverečnej práce je FX. Ak je 
záverečná práca študenta hodnotená stupňom FX účasť školiteľa a oponenta 
záverečnej práce na obhajobe je spravidla povinná. (Smernica rektora č. 5/2013). 
Študent nemá právo zúčastniť sa na obhajobe ZP v prípade, že hodnotenie v 
posudku školiteľa aj oponenta záverečnej práce je FX. 

  
(11) Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo českom, ak s 

tým dekan súhlasí, tak aj v inom jazyku, spravidla anglickom. V prípade 
cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať abstrakt aj v slovenskom jazyku 
a resumé v slovenskom jazyku v rozsahu 10 % celej práce.   

  
 

Článok 25  
Hodnotenie štátnej skúšky a rigoróznej skúšky  

  
(1) Výsledok štátnej skúšky v prvom, druhom, treťom stupni a rigoróznej skúšky sa 

hodnotí klasifikačnou stupnicou kreditového systému. Ak sa koná štátna skúška z 
viacerých súčastí, hodnotí sa každá súčasť osobitne. Záverečná práca spolu s jej 
obhajobou tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne 
skúšky. Ak jedna zo súčastí štátnej skúšky je hodnotená stupňom „FX − 
nedostatočne“, celkové hodnotenie výsledkov štátnej skúšky je „neprospel“.   

  
(2) Študent môže pristúpiť k obhajobe záverečnej práce až po overení miery jej 

originality v Centrálnom registri záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.11   
 

 
11 § 63 ods. 7 a 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení 
neskorších predpisov  
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(3) Mieru originality záverečnej práce na základe informácie z Centrálneho registra 
záverečných, rigoróznych a habilitačných prác o overení miery originality 
záverečnej práce hodnotí skúšobná komisia.   

  
(4) Študent môže pristúpiť k obhajobe záverečnej práce až po úspešnom vykonaní 

praktickej časti štátnej skúšky, ak táto tvorí jej súčasť. Študent môže pristúpiť k 
teoretickej časti štátnej skúšky až po úspešnom obhájení záverečnej práce. Študent, 
ktorý mal výsledok obhajoby záverečnej práce „FX − nedostatočne”, môže vykonať 
teoretickú časť štátnej skúšky až po úspešnej obhajobe záverečnej práce v 
náhradnom termíne, ktorý určí dekan.  

    
(5) V  prípade  klasifikácie  výsledkov  štátnej  skúšky  známkou  “neprospel”,  študent  

môže  opakovať štátnu skúšku z častí, z ktorých získal hodnotenie „FX – 
nedostatočne“. 

 
(6) Opakovať štátnu skúšku alebo predmet štátnej skúšky je možné najviac dvakrát do 

termínu, ktorý vyplýva z čl. 28 ods. 1 písm. b)  (prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia o viac ako 2 roky).   

 
(7) V akademickom roku, v ktorom chce študent vykonať štátnu skúšku, je študent 

povinný zapísať sa na štúdium najneskôr do 15. februára (bežného kalendárneho 
roku) a odovzdať na študijný referát fakulty prihlášku na štátnu skúšku. Za 
predĺženú štandardnú dĺžku štúdia a za vykonanie opakovanej štátnej skúšky je 
študent povinný uhradiť poplatok podľa Smernice rektora č. 4/2019.  Ak má študent 
prerušené štúdium viackrát, nesmie celková dĺžka prerušenia kumulatívne 
presiahnuť dva roky, okrem prerušenia z dôvodu rodičovskej dovolenky.  

  
(8) Celkové hodnotenie výsledkov štátnej skúšky určuje komisia pre štátne skúšky v 

súlade s vyhláškou o kreditovom systéme štúdia podľa tabuľky (podľa riadku s 
najlepším hodnotením, ktorému zodpovedajú čiastkové výsledky záverečnej 
skúšky):  

   
obhajoba práce   časti štátnej skúšky   Celkové 

hodnotenie 
štátnej skúšky  

a) A   A, max. jedna časť B   A  
b) A alebo B   A alebo B, max. jedna časť C   B  
c) A, B alebo C   A,B, alebo C, max. jedna časť D   C  
d) A,B,C alebo D   A,B,C alebo D, max. jedna časť E   D  
e) A,B,C,D alebo E   A,B,C,D alebo E   E  
f) FX z obhajoby práce alebo 
niektorej časti štátnej skúšky   

FX= nedostatočne  Neprospel  

  
(9) Celkový výsledok úspešne absolvovaného štúdia sa hodnotí  

a) prospel s vyznamenaním,  
b) prospel.  
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(10) Stupňom „prospel s vyznamenaním“ sa študent hodnotí, ak jeho vážený študijný 
priemer za celé štúdium nie je vyšší ako 1,20 a dosiahol celkový výsledok štátnej 
skúšky „A“.  V ostatných prípadoch sa študent hodnotí stupňom „prospel“.  

  
(11) Študent, ktorý nevykonal štátnu skúšku do konca akademického roku, v ktorom 

mal štúdium skončiť, je povinný požiadať dekana fakulty do 31. 8. príslušného 
akademického roku o prerušenie štúdia.   

 
ZMENY V ŠTÚDIU 

 
Článok 26   

 Prerušenie štúdia  
  

(1) Dekan povolí alebo môže povoliť prerušenie štúdia na písomnú žiadosť študenta. 
Dekan rozhoduje určením dátumu začiatku a dátumu konca prerušenia štúdia podľa 
odseku 2 až 5 do 30 dní od doručenia žiadosti alebo oznámenia podľa odseku 2; 
rozhodnutie o prerušení štúdia sa doručuje do vlastných rúk študenta.  

  
(2) Štúdium sa preruší, ak súčasťou študijného programu je študijný predmet, v rámci 

ktorého sa vykonáva práca, ktorá je podľa osobitného predpisu12 zakázaná 
tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo a tento 
študijný poriadok neustanovuje inak. Študentka je povinná tehotenstvo bezodkladne 
písomne oznámiť dekanovi.   

  
(3) Študent môže v priebehu celého štúdia požiadať o prerušenie štúdia najviac na dva 

roky.   
  
(4) Študent/študentka, ktorí sa starajú najmenej o jedno dieťa, môžu v priebehu celého 

štúdia požiadať o prerušenie štúdia najviac na tri roky.  
 
(5) Študentka môže v súvislosti s pôrodom a následnou starostlivosťou o novonarodené 

dieťa požiadať o prerušenie štúdia na 34 týždňov, ak porodí jedno dieťa, alebo na 
43 týždňov, ak súčasne porodí dve a viac detí, a to spravidla od začiatku šiesteho 
týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným ošetrujúcim lekárom.  

  
(6) Dekan je povinný vyhovieť žiadosti o prerušenie štúdia podľa odseku 4 a 5.   
  
(7) Študent môže žiadať o prerušenie štúdia najskôr po skončení prvého semestra. To 

neplatí, ak študent preukáže závažné zdravotné dôvody na prerušenie písomným 
potvrdením ošetrujúceho lekára.   

  
(8) Študent počas prerušenia štúdia stráca práva a povinnosti študenta univerzity.   
  
(9) Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému 

dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, povoľuje v súlade s 
odsekom 3 až 7 dekan po kladnom vyjadrení riaditeľa externej vzdelávacej 
inštitúcie.   

  

 
12 § 162 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov - Zákonník práce  
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(10) Ak má študent prerušené štúdium počas trvania výučbovej časti semestra, zápis 
predmetov po nástupe po prerušení sa nepovažuje za opakovaný zápis predmetu.  

  
(11) Ak má študent prerušené štúdium v tej časti akademického roka, keď neprebieha 

výučba a má  splnené podmienky do ďalšej časti štúdia, evidujú sa mu všetky 
kredity a hodnotenia získané do dátumu podania žiadosti o prerušenie štúdia. 
Študijné povinnosti, za ktoré získal študent hodnotenie FX do termínu podania 
žiadosti o prerušenie alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po prerušení 
štúdia považujú za opakovane zapísané.   

 
(12) Študentovi, ktorý si podal žiadosť o prerušenie štúdia v tej časti akademického 

roka, kedy neprebieha výučba a nemá splnené podmienky pre postup do ďalšej časti 
štúdia (chýbajú mu úspešne absolvované viac ako dva predmety), nie je možné 
štúdium prerušiť.  

 
   

Článok 27 
Riadne skončenie štúdia 

  
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 študijného programu.  
 

  
Článok 28  

Iné spôsoby skončenia štúdia  
  
(1) Štúdium sa skončí aj  

a) zanechaním štúdia,   
b) neskončením štúdia v určenom termíne  (štúdium podľa študijného programu 

nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky),13  
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného 

programu a zo študijného poriadku univerzity,   
d) vylúčením zo štúdia z dôvodu zavineného porušenia právnych predpisov alebo 

vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty, alebo verejného poriadku,   
e) zrušením študijného programu a neprijatím ponuky univerzity pokračovať v 

štúdiu iného študijného programu,   
f) smrťou študenta.   

  
(2)  Dňom skončenia štúdia je  

a) pri zanechaní štúdia deň, keď bolo univerzite doručené písomné vyhlásenie 
študenta o zanechaní štúdia,   

b) pri neskončení štúdia v určenom termíne koniec akademického roka, v ktorom 
mal študent skončiť štúdium,   

c) pri vylúčení zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného 
programu a zo študijného poriadku univerzity a pri vylúčení zo štúdia z dôvodu 

 
13 § 65 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení 
neskorších predpisov  
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zavineného porušenia  právnych predpisov alebo vnútorných predpisov 
univerzity alebo fakulty, alebo verejného  poriadku deň, keď rozhodnutie o 
vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť,   

d) pri zrušení študijného programu a neprijatí ponuky univerzity pokračovať v 
štúdiu iného študijného programu deň, ku ktorému univerzita oznámila zrušenie 
študijného programu.   

 
 

Článok 29  
Zanechanie štúdia  

  
(1) Študent, ktorý chce zanechať štúdium, svoje rozhodnutie písomne oznámi 

dekanovi.   
 
(2) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa 

nedostaví po prerušení na opätovný zápis, univerzita písomne vyzve študenta na 
dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia tejto výzvy.   

  
(3) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote nedostaví na zápis a ani 

nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť 
sa na zápis, deň, do  ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia, 
alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent 
zanechal štúdium. Informácia o zanechaní štúdia sa založí do osobnej študijnej 
dokumentácie študenta vedenej univerzitou.   

 
(4) Študentovi, ktorý zanechal štúdium, dekan na požiadanie vydá potvrdenie o 

úspešne vykonaných skúškach a súčasne v ňom uvedie, že študent štúdium 
neskončil.    

  
 

Článok 30  
Vylúčenie zo štúdia  

  
(1) Dekan   pre  nesplnenie  požiadaviek  vyplývajúcich  zo  študijného  programu  

vylúči zo  štúdia študenta, ktorý nesplnil podmienky pre postup do nasledujúceho 
obdobia štúdia. Fakulta je povinná študentovi oznámiť začatie konania o vylúčení 
zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu 
najneskôr do 25. augusta bežného kalendárneho roka. Študent sa môže 
k skutočnostiam uvedeným v oznámení o začatí konania o vylúčení zo štúdia 
vyjadriť písomne na adresu dekana fakulty najneskôr do 5 pracovných dní od 
doručenia oznámenia.  

 
(2) Dekan fakulty nerozhodne o vylúčení zo štúdia vtedy, ak študent v stanovenej 

lehote uvedie vo vyjadrení k oznámeniu o začatí konania o vylúčení zo štúdia 
tvrdenia a dôkazy preukazujúce konanie SZU (jej zamestnancov, vyučujúcich, 
skúšajúcich a pod.), ktoré malo resp. mohlo mať priamy vplyv na vznik dôvodov na 
vylúčenie študenta zo štúdia.  
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(3) Fakulta prostredníctvom študijného oddelenia na požiadanie študenta, ktorý bol zo 
štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu, 
vydá potvrdenie o úspešne vykonaných skúškach.  

 
(4) Dekan môže podmienečne vylúčiť alebo vylúčiť študenta zo štúdia na návrh 
disciplinárnej komisie pre študentov v súlade s Disciplinárnym poriadkom univerzity 
alebo fakulty pre študentov.  

 
 

Článok 31  
Individuálny študijný plán  

  
(1) Individuálny študijný plán sa môže povoliť (odsek 5) alebo sa povolí (odsek 6) na 

písomnú žiadosť študenta pri dodržaní obsahu a rozsahu študijných predmetov 
okrem študentov regulovaných povolaní. Obmedzenie sa nevzťahuje na prípady 
uvedené v bode č. 6.   

  
(2) Dekan rozhoduje určením dátumu začiatku a dátumu konca individuálneho 

študijného plánu do desať dní  od  doručenia  žiadosti;  rozhodnutie  o 
individuálnom  študijnom  plánu  sa  doručuje  do  vlastných  rúk študenta.  

  
(3) Individuálny študijný plán je osobitná organizácia štúdia z hľadiska harmonogramu 

skúšok pri zachovaní rozsahu štúdia stanoveného učebným plánom.   
  
(4) Žiadosti o individuálny študijný plán podáva študent spravidla tri týždne pred 

začiatkom nasledujúceho obdobia štúdia.  
  
(5) Individuálny študijný plán možno povoliť študentovi z vážnych zdravotných 

dôvodov, rodinných  dôvodov alebo z iných dôvodov.    
 
(6) Individuálny študijný plán na dva akademické roky sa povolí študentke (aj v 

regulovaných povolaniach), ak súčasťou študijného  programu je študijný predmet, 
v rámci ktorého sa vykonáva práca, ktorá je podľa osobitného predpisu  zakázaná 
tehotným ženám14 alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo. 
Študentka je povinná túto  skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť dekanovi. 
Individuálny študijný plán  podľa čl. 31 ods. 6 je považovaný za nadštandardnú 
dĺžku štúdia.   

 
(7) Štúdium v treťom stupni sa uskutočňuje podľa individuálneho študijného plánu.  

 
14 § 162 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov - Zákonník práce 
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DOKLADY O ŠTÚDIU A DOKLADY O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA  

  
Článok 32  

Doklady o štúdiu  
  

(1) Doklady o štúdiu sú    
a) preukaz študenta,    
b) výpis výsledkov štúdia,    
c) záznamník klinickej praxe študenta študijného programu v zdravotníckom 

študijnom odbore, ktorú  vykonal pod dohľadom počas klinickej praxe.  
  
(2) Účel použitia dokladov o štúdiu sa riadi § 67 zákona o vysokých školách.   
  
(3) Štruktúra údajov a technické vyhotovenie preukazu študenta sa riadi metodickým 

usmernením  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.15 

  
(4) Univerzita používa systém MAIS (modulárny akademický informačný systém). 

Vypisovanie termínov na skúšky z jednotlivých predmetov a zapisovanie 
záverečných hodnotení zo skúšok a priebežných hodnotení je povinné pre 
vysokoškolských učiteľov a prihlasovanie sa na skúšky je povinné pre študentov. 
Nesplnenie si týchto povinností sa považuje za priestupok študenta proti disciplíne  
a vnútorným predpisom fakulty a univerzity a  za porušenie pracovnej disciplíny zo 
strany vysokoškolského učiteľa.   

  
(5) Na základe osobitnej žiadosti vydá univerzita študentovi výpis výsledkov štúdia aj 

v anglickom jazyku.     
  

Článok 33  
Doklady o absolvovaní štúdia  

  
(1)  Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú    

a) vysokoškolský diplom,    
b) vysvedčenie o štátnej skúške,    
c) dodatok k diplomu.  
    

(2) Náležitosti dokladov o absolvovaní štúdia a spôsob ich odovzdania absolventovi sa 
riadia § 68  zákona o vysokých školách.    

  
(3) Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny.    
   

    
 
 
 

 
15 Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 13/2010-R zo 7. júla 2010 o štruktúre údajov a technickom vyhotovení 
preukazu študenta 
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ODMEŇOVANIE ŠTUDENTOV  
  

Článok 34  
Akademická pochvala, Cena rektora a Cena dekana  

  
(1) Rektor univerzity môže udeliť akademickú pochvalu alebo Cenu rektora najmä 

študentom, ktorí   
a) boli vyznamenaní,   
b) zapájajú sa úspešne do odbornej, výskumnej alebo vedeckej činnosti,   
c) reprezentujú univerzitu doma a v zahraničí vynikajúcim spôsobom,   
d) vykonali príkladný čin alebo prejavili príkladný občiansky postoj,   
e) vypracovali záverečnú prácu na vysokej odbornej úrovni.    

  
(2) Dekan môže študentovi za vynikajúce plnenie študijných povinností počas štúdia a 

vyznamenanému  študentovi v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte 
udeliť akademickú pochvalu a Cenu dekana.    

  
(3) Študentovi možno spolu s udelením ocenenia priznať aj finančnú odmenu; 

podrobnosti o priznaní  finančnej odmeny upravuje vnútorný predpis univerzity.    
  
(4) Návrh na Cenu rektora a Cenu dekana predkladá dekanovi predseda komisie pre 

štátnu skúšku.    
  
(5) Udelenie akademickej pochvaly dekana sa absolventovi potvrdzuje vydaním 

osvedčenia, ktoré je  podpísané dekanom.    
  
(6) Cenu dekana absolventovi odovzdáva počas slávnostnej promócie dekan.     
  

Článok 35  
Priestupky študentov proti disciplíne a vnútorným predpisom univerzity a fakulty  

  
(1) Priestupky študentov univerzity proti disciplíne a vnútorným predpisom univerzity 

a vnútorným  predpisom fakulty rieši disciplinárna komisia univerzity a 
disciplinárna komisia fakulty, ak ide o študenta  zapísaného v študijnom programe 
fakulty.   

  
(2) Študentovi, ktorý sa dopustí priestupku proti disciplíne a vnútorným predpisom 

univerzity a vnútorným predpisom fakulty, môže byť uložené disciplinárne 
opatrenie.    

  
(3) Činnosť disciplinárnych komisií a disciplinárne konanie upravuje disciplinárny 

poriadok univerzity pre  študentov a disciplinárny poriadok fakulty pre študentov.    
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Článok 36  

Práva a povinnosti študenta  
  

(1)  Práva a povinnosti študentov upravuje štatút Slovenskej zdravotníckej univerzity v 
Bratislave.  

  
Článok 37  

Zrušovacie ustanovenie  
  

Zrušuje sa Študijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave zo dňa 16. 
apríla 2015. 
  
  

Článok 38  
Platnosť a účinnosť  

  
(1) Študijný poriadok SZU bol schválený Akademickým senátom Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 10. októbra 2019.  
  
(2) Študijný poriadok SZU nadobúda platnosť odo dňa registrácie Ministerstvom 

zdravotníctva SR a je účinný najskôr odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o jeho registrácií Ministerstvom zdravotníctva SR.  

  
 
  
V Bratislave dňa 10.10. 2019  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 prof. MUDr. Ivan Rybár, CSc.                   prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  
predseda Akademického senátu          rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity   
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
Tento Štipendijný poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „SZU“) upravuje 

podmienky a spôsob poskytovania štipendií študentom SZU v bakalárskom, magisterskom a v  prvom 

a druhom spojenom stupni štúdia v zmysle zákona o vysokých školách.1) Nevzťahuje sa na študentov 

doktorandského štúdia, ktorým, sa priznáva štipendium na základe § 54 ods. 18 zákona o vysokých 

školách.  

 

PRVÁ ČASŤ 

ŠTIPENDIÁ 
 

Čl. 2 

Zdroje financovania štipendií 

 
(1) Štipendiá sú priamou formou sociálnej podpory.2) 

(2) SZU poskytuje študentom štipendiá: 

a) z prostriedkov určených na tento účel zo štátneho rozpočtu,  

b) z vlastných zdrojov univerzity prostredníctvom štipendijného fondu SZU3). 

 

PRVÝ ODDIEL 

ŠTIPENDIÁ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 

 

Čl. 3 

Sociálne a motivačné štipendium 
SZU poskytuje študentom z prostriedkov štátneho rozpočtu:  

a) sociálne štipendium, 

b) motivačné štipendium. 

 

Čl. 4 

Sociálne štipendium 

(1) Študentom študijných programov prvého stupňa, druhého stupňa a prvého a druhého spojeného 

stupňa a študijných programov podľa §§ 51 - 53 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý 

pobyt v SR, sa na základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne štipendium. 

Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne 

štipendium má študent právny nárok.4) 

(2) O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje dekan príslušnej fakulty. O odvolaní proti 

rozhodnutiu dekana o nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor univerzity 

(ďalej len „rektor“). 

(3) Príjem rozhodujúci na posúdenie nároku na sociálne štipendium, okruh spoločne posudzovaných 

osôb, hranicu príjmu na vznik nároku na sociálne štipendium, jeho výšku a ďalšie podrobnosti 

o priznávaní sociálneho štipendia upravuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný 

ministerstvom.5) 

(4) Na sociálne štipendium nemá nárok študent: 

a) ktorý študuje študijný program prvého stupňa, ak už dosiahol vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa, 

b) ktorý už dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, 

 
1) § 95 až  97 zákona o vysokých školách 

2) § 94 ods. 2 zákona o vysokých školách 

3) § 16a ods. 6 zákona o vysokých školách 

4) § 96 ods. 1 zákona o vysokých školách 

5) Vyhláška MŠ SR č.102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl 
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c) ktorému bolo poskytnuté sociálne štipendium v príslušnom roku štúdia alebo v jeho časti 

v študijnom programe príslušného stupňa vysokoškolského vzdelania; na účely tohto odseku 

sa prvé tri roky štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 považujú za štúdium 

v študijnom programe prvého stupňa a štvrtý a ďalšie roky štúdia v študijnom programe 

druhého stupňa, pričom štvrtý rok štúdia v študijnom programe podľa § 53 ods. 3 je na účely 

tohto odseku považovaný za prvý rok štúdia v študijnom programe druhého stupňa a ďalšie 

roky štúdia primerane; počas ktorej študent poberal v príslušnom roku štúdia sociálne 

štipendium, sa zaokrúhľuje na celé roky smerom nahor. 

d) ktorý príslušný študijný program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, 

e) ktorý študuje externou formou štúdia.6) 

(5) Študentovi so špecifickými potrebami môže byť priznané sociálne štipendium aj po prekročení 

štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.7) 

(6) Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia podáva študent na  predpísanom tlačive dekanovi 

fakulty prostredníctvom študijného oddelenia fakulty, na ktorej je zapísaný. Študent, ktorý je 

zapísaný na viacerých fakultách môže žiadať o priznanie štipendia len na jednej fakulte. Žiadosť 

sa podáva v akademickom roku, v ktorom sa má sociálne štipendium poskytovať.  

(7) Za správnosť údajov uvedených v žiadosti zodpovedá študent, ktorý žiadosť podal. 

(8) Žiadosť posudzuje dekan, ktorý ju v zmysle ods. 6 prijal a rozhodne o nej. Rozhodnutie 

o priznaní štipendia sa vydáva písomnou formou v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

(9) Ak študent nesplní podmienky na priznanie sociálneho štipendia, fakulta sociálne štipendium 

neprizná.  

(10) Ak dôjde k zmene podmienok, za ktorých bolo štipendium priznané, je povinnosťou poberateľa 

štipendia neodkladne túto skutočnosť oznámiť na ŠO, kde bola žiadosť podaná, najneskôr do 8 

dní. 

(11) Neoprávnene prevzaté štipendium je študent povinný vrátiť podľa osobitného predpisu.8) 

Fakulta poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného 

kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v SR, ktorého číslo uvedie študent v žiadosti 

o priznanie sociálneho štipendia.9) 

 

Čl. 5 

Motivačné štipendium 

(1) SZU priznáva študentom z účelových prostriedkov štátneho rozpočtu motivačné štipendium10): 

a) v študijných odboroch určovaných v metodike vydanej ministerstvom,11) 

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia.   

(2) Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. a) (ďalej len „odborové motivačné štipendium“) 

môže priznať dekan fakulty najviac 50% študentov určeného študijného odboru na SZU.12)   

(3) Motivačné štipendium podľa odseku 1 písm. b) môže priznať dekan fakulty najviac 10% 

študentov13) ako: 

 motivačné štipendium za vynikajúci prospech podľa čl. 7 a 8,  

(4) Dekan fakulty rozhodne o priznaní motivačného štipendia. V rozhodnutí uvedie výšku 

motivačného štipendia a odôvodnenie priznania.14) 

 
6)  § 96 ods. 2 písm a) až e) zákona o vysokých školách 

7)  § 96 ods. 3 zákona o vysokých školách 

8)  § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka 

9)  § 96 ods 7 zákona o vysokých školách 

10) § 96 a zákona o vysokých školách 

11) Metodiku vydáva MŠVVaŠ SR podľa § 89 ods. zákona o vysokých školách na základe analýz a prognóz 

vývoja trhu práce 

12) § 96 ods. 3 prvá veta zákona o vysokých školách 

13) § 96a ods. 3 posledná veta zákona o vysokých školách 

14 § 96 ods. 2 zákona o vysokých školách  
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Čl. 6 

Priznávanie odborového motivačného štipendia 

 
(1) Študijné odbory, ktorých študenti majú nárok na priznanie odborového motivačného štipendia 

určí ministerstvo v metodike, ktorú vydá najneskôr 31. augusta kalendárneho roka, ktorý 

predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje.  

(2) Pri rozhodovaní o priznaní odborového motivačného štipendia sa zohľadnia študijné výsledky 

z predchádzajúceho štúdia. 

(3) Študenti podľa odseku (2) sú zaradení do poradovníka pre priznanie odborového motivačného 

štipendia na základe ich váženého študijného priemeru (ďalej len „VŠP“) za ich celé 

predchádzajúce štúdium v danom študijnom odbore.  

(4) Študenti podľa odseku 3 sa zaraďujú do poradovníka na základe VŠP vzostupne – od 

najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP. 

(5) V prípade rovnosti VŠP pri hranici stanovenej dekanom sa zohľadní ďalšie z  nasledujúcich 

kritérií: 

a) vyšší počet naakumulovaných kreditov,  

b) počet neúspešné absolvovaných skúšok s hodnotením FX z jednotlivých predmetov, 

c) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch, 

d) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných povinností. 

(6) Proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní odborového motivačného štipendia  môže študent 

podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podľa čl. 10. 

(7) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané odborové motivačné štipendium, sa 

zverejní sa úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty.     
 

Čl. 7 

Priznávanie motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

 
(1) Dekan fakulty priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech počnúc druhým rokom 

štúdia študentovi, ktorý študuje v dennej forme štúdia za vynikajúce plnenie študijných 

povinností v predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal  tom roku prerušené štúdium.  

 

Čl. 8 

Kritériá priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

(1) Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech na fakulte vychádza zo 

stanovených študijných povinností pre študentov podľa konkrétnych podmienok štúdia 

v jednotlivých študijných programoch v príslušnom roku štúdia.  

(2) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentovi podľa čl. 7 ods.1, 

ktorý v danom akademickom roku:  

úspešne absolvoval všetky zapísané predmety s hodnotením A až E. 

(3) Študenti, ktorí spĺňajú  podmienky v odseku 2 sa zaraďujú do poradovníka na základe VŠP 

vzostupne – od najnižšieho VŠP po najvyšší VŠP.  

(4) Dekan priznáva motivačné štipendium za vynikajúci prospech takému počtu študentov, ktorý 

zodpovedá najviac 10% študentov z celkového počtu študentov fakulty v dennej forme štúdia k  

31. 10. hodnoteného akademického roka v poradí úspešnosti podľa VŠP. V prípade rovnosti 

VŠP pri hranici 10% dekan zohľadní ďalšie z nasledujúcich kritérií: 

a) počet neúspešné absolvovaných skúšok s hodnotením Fx z jednotlivých predmetov, 

b) vyšší počet naakumulovaných kreditov za hodnotený akademický rok,  

c) kvalitu dosiahnutých výsledkov v povinných predmetoch,  

d) ďalšie skutočnosti rozhodujúce na posúdenie kvality plnenia študijných povinností. 

(5) Fakulta si môže stanoviť ďalšie kritériá v štipendijnom poriadku fakulty, na základe ktorých sa 

môže priznať motivačné štipendium za vynikajúci prospech študentom uvedených v čl. 7. 
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(6) Kritéria priznávania motivačného štipendia za vynikajúci prospech sú zverejnené na výveske 

fakulty a na webovom sídle fakulty na začiatku akademického roka, v ktorom sa štipendium 

priznáva.  

(7) Dekan fakulty prizná motivačné štipendium za vynikajúci prospech na základe rozhodnutia 

podľa čl. 5 ods. 4. Štipendium sa poskytuje bez podania žiadosti, keď študent splní kritériá 

podľa tohto článku, resp. podľa štipendijného poriadku fakulty. 

(8) Proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

môže študent podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia podľa čl. 10.  

(9) Menný zoznam študentov fakulty, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za vynikajúci 

prospech, sa zverejní na úradnej výveske fakulty a na webovom sídle fakulty. 

(10) Výšku motivačného štipendia schvaľuje AS SZU prihliadajúc na rozpočet univerzity v danom 

akademickom roku. 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

ODVOLANIE A PRESKÚMANIE ROZHODNUTIA 

 

Čl. 9 

Odvolanie 

 
(1) Na rozhodovanie o priznaní sociálneho štipendia sa vzťahujú všeobecné predpisy o správanom 

konaní. 

(2) Študent môže proti rozhodnutiu podľa čl. 4 ods. 8 podať odvolanie v súlade s § 53 a nasl. 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  

(3) Odvolanie sa podáva dekanovi, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Dekan môže o odvolaní sám 

rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak dekan nerozhodne o odvolaní, predloží 

ho najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo spolu s výsledkami doplneného 

konania a so spisovým materiálom rektorovi univerzity, ktoré je odvolacím orgánom 

v rozhodovaní o priznaní sociálneho štipendia a upovedomí o tom žiadateľa. 

 

 

Čl. 10 

Preskúmanie rozhodnutia 

 
(1) Proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní odborového motivačného štipendia podľa čl. 6 

a proti rozhodnutiu o priznaní, resp. nepriznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech 

podľa čl. 7 môže študent podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (ďalej len „žiadosť“) 

v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  

(2) Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.  

(3) Dekan, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o žiadosti sám rozhodnúť, ak jej v plnom 

rozsahu vyhovie.  

(4) Ak dekan nerozhodne o žiadosti podľa ods. 3, postúpi ju spolu so spisovým materiálom 

rektorovi najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu bola doručená a upovedomí o tom žiadateľa.  

(5) Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom, vnútornými 

predpismi univerzity alebo fakulty, inak odvolanie zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  
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TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 14 

Platnosť a účinnosť 

 
(1) Tento Štipendijný poriadok  SZU nadobúda platnosť odo dňa jeho schválenia v AS SZU 

s účinnosťou od 15. novembra 2013.  

(2) Zrušuje sa Štipendijný poriadok SZU schválený Akademickým senátom SZU dňa 10. novembra 

2011. 

 

Bratislava 14. novembra 2013 

 

 

 

 

 

  

.................................................................. 

prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc. 

predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

v.r. 

    ................................................................... 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 

rektor 

Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

v.r. 
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DISCIPLINÁRNY PORIADOK SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ 
UNIVERZITY V BRATISLAVE PRE ŠTUDENTOV 

 
ktorý podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil 
Akademický senát Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 10. novembra 2011. 
 

Článok 1  
Základné ustanovenia 

Disciplinárny poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre študentov (ďalej 
len „disciplinárny poriadok“) na základe 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“) ako vnútorný predpis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
(ďalej len „univerzita“) upravuje:  
a) pôsobnosť Disciplinárnej komisie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia univerzity a fakulty“), 
b) prerokúvanie disciplinárnych priestupkov študentov,  
c) ukladanie disciplinárnych opatrení. 
 

Článok 2  
Disciplinárna komisia univerzity 

(1)  Disciplinárna komisia univerzity prerokúva disciplinárne priestupky študentov univerzity, 
ktorí nie sú zapísaní v žiadnom študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá 
návrh na rozhodnutie rektorovi1). 
(2)  Disciplinárna komisia univerzity je šesťčlenná. Predsedu a ďalších členov disciplinárnej 
komisie univerzity vymenúva a odvoláva rektor po predchádzajúcom schválení akademickým 
senátom univerzity z členov akademickej obce univerzity.2) Polovicu členov disciplinárnej 
komisie univerzity tvoria študenti. Predsedom disciplinárnej komisie univerzity je prorektor 
pre pregraduálne štúdium. 
(3)  Členstvo v disciplinárnej komisii univerzity členovi zaniká, ak 
a) sa mu skončilo funkčné obdobie, 
b) sa písomne vzdá svojho členstva v tomto orgáne, 
c) prestal byť členom akademickej obce alebo zamestnancom univerzity,  
d) ho odvolá rektor so súhlasom akademického senátu univerzity. 
(4)  Funkčné obdobie členov disciplinárnej komisie univerzity je najviac štvorročné. Tá istá 
osoba môže byť vymenovaná za člena disciplinárnej komisie aj opakovane. 
(5)  Činnosť disciplinárnej komisie univerzity a postup pri prerokúvaní disciplinárneho 
priestupku upravuje rokovací poriadok disciplinárnej komisie univerzity,3) ktorý schvaľuje na 
návrh rektora akademický senát univerzity.4) 
(6)  Administratívno-technické úkony spojené s činnosťou disciplinárnej komisie univerzity 
vykonáva Pedagogický odbor univerzity. Riaditeľ Pedagogického odboru univerzity sa 
zúčastňuje zasadania disciplinárnej komisie univerzity bez práva hlasovať. 
 
 

Článok 3  

 
1)  § 13 ods. 1 zákona o vysokých školách 
2)  § 13 ods. 2 zákona o vysokých školách 
3) § 13 ods. 3 zákona o vysokých školách 
4) § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách 



Disciplinárna komisia fakulty 
(1)  Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných 
v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. Disciplinárna komisia fakulty 
predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi. 
(2)  Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan fakulty, polovicu členov 
tejto komisie tvoria študenti.5) Komisia je najmenej štvorčlenná. Predsedom komisie je 
spravidla prodekan pre vzdelávaciu činnosť. 
(3)  Na disciplinárne konanie týkajúce sa študentov zapísaných v študijných programoch 
uskutočňovaných na fakulte platia ustanovenia tohto poriadku, pokiaľ si fakulta nevydá 
v zmysle zákona6) vlastný disciplinárny poriadok pre študentov, ktorý musí byť v súlade 
s disciplinárnym poriadkom univerzity. 
(4)  Na činnosť disciplinárnej komisie fakulty platia ustanovenia Rokovacieho poriadku 
disciplinárnej komisie univerzity, pokiaľ si fakulta nevydá v zmysle zákona7) vlastný 
rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty. 

 
Článok 4  

Disciplinárny priestupok a disciplinárne opatrenia 
(1)  Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 
vnútorných predpisov univerzity alebo jej súčastí alebo verejného poriadku.8) 
(2)  Disciplinárny priestupok je aj 
a) porušenie povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov akademickej samosprávy 
univerzity alebo jej fakulty,  
b) zneváženie alebo iná ujma spôsobená členovi akademickej obce alebo zamestnancovi 
univerzity alebo jej fakulty,  
c) zneváženie dobrej povesti alebo mena univerzity alebo jej fakulty, 
d) podvod v súvislosti s vysokoškolským štúdiom (ďalej len „štúdium“) alebo s vedeckou 
činnosťou, 
e) vyvolanie verejného pohoršenia alebo správanie sa v rozpore s dobrými mravmi 
na univerzite a v špecializovaných výučbových zariadeniach univerzity, univerzitných 
klinikách a lekárňach, účelových zariadeniach univerzity a na školiacich pracoviskách 
univerzity, 
f) násilný čin proti inému študentovi, zamestnancovi alebo návštevníkovi univerzity, 
g) krádež alebo závažné poškodenie majetku, ktorý vlastní, spravuje alebo má v nájme 
univerzita, jej študenti, zamestnanci alebo návštevníci univerzity, alebo majetku v inom 
vlastníctve,  
h) úmyselný trestný čin, za ktorý bol študent právoplatne odsúdený, 
i) porušenie ustanovení Všeobecných pravidiel správania sa používateľa počítačovej siete, 
j) prenechanie ubytovania v študentskom domove inej osobe bez súhlasu riaditeľa 
študentského domova. 
(3)  Za disciplinárny priestupok možno uložiť študentovi niektoré z týchto disciplinárnych 
opatrení:  
a) pokarhanie, 
b) podmienečné vylúčenie zo štúdia, 
c) vylúčenie zo štúdia. 

 
5)  § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách 
6)  § 33 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách 
7)  § 33 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách 
8)  § 72 ods. 1 zákona o vysokých školách 



(4)  Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. a) možno uložiť študentovi len za menej 
závažný disciplinárny priestupok alebo disciplinárny priestupok spáchaný z nedbalosti. 
 
(5) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. b) sa určí lehota 
a podmienky, pri dodržaní ktorých bude podmienečné vylúčenie zrušené. Prihliada sa pritom 
k závažnosti disciplinárneho priestupku. Dĺžka podmienečného vylúčenia zo štúdia je 
najmenej šesť mesiacov a najviac dva roky odo dňa uloženia disciplinárneho opatrenia. Ak sa 
študent pred uplynutím lehoty dopustí ďalšieho disciplinárneho priestupku, spravidla je mu 
uložené disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c). 
(6) Disciplinárne opatrenie podľa odseku 3 písm. c) možno študentovi uložiť, ak 
a) úmyselne spáchal závažný disciplinárny priestupok, 
b) opakovane spáchal disciplinárny priestupok alebo 
c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin. 
(7) Pri ukladaní disciplinárneho opatrenia sa prihliada na charakter a závažnosť 
disciplinárneho priestupku, na okolnosti, za ktorých k disciplinárnemu priestupku došlo, 
na mieru zavinenia, na dôsledky disciplinárneho priestupku a na doterajšie správanie sa 
študenta. 
(8) Disciplinárny priestupok je premlčaný, ak od jeho spáchania uplynul viac ako jeden rok. 

 
Článok 5  

Disciplinárne konanie 
(1) Konanie o disciplinárnom priestupku pred disciplinárnou komisiou univerzity je 
neverejné a ústne, za prítomnosti študenta, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku. Ak 
sa študent nedostaví bez riadneho ospravedlnenia, môže disciplinárna komisia univerzity 
konať aj bez jeho prítomnosti. 5

9) Predseda komisie môže na celé zasadnutie alebo na časť 
zasadnutia podľa potreby pozvať aj ďalšie osoby. 
(2) Študent, ktorý sa dopustil disciplinárneho priestupku, má právo predkladať dôkazy, 
vyjadrovať sa ku všetkým podkladom, nahliadať do písomných materiálov a do zápisu 
z rokovania. 
(3) Predseda disciplinárnej komisie univerzity predkladá návrh na rozhodnutie, ktorý prijala 
disciplinárna komisia univerzity, rektorovi. 
(4) Disciplinárne opatrenie za spáchanie disciplinárneho priestupku podľa čl. 4 ods. 3 ukladá 
rektor, študentom zapísaným na štúdium študijných programov uskutočňovaných na fakulte 
ukladá disciplinárne opatrenie dekan. Disciplinárne opatrenie sa ukladá spravidla do dvoch 
týždňov od doručenia návrhu na uloženie disciplinárneho opatrenia disciplinárnou komisiou 
univerzity alebo disciplinárnou komisiou fakulty. 
(5) Rektor ani dekan nemôže uložiť prísnejšie disciplinárne opatrenie ako navrhla 
disciplinárna komisia univerzity alebo disciplinárna komisia fakulty. 
(6) Ak ide o menej závažný priestupok a možno (odôvodnene) predpokladať, že 
prerokovanie priestupku disciplinárnou komisiou univerzity povedie k náprave, rektor môže 
rozhodnúť, že za disciplinárny priestupok neudelí disciplinárne opatrenie, aj keď jeho 
uloženie navrhla disciplinárna komisia univerzity. 
(7) Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné, musí obsahovať 
odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, študentovi musí byť 
doručené do vlastných rúk. 
(8) Ak si študent, ktorému bolo uložené pokarhanie, riadne plnil akademické a občianske 
povinnosti v lehote jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, hľadí sa 
na neho, ako by mu nebolo disciplinárne opatrenie uložené. 

 
9) § 72 ods. 5 zákona o vysokých školách 



 
Článok 6  

Preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia 
(1)  Študent, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, môže písomne požiadať 
o preskúmanie rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia (ďalej len „rozhodnutie“). 
Lehota na podanie žiadosti o preskúmanie je osem dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Podanie žiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia má odkladný účinok. 
(2)  Ak rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia vydal dekan fakulty, môže sám 
žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju 
rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak zistí, že je v rozpore so zákonom 
o vysokých školách, vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo 
ho zruší. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia dekana. 
(3)  Ak rozhodnutie vydal rektor, môže sám po preskúmaní žiadosti svoje rozhodnutie zmeniť 
alebo ho zrušiť. Rektor musí vydať rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti 
o preskúmanie rozhodnutia. 
(4)  Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia je konečné. 
(5)  Uloženie disciplinárneho opatrenia sa vyznačí do dokumentácie, ktorú o študentovi vedie 
univerzita alebo fakulta. 
 

Článok 7  
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1)  Disciplinárne priestupky študentov proti ubytovaciemu poriadku študentského domova 
rieši študentský domov v spolupráci s dekanom a s disciplinárnou komisiou fakulty, na ktorej 
je študent zapísaný na štúdium. 
 
(2)  Zrušuje sa Disciplinárny poriadok Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pre 
študentov zo dňa 4. decembra 2008. 
 
(3)  Tento disciplinárny poriadok univerzity nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 
schválenia v Akademickom senáte univerzity. 
 

 
 

V Bratislave, 10. novembra 2011  
 
 
 

 
 

 
 

....................................................... 
prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc. 

predseda Akademického senátu 
Slovenskej zdravotníckej 

univerzity 
 

 
 
 
 
 

 
 

................................................................... 
Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.  

rektor 
Slovenskej zdravotníckej univerzity 

 



STUDY FIELD GENERAL MEDICINE 
 

Study field – General medicine 
In this study programme students will aquire knowledge and skills, concepts and 
principles, required for safe and effective patient care permitting them to practice 
as medical doctors. 
 
University Doctoral Degree study 
2nd degree – doctoral study 

 
Programme Guarant:  
Prof. MUDr. Peter Šimko, PhD.  

.  
Graduate´s profile 

Medical doctor is a qualified health care worker who acquired professional competence to 
perform professional work activities upon attaining university education of the 2nd degree of 
doctoral study program. The study programs in full-time form lasts 6 years comprising at least 
5 500 hours of theoretical and practical education and fulfils the minimum requirements of the 
study program content.    
During this period the graduate acquires adequate knowledge in sciences and scientific 
disciplines which form the base of medicine. Apart from consistent theoretical preparatation, the 
graduate acquires practical knowledge and relevant skills, which upon completing the study, are 
inevitable for independent performance of activities in curative-preventive care for human health. 
In theoretical area, the graduate gains the knowledge about morphology and function of single 
organs and system of healthy human. Later he expands his horizon by theoretical knowledge on 
etiology and clinical symptoms of functional and morphological changes in ill man. Gradually 
he becomes acquainted with basic examination methods in medicine, manual and examination 
procedures by simple medical equipment. Upon acquirement of basic principles of proper case 
history taking and basic examination of patient within propedeutic clinical disciplines he  will 
come to the conclusion the human organism has to be understand as one whole  responding very 
sensitively and often individually to external environmental effects, psychic changes as well as 
social and family factors. By gradual expansion and deepening of his/her theoretical knowledge 
and practical experiences he/she extends the spectrum of examination methods which will lead 
to the first diagnostic conclusions and proposals how to treat the patient. At the same time he/she 
realizes the importance of differential diagnostics. 
By deepening of theoretical knowledge, practical capabilities and achieving skills in all medical 
fields in diagnostics, therapy and prevention, the graduate will learn how to master both basic 
protocols and basic principles of intensive medical aid. 
Simultaneously he obtains the knowledge on medical ethics and psychology, health 
documentatiom, economic relations towards health insurance companies, maintaining the 
principles of pharmacology, basic rights and obligations of medical doctor and patient in the 
frame of medical law, mastering electronic media both in the relation to the education and routine 
work of a doctor. The graduate acquires basic knowledge on principles of disability evaluation, 
bases of social medicine, health care organization and bases of scientific work. 
He obtains the information on primary, secondary and tertiary prevention of diseases, adherence 
to the principles of prevention of the risk of transmissible diseases and principles of hygiene of 
working environment. 



Prior to the termination of the study the graduate will understand that current medicine is based 
on wide-scale interdisciplinary cooperation with non-medical disciplines, as well. The graduate 
will understand that modern medicine is run by the principles ocf evidence-based medicine. 
A good command of at least one international language is a prerequisite of obtaining new 
knowledge from literature or from personal international contacts. 
The required level of the knowledge and competencies of the graduate of doctoral study in the 
study field 7.1.1 general medicine is in harmony with the European Comission Regulation No, 
93/16EC of the EU member states, which is accepted also by the Slovak legislation. 
The   graduates of the study programe general medicine can find application in the following 
addreass: 
1. Curative-preventive: 
 Primary, secondary and tertiary health care. 
2. Scientific-research: 
   The rersearch focused on exogenous and endogenous determinants of health, on   
     prevention, etiology, incidence and treatment of diseases in cooperation with health  sector 

and non-health sector research institutions. 
3. Management: 
 Organs of state adminiration and self-government in management of providing health care 

delivery, health legislation, audit, etc. 
4. Public health: 
     Management of public health and preventive medicine area. 
5. Insurance industry: 

Assessment and audit activities within social insurance system and health insurance system,     
assessment of health status of the insurants of social insurance company in as related to the   
altered working ability, disability, etc., assessment of procedures in prevention, diagnostics 
and treatment of the insurants of health care by review physicians. 

1. Pharmacy: 
     Development of drugs, clinical testing of drugs, their presentation, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDY PROGRAMME - Academic year 2020/2021 
Study field: GENERAL MEDICINE 

1st year 

 
C – compulsory subject, E – examination, CE – current evaluation, OS –optional subject 

 
 
 
 
 
 
 
 

Code of 
subjects Subjects 

Ty
pe

 o
f s

ub
je

ct
 

Teaching staff 

Total number  
of hours 

To
ta

l n
um

be
r  

of
 h

ou
rs

 

Ev
al

ua
tio

n 

N
um

be
r o

f c
re

ci
ts 

Prerequisite 

Lectures 
Sem. 

practical 
training 

1st year WINTER SEMESTER 

GM001A Anatomy 1 C MUDr. El Falougy 42 42 84 CE 6 
 

GM002 Medical Biophysics C RNDr. Musil 28 28 56 E 5 
 

GM003A Medical Biology 1 C RNDr. Volkovová 28 28 56 CE 5 
 

GM008 Medical Chemistry C Prof. Kováč 28 42 70 E 6 
 

GM004A Latin Medical 
Terminology 1 C Mgr. Galatová 0 28 28 CE 3 

 

GM005A Slovak Language 1 C Mgr. Gáfriková 0 42 42 CE 2 
 

GM006A Physical Education 1 C PaedDr. Tirpáková 0 14 14 CE 1 
 

GM010 Basics of First Aid C Ass. Prof. Dobiáš 0 14 14 CE 2  

 Total for winter 
semester      126 238 364  30 

 

1st year SUMMER SEMESTER 

GM001B Anatomy 2 C MUDr. El Falougy 42 56 98 CE 7 Anatomy 1 

GM003B Medical Biology 2 C RNDr. Volkovová 28 28 56 E 6 Medical 
Biology 1 

GM056A Histology 1 C MUDr. Miko 28 42 70 CE 6  

GM011A Medical Biochemistry 1 C Prof. Kováč 28 28 56 CE 5 Medical 
Chemistry 

GM005B Slovak Language 2 C Mgr. Gáfriková 0 42 42 E 3 Slovak L.1 

GM006B Physical Education 2 C PaedDr. Tirpáková 0 14 14 CE 1 Physical 
Education 1 

GM004B Latin Medical 
Terminology 2 C Mgr.Mojžišová 0 14 14 E 2 Latin Medical 

Terminology 1 

 Total for summer 
semester     126 224 350  30  

 Total for first year     252 462 714  60 
 



STUDY PROGRAMME - Academic year 2020/2021 
Study field: GENERAL MEDICINE 

2nd year 

 
C – compulsory subject, E – examination, CE – current evaluation, OS –optional subject 
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Prerequisite 

Lectures 
Sem. 

practical 
training 

2nd year WINTER SEMESTER 

GM001C Anatomy 3 C MUDr. El 
Falougy 42 42 84 E 7 Anatomy 2 

GM011B Medical Biochemistry 
2 C Prof. Kováč 28 28 56 E 6 Medical 

Biochemistry 1 

GM012A Physiology 1 C PharmDr. Mátyás 56 56 112 CE 9 Anatomy 2,  
Medical Biophysics 

GM056B Histology 2 C MUDr. Miko 28 42 70 E 7 Histology 1 

GM005C Slovak Language 3 C Mgr. Gáfriková 0 42 42 CE 2 Slovak Language 2 

GM006C Physical Education 3 C PaedDr. 
Tirpáková 0 14 14 CE 1 Physical Education 1 

 Total for winter 
semester      154 224 378  32  

GM055A Student`s Scientific 
Activity Seminars 1 OS RNDr. 

Krivošíková 0 28 28 CE 2  

2nd year SUMMER SEMESTER 

GM012B Physiology 2 C PharmDr. Mátyás 56 56 112 E 7 Physiology 1 

GM013A Microbiology 1 C Prof. Bopegamage 28 28 56 CE 6 Medical Biology 

GM054 Embryology C MUDr. Miko 14 14 28 E 3 Histology 1, 2 

GM005D Slovak Language 4 C Mgr. Gáfriková 0 42 42 E 3 Slovak Language3 

GM006D Physical Education 4 C PaedDr. 
Tirpáková 0 14 14 CE 1 Physical Education 3 

GM009 Medical Ethics C Prof. Glasa 14 14 28 CE 3  

GM014 Basics of Nursing C PhDr. Rottková 0 28 28 CE 2  

GM015 Compulsory practice - 
Nursing C PhDr. Rottková 0 40 40 CE 3  

 Total for summer 
semester     112 236 348  28  

GM055B Student`s Scientific 
Activity Seminars 2 OS RNDr. 

Krivošíková 0 14 14 CE 2  

 Total for  second  year 
C/OS     266 502 768  60/4  



STUDY PROGRAMME - Academic year 2020/2021 
Study field: GENERAL MEDICINE 

3rd year 

 
C – compulsory subject, E – examination, CE – current evaluation, OS –optional subject 
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Prerequisite 

Lect. 
Sem. 

practical 
training 

3rd year WINTER SEMESTER         

GM016 Internal Propedeutics C Ass. Prof. Demeš 42 42 84 E 5  

GM017A Surgical Propedeutics 1 C Prof. Vidiščák 28 28 56 CE 4  

GM013B Microbiology 2 C Prof. 
Bopegamage 28 28 56 E 6 Microbiology 1 

GM018A Pathological Anatomy 1 C MUDr. Šidlová 56 56 112 CE 6 
Anatomy 3, 
Histology 2, 
Embryology 

GM019A Pathological Physiology 1 C MUDr. Vlček  28 42 70 CE 5 Physiology 2 

GM020 Medical Psychology and  
Communication C PhDr. Kleinmann 14 14 28 CE 2  

GM005E Slovak Language 5 C Mgr. Gáfriková 0 28 28 E 2 Slovak Language 4 

 Total for  winter  
semester     196 238 434  30  

GM055C Student`s Scientific Activity 
Seminars 3 OS RNDr. 

Krivošíková 0 28 28 CE 2  

3rd year SUMMER SEMESTER 

GM022A Pharmacology 1 C Ass. Prof. 
Hrabovská 42 28 70 CE 4  

GM023A Internal Medicine 1 C Ass. Prof. Demeš 42 56 98 CE 5 Internal 
Propedeutics 

 incl.: - Internal Medicine  Ass. Prof. Demeš 14 28     

     - Pneumology and 
Phthisiology  Prof. Krištúfek 14 14     

     - Gastroenterology  Prof. Bátovský 14 14     

GM017B Surgical Propedeutics 2 C Prof. Vidiščák 28 42 70 E 4 
Surgical 
Propedeutics 1 

GM018B Pathological Anatomy 2  C MUDr. Šidlová 42 56 98 E 6 Pathological 
Anatomy 1 

GM019B Pathological Physiology 2 C MUDr. Vlček 42 42 84 E 5 Pathological 
Physiology 1 

GM031 Dental Medicine C Ass. Prof. Straka 14 14 28 E 2  

GM024 
Compulsory Summer 
Practice  
 Internal Propedeutics 

C Ass. Prof. Demeš 0 40 40 CE 3  

GM025 
Compulsory Summer 
Practice  
 Surgical Propedeutics  

C Prof. Vidiščák 0 40 40 CE 3  

 Total for  summer  
semester     210 318 528  32  

GM055D Student`s Scientific Activity 
Seminars 4 OS RNDr. 

Krivošíková 0 14 14 CE 2  

 Total for  third year C/OS     406 598 1004  62/4  



STUDY PROGRAMME - Academic year 2020/2021 
Study field: GENERAL MEDICINE 

4th year 
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Prerequisite 

Lect. 
Sem. 

practical 
training 

4th year WINTER SEMESTER 

GM022B Pharmacology 2 C Ass. Prof. 
Hrabovská 42 28 70 E 4 Pharmacology1 

GM026A Anaesthesiology and 
Intensive Medicine 1 C MUDr. Paulíny 14 20 34 CE 2 

Basics of First Aid, 
Pat. Physiology 2, 
Pharmacology 1 

 incl.: - Paediatric AIM C MUDr. Riedel 3 5     

GM027A Surgery 1 C Prof. Vidiščák 28 28 56 CE 3 Surgical 
Propedeutics 2 

GM023B Internal Medicine 2  Ass. Prof. Demeš 35 42 77 CE 4 Internal Medicine 1 

 incl. - Internal Medicine 2  Ass. Prof. Demeš 14 14     

 - Physiatry & Medical 
Rehabilitation  Prof. Gúth 7 14     

   - Endocrinology   Ass. Prof. 
Podoba  14 14     

GM028A Neurology 1 C Prof. Benetin 14 28 42 CE 3  

GM029 Paediatric Propedeutics C Ass. Prof. 
Furková 28 28 56 E 3  

GM030 Radiology and Nuclear 
Medicine C Ass. Prof. Bořuta 14 28 42 E 3 Medical biophysics, 

Anatomy 3 

 incl.:  - Radiology  Ass. Prof. Bořuta 10 23     

           - Nuclear medicine  Ass. Prof. 
Balogová 4 5     

GM032A Clinical Immunology and 
Allergology 1 C Ass. Prof. 

Pružinec 14 14 28 CE 2  

GM042 Laboratory Medicine C Prof. Kováč 14 7 21 E 2 
Medical 
Biochemistry 2,  
Medical Chemistry 

GM033A Diploma Thesis Seminar 1                 C Prof. 
Bopegamage 0 14 14 CE 1  

 Total for  winter  semester     203 237 440  27  

GM055E Student`s Scientific Activity 
Seminars 5 OS RNDr. 

Krivošíková 0 14 14 CE 2  



STUDY PROGRAMME - Academic year 2020/2021 
Study field: GENERAL MEDICINE 

4th year 

 
C – compulsory subject, E – examination, CE – current evaluation, OS –optional subject 
 
 
 
 
 
 

Code of 
subjects Subjects 

Ty
pe

 o
f 

su
bj

ec
t 

Teaching staff 
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Prerequisite 

Lect. 
Sem. 
Pract. 

training  
4th year SUMMER SEMESTER 

GM026B Anaesthesiology and 
Intensive Medicine 2 C MUDr. Paulíny 14 20 34 E 3 

Anaesthesiology and 
Intensive Medicine 1,  
Pharmacology 2,  Pat. 
Physiology 2 

 incl.: -  Paediatric AIM C MUDr. Riedel 3 5     

GM035A Public Health 1 – 
Hygiene C Ass. Prof. 

Moricová 21 14 35 CE 2  

GM027B Surgery 2 C Prof. Vidiščák 28 28 56 CE 3 Surgery 1 

GM023C Internal Medicine 3 C Ass. Prof. Demeš 35 42 77 CE 4 Internal Medicine 2 

 incl.: - Internal Medicine  Ass. Prof. Demeš 14 14     

          - Nephrology  Ass. Prof. Demeš 14 14     

          - Sports Medicine   MUDr. Malovič 7 14     

GM032B Clinical Immunology and 
Allergology 2 C Ass. Prof. Pružinec 14 14 28 E 2 Clinical Immunology 

and Allergology 1 
GM028B Neurology 2 C Prof. Benetin 28 28 56 E 3 Neurology 1 

GM036 Oncological Propedeutics C MUDr. Križanová 14 0 14 CE 2  

GM037A Paediatrics 1 C Ass. Prof. Furková 28 14 42 CE 2 Paediatric Propedeutics 

GM038A Psychiatry 1 C Ass. Prof. 
Forgáčová 14 14 28 CE 2 

Physiology,  Medical 
Psychology and  
Communication 

 incl. - Paediatric 
Psychiatry  Ass. Prof. 

Forgáčová 6 0     

GM039 Social Medicine C MUDr. 
Brucháčová 14 14 28 E 2  

GM033B Diploma Thesis  
Seminar 2 C Prof. Bopegamage 0 28 28 CE 2 Diploma Thesis Seminar 

1 

GM040 
Compulsory Summer 
Practice 
Internal Medicine 

C Ass. Prof. Demeš 0 80 80 CE 3  

GM041 
Compulsory Summer 
Practice 
Surgery 

C Prof. Vidiščák 0 80 80 CE 3  

 Total for summer 
semester    210 376 586  33  

GM034 Emergency Medicine OS Ass. Prof. Dobiáš 14 14 28 E 2  

GM055F Student`s Scientific 
Activity Seminars 6 OS RNDr. Krivošíková 0 14 14 CE 2  

 Total for fourth year 
C/OS     427 655 1082  60/6  



STUDY PROGRAMME - Academic year 2020/2021 
Study field: GENERAL MEDICINE 

5th year 
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Prerequisite 

Lectures 
Sem. 

practical 
training 

5th year WINTER  SEMESTER  

GM043A Dermatovenerology 1 C MUDr. Szép 14 15 29 CE 2  

 incl. – Paediatric 
dermatoven.  MUDr. Szép 3 5     

GM044A Gynaecology and 
Obstetrics 1 C Ass. Prof. Rusňák 28 42 70 CE 3  

GM027C Surgery 3 C Prof. Vidiščák 28 28 56 CE 3 Surgery 2 

 incl.:    - Urology  Prof. Breza 14 14     

 - Neurosurgery  Ass. Prof.  Šteňo 14 14     

GM023D Internal Medicine 4 C Ass. Prof. Demeš 14 21 35 E 3 
Internal 
Medicine3 

 incl.: - Occupational 
Medicine  Ass. Prof. Bátora 7 14     

          -  Internal Medicine  Ass. Prof. Demeš 7 7     

GM045 Ophthalmology C Ass. Prof. Kolář 14 15 29 E 3  

 incl. - Paediatric ophthalm.  Ass. Prof. Kolář 3 5     

GM046 Otorhinolaryngology C Ass. Prof. Doležal 14 20 34 E 3 Surgical 
Propedeutics 2 

 incl. – Paediatric otorhin.  MUDr. Šebová 3 5     

GM037B Paediatrics 2 C Ass. Prof. 
Furková 14 28 42 CE 2 Paediatrics 1 

GM038B Psychiatry 2 C Ass. Prof. 
Forgáčová 7 14 21 E 2 Psychiatry 1 

GM035B Public Health 2 - 
Epidemiology C Prof. Krištúfková  21 14 35 E 3 Public Health1 

GM033C Diploma Thesis Seminar 3 C Adviser 0 42 42 CE 2 
Diploma Thesis 
Seminar2 

GM047 Clinical Genetics C Ass. Prof. Šimko 14 0 14 CE 1  

 Total for winter semester      168 239 407  27  

GM 062A Traditional Chinese 
Medicine 1 OS MUDr. 

Ondrejkovičová 28  0 28 CE 2  

GM055G Student`s Scientific Activity 
Seminars 7 OS RNDr. 

Krivošíková 0 14 14 CE 2  

GM063 Clinical Bioethics OS Prof. Glasa 0 21 21 CE 2  



STUDY PROGRAMME - Academic year 2020/2021 
Study field: GENERAL MEDICINE 

5th year 
 

 
C – compulsory subject, E – examination, CE – current evaluation, OS –optional subject 
 
 

Code of 
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Prerequisite 

Lect. 
Sem. 

practical 
training 

5th year SUMMER SEMESTER 

GM043B Dermatovenerology 2 C MUDr. Szép 14 15 29 E 2 Dermatovenerology 1 

GM044B Gynaecology and 
Obstetrics 2 C Ass. Prof. Rusňák 28 42 70 CE 4 Gynaecology and 

Obstetrics 1 
GM027D Surgery 4 C Prof. Vidiščák 28 28 56 E 3 Surgery 3 

 incl.   - Paediatric  
Surgery  MUDr. Húšťavová 6 6     

 -  Orthopaedics-
Traumatol.  Prof. Šimko 18 18     

 -  Plastic Surgery  MUDr. Palenčár 4 4     

GM023E Internal Medicine 5 C Ass. Prof. Demeš 56 56 112 CE 5 Internal Medicine 4 

 incl.   - Haematology  Ass. Prof. Demeš 14 7     

 - Geriatrics     Ass. Prof. Mikus 14 14     

 - Cardiology  Prof. Hatala 14 21     

 - Internal Medicine  Ass. Prof. Demeš 7 7     

 - Rheumatology  Prof. Rybár 7 7     

GM037C Paediatrics 3 C Ass. Prof. Furková 28 28 56 E 3 Paediatrics 2 

GM048 Infectology C Ass. Prof. Holečková 14 25 39 E 3 
Neurology 2, 
Microbiology 2, 
Internal Medicine 3 

GM049 General Medicine C Ass. Prof. Gazdíková 14 28 42 E 3 Internal Medicine 4,  
Paediatrics 2 

GM050 Forensic Medicine C Ass. Prof. Šidlo 14 14 28 E 2 Pat. Anatomy 2, Pat. 
Physiology 2 

GM051 Diploma Thesis - Subject 
of the final work   C Adviser 0 42 42 CE 2 Diploma seminar 1,2 3 

GM052 

Compulsory Summer 
Practice 
Gynaecology and 
Obstetrics 

C Ass. Prof. Rusňák 0 80 80 CE 3  

GM053 
Compulsory Summer 
Practice 
Paediatrics 

C Ass. Prof. Furková 0 80 80 CE 3  

 Total for summer 
semester     196 438 634  33  

GM062B Traditional Chinese 
Medicine 2 OS MUDr. 

Ondrejkovičová 14 14 28 CE 2  

GM055H Student`s Scientific 
Activity Seminars 8 OS RNDr. Krivošíková 0 14 14 CE 2  

 Total for fifth year 
C/OS     406 740 1146  60/10  



 
STUDY PROGRAMME - Academic year 2020/2021 

Study field: GENERAL MEDICINE 
6th year 

 

 
C – compulsory subject, E – examination, SE  state examination, CE – current evaluation 
 
Practical training - internships are held at the time from 7,30 h – 14,30 h. 
Seminars are held at particular workplace at the time from 14,30 h – 16,00 h 
 
 
 
  

Code of 
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Sem. 
Sem. 

practical 
training 

GM023F INTERNAL MEDICINE 6 C Ass. Prof. 
Demeš 75 350 425 CE 13  

 Preparing for state exams and time 
for it    3 weeks     

 The duration of the course    10 weeks     

GM027E SURGERY 5 C Prof. 
Vidiščák 52 245 297 CE 12  

 Preparing for state exams and time 
for it    3 weeks     

 The duration of the course    7 weeks     

GM044C GYNAECOLOGY AND 
OBSTETRICS 3 C Ass. Prof. 

Rusňák 30 140 170 CE 10  

 Preparing for state exams and time 
for it    2 weeks     

 The duration of the course    4 weeks     

GM037D PAEDIATRICS 4 C Ass. Prof. 
Furková 45 210 255 CE 12  

 Preparing for state exams and time 
for it    3 weeks     

 The duration of the course    6 weeks     

 Total for sixth year     202 945 1147  47  

Subjects of state exams 

GMPSE1 Diploma Thesis Defense C     SE 2  

GMPSE2 Gynaecology and Obstetrics C     SE 2  

GMPSE3 Surgery C     SE 3  

GMPSE4 Paediatrics C     SE 3  

GMPSE5 Internal Medicine C     SE 3  

 Total for State Exam       13  

 Total for sixth year       60  



Obligatory Summer practice (OSP) 
The student is obliged in terms of the Study regulations of SZU  to perform the continuous 
practice in the full scope by the designed workload after completing  weeks of tuition  during 
the summer semester until the end of academic year. 
Application for OSP 
1. The student can complete the OSP at clinics and workplaces contracted by SZU. The 
student can obtain information on completing OSP directly from secretariats of  the appropriate 
cilinics, departments. Subsequently, the student has to write a request  addressed to the Head 
Office of a hospital facility. The request is confirmed by the head  manager or head physician 
clinic / department in which the student will complete the OSP. 
 
2. The student can complete the OSP at clinics and workplaces which are not contracted   
     by SZU. 
The student can also complete the OSP at other hospitals (within SR or abroad) if allowed  
by the appropriate medical institution. The student shall deliver the request with the 
attached guarantor´s statement and approval referring to the subject the  OSP 
performance is related to. The student fills out the agreement on OSP confirmed by the 
medical institution in which the OSP is performed. The student shall bring the confirmed 
agreement to the Study department of the Medical Faculty of SZU. 
Engagement-book of clinical practice (ECP) – credit – obtaining credits for ECP 
In terms of par. 67 section 6 of the Law No. 131/2001 Coll. on universities and on amendment 
and suplement of some laws in the wording of the following regulations, the student is obliged 
to keep the Engagement-book of clinical practice/logbook. The Engagement-book of clinical 
practice is a document for the registering of student´s work performed during OSP and makes 
an obligatory part of study. The students govern themselves by the organizational instructions 
in the Engagement-book. The Engagement-book is available for the students to buy in the copy 
centrum. The student is obliged to submit the confirmed ECP/logbook to the guarantor of the 
subject for the purpose of granting credits.  The student is obliged to hand in the 
Engagement-book of clinical practice/logbook at the entry registration.  
 
Guarantors responsible for obligatory summer practices 
Study programe of General Medicine 
 
2nd year - Basic of Nursing 40 hours doc.PhDr. Padyšáková, PhD., mim. prof. 
3rd year - Internal  Propedeutics 40 hours doc. MUDr. Demeš, PhD. 
3rd year - Surgical  Propedeutics 40 hours prof. MUDr. Vidiščák, PhD.,FEBPS 
4th year - Internal Medicine 80 hours doc. MUDr. Demeš, PhD. 
4th year – Surgery 80 hours prof. MUDr. Vidiščák, PhD.,FEBPS 
5th year - Gynaecology and Obstetrics 80 hours doc. MUDr. Rusňák, CSc. 
5th year – Paediatrics 80 hours doc. MUDr. Furková, CSc. 
Formulars – application for the obligatory summer practice 
Study programe of  general medicine – GM 
Application for OSP – GM – workplaces of SZU 
Application for OSP – GM – workplaces outside SZU 
Agreement on OSP – GM - workplaces outside SZU 
 
List of hospitals, ZZ, contracted by the Medical Faculty of SZU on the obligatory summer 
practice performance 
 
 
 



 

 

       Faculty of Medicine 
 
 
Internal Directive of Faculty of Medicine of Slovak Medical University 
concerning the evaluation of the subject Slovak Language (SL) 1,2,3,4,5 of 
the study programme 7.1.1. General Medicine 
 
 
 
a) The credits for current evaluation and examination shall be recognized to the transferred 

Czech nationality students. 
b) The credits for current evaluations and the examination in the Czech language shall be 

recognized to the transferred students coming from the  universities in the Czech Republic. 
c) The students transferred from other countries may be incorporated into the subject Slovak 

language 1,2,3,4,5 according to their command of language. Students may also acquire 
further knowledge and language skills in individual classes of Slovak language or Language 
school courses. 

The head of the Department of  Foreign Languages will submit the schedule  for the evaluation 
of transferred students, stating their duties: students shall write the test and composition for 
each subject SL1, SL2 and the test  and the doctor-patient dialogues for SL3, SL4, SL5. 
The head of Foreign Languages Department is responsible for the evaluation of the subject 
Slovak Language 1,2,3,4,5 of the transferred students in accordance with the study programme  
7.1.1. General Medicine.  

 
Bratislava, 18 January 2017 

 
 
 
                                                                                     prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 
                                                                                                    Dean of FM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     Faculty of Medicine 
 
 
 

 
 

 
 
 

Directive 1/2018 
Smernica č. 1/2018 

 
 
 
 

of the Dean of  Faculty of Medicine  of Slovak Medical University (SMU)  
Study regulations 

 
 
 
 
The directive complements the articles of Study Regulations for  Faculty of 
Medicine of SMU 
 
 
 
Bratislava 2018 
 
 
 



I. 
Art.14 Academic Mobility: The students, participating in the programme Erasmus in a relevant 
academic year, may obtain the evaluation of their study results within the winter term 
examination period of the following academic year. 
The study results evaluation of the fifth grade students, participating in the programme 
Erasmus, have to be terminated by 30 September of the current academic year. 

II. 
Art.16 1a) Pursuant to Study Regulations of SMU the student is obliged to conduct a 
continuous summer practice in full scope according to the prescribed curriculum in the period  
after completing tuition weeks of the summer term until the end of the academic year. 
In purview of § 67 sec. 6 of the Act No.131/2001 Coll. on Higher Education Institutions and on 
changes and amendments to certain laws, as amended, the student is obliged to have a logbook 
(of clinical practice). A logbook is a document on keeping file on the student´s work, he has 
conducted during the obligatory summer practice and represents the obligatory part of the 
study. The student follows the organizational instructions in the logbook. Logbooks may be 
purchased in the fax copy facility. The student is obliged to submit the signed logbook for 
entering credits after completing the obligatory practice, to the guarantor of the subject. The 
credits must be entered in the MAIS, no later than on 31 August of the current academic year. 
The student is obliged to submit the logbook on the enrolment day. 

III. 
Art. 21/16 Resit examination conducted by the examination board is regarded as one of the two 
possible resit dates and not as an additional date. The student or the teacher may apply for such 
an examination to the Dean of the Faculty in writing. 

IV. 
Art. 21/21 If the student fails to fulfil the conditions of the ongoing assessment, he is evaluated 
by the FX grade without any possibility to sit for the final exam. 

V. 
Art. 22 /2a) The subjects passed may be recognized and the obtained credits and grades can be 
transferred if they are a part of the prescribed curriculum either as obligatory or compulsory 
optional subjects and were evaluated by A - D grade or by any other equivalent mode. The 
subjects evaluated by E grade must be entered as repeatedly entered subjects and the student 
must complete them within the tuition weeks of the semester (practical training, seminars, 
internship). 
2b) Subjects evaluated by E grade will not be recognized in the current academic year in the 
students applying for transfer from other universities, who have not completed their study year. 
The transfer will only be permitted to lower study grade/year in these students. 

     VI. 
Art.26/12 The student, who has repeatedly entered the subjects in a relevant academic year, is 
not allowed to interrupt the study until 15 October of the current academic year. 

VII. 

Art. 28/2c Decisions for students issued by the Faculty of Medicine of SMU will be delivered 
exclusively to the addresses of students in the Slovak Republic. 

The consignment will be deemed to be delivered even if the receipt is not confirmed and it is 
returned to the address of SMU.  

The directive was approved by the Academic Senate SMU on June 4, 2018. 

 
 

Prof. Anna Remková, MD, DrSc. 
       Dean of the Faculty of Medicine of SMU 



 
 

 
     Faculty of Medicine 
 
 

 

 
 
 
 
 

Directive  2/2018 
Smernica č. 2/2018 

 
 

 
of the Dean of Faculty of Medicine of Slovak Medical University 

(SMU) on the subject evaluation procedure 
 

 
 

 
This directive specifies the teacher’s obligation during the subject evaluation 
procedure and their entry into the MAIS system 
 
 
 
 
Bratislava 2018 
 
 



I. 
If the subject is finished "PH" (passed the final fulfilment of the conditions of completion of 
the subject in the form of ongoing assessment) and the  student has met all the conditions laid 
down in the course of the semester, the evaluation must be entered in the MAIS after the 
completion of the last practical exercise/seminar. 
If the student fails to fulfill all the conditions and he is given an alternative fulfillment, the 
evaluation shall be entered into the MAIS after fulfilling the conditions set out no later than the 
end of examination period of a relevant semester. 

II. 
If the subject is finished "S " (exam), the dates for the exam must be listed in the last week of a 
relevant course at the latest, in a sufficient number and throughout the entire examination 
period of a relevant semester. 
If the student has no evaluation record  of the subject he has entered, it is rated as uncompleted 
and the Study Department of the Faculty shall enter FX grade in the MAIS, in the case of three 
days passed from  the examination period end. 
If  the student fails to appear for an exam and will not submit serious reasons for his absence 
within 3 days, the teacher shall record the evaluation  result into the MAIS as FX. 

III. 
Examinations of block-mode subjects take place on the days set out in the schedule of the 
course. If the exam has not been passed by the deadline set in the timetable, it can be held in the 
regular examination period.  
The correction terms can be carried out during the regular examination period. If the student 
fails to appear for a given examination, he may conduct the exam at the regular examination 
period, in order not to disrupt the other ongoing courses. 
The teachers must accept the terms of testing according to the timetable of a relevant year and 
the curriculum. 

IV. 
Conditions for successful completion of the subject must be set  by the subject guarantor in the 
information sheet and the student must be notified at the beginning of the course /semester. The 
conditions must not be changed  during the semester or after the course. 
 

V. 
The evaluating teacher shall ensure printing and submitting a statement on the evaluation of the 
subject (the report on the final evaluation  "S", report on the final assessment  "PH") to the 
Study Department of the Faculty after finishing the examination of the last student, no later 
than ten  days after the end of the examination period. 
 

VI. 
After completion of the examination period it is not allowed to make a record of the tests 
carried out. 

VII. 
If the student has no evaluation record  of the subject he has entered, it is rated as uncompleted 
and the Study Department of the Faculty shall enter FX grade in the MAIS, in the case of three 
days passed from  the examination period end. 
 

VIII. 
The student cannot be penalized for teacher´s failure to fulfil his/her obligation. 
 
The directive was approved by the Academic Senate SMU on June 4, 2018. 

 
Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 



                                                    Dean of FM 
 

 
     Faculty of Medicine  

   
 
 
 

 
 
 
 

 
Directive No 3 /2018 
Smernica č. 3/2018 

 
 

 
of the Dean of the Faculty of Medicine of Slovak Medical University in 

Bratislava on graduation theses 
 
 
 

 
This directive specifies the procedure of submissions and habilitations  
of graduation theses in terms of Directives 5/2012 and 5/2013 of the Rector 
of SMU at The Faculty of Medicine 

 
 
 
Bratislava 2018 
 



 
 
 

Part 1 
Assignment of graduation thesis 

(1)The Training working place is the pedagogic unit of the Faculty of Medicine of Slovak 
Medical University in Bratislave (thereinafter  just as FM SMU or FM) – chair, institute or clinic. 
(2)Theme proposals of  graduation theses (thereinafter also as GT) are published by training 
working places through the information system (thereinafter just as „MAIS“) by the deadline set 
out in the timetable of  relevant academic year. The publication of the themes is in the 
responsibility of the head of training working place or a person put in charge by them. 
(3)The deadline for the themes publication is normally 31. March of the relevant academic year. 
(4)The students selects a graduation thesis theme following an agreement with the work 
supervisor or advisor who prepares the assignment of graduation thesis in a regular form 
(thereinafter just as „assignment“). The student delivers the elaborated and signed assignment to 
the study department of the dean´s office of FM by 30. April of the relevant academic year at the 
latest. The assignment is approved by the head of relevant working place of SMU. 
(5)The graduation thesis theme is selected by the student by 31. March of the fourth year of study 
at the latest. 
(6)The dean of FM can also accept a student-proposed theme. In this case, the dean appoints the 
supervisor and guaranteeing pedagogic unit at FM SMU. 
(7)In justified cases, following the agreement of all involved parties (author, supervisor or 
advisor, person authorised to approve assignment), an assignment content is possible to change. 
The data within the assignment in the time of graduation thesis submission is binding and must 
be identical  with the data stated in the graduation thesis. 
(8)The assignment is a document with which the faculty defines author´s study obligations in 
relation to the graduation thesis elaboration. The assignment is binding to the student. 
(9)The student elaborates the graduation thesis self-sufficiently under advisor´s supervision 
(supervisor of the work). 

Part 2 
Submission of graduation thesis 

(1)The student of fifth year submits GT by 31.May of the relevant academic year at the latest. 
(2)The thesis in printing must be handed in the study department of dean´s office in two copies 
together with signed advisor´s opinion and also entered electronically in the system of MAIS. 
The study department of dean´s office of FM ensures delivering one copy of the thesis to the 
head of pedagogic unit which ensures delivering the thesis to the opponent. The thesis submitted 
electronically must be identical with the version in printing. 
(3) The GT mustbe handed in the study department of of dean´s office together with the printed 
form in one electronic copy in PDF format on non-erasable, non-rewritable CD. 
(4) The electronic copy of GT on CD is delivered to the university library by the study department 
of dean´s office. 
(5)The thesis version in printing must be printed out in single-sided pages of A4 format in 
hardback to prevent taking out individual pages. The details on the GT lay-out and verification 
of its originality is defined by SMU Rector´s Directive No 5/2012. 
(6)The student having submitted GT receives a relevant number of credits for its elaboration and 
submission (subject „graduate thesis“ in MAIS) 

Part 3 
Advisor (supervisor) of GT 

(1)The advisor of GT is a scientific or pedagogic faculty worker or a professional from practical 
area qualified in the relevant field. 



(2)If the advisor is not an employee of SMU, the dean of FM appoints the working place of FM 
which guarantees the graduation thesis. 
(3)The advisor is obliged to lead the student professionally and elaborate advisor´s opinion on 
GT in the appropriate form within the MAIS system evaluating it A – FX. 
(4)The advisor elaborates the opinion only after the originality verification of thesis which the 
advisor must comment on in the opinion.  

Part 4 
Opponent of GT 

(1)The opponent of GT is a scientific or pedagogic faculty worker or professional from a practical 
area qualified in the relevant field. 
(2)The opponent of graduation thesis is appointed by the chairperson of the commission for 
graduation theses habillitations following consultation with the advisor.  
(3)The opponent is obliged to elaborate the opposition opinion on GT by the defined deadline.  
(4)The deadline for the opposition opinion elaboration is normally 30.June of the relevant 
academic year. The opinion is entered in electronic form in the MAIS system. 
 

Part 5 
Habilitation of GT, the commission for the graduation thesis habilitation 

(1)The habilitation of GT in front of the commission for the habilitation of graduation theses 
normally takes place in the traning working place which has specified GT (in the guaranteeing 
training working place), within the term defined by the dean of FM. The term of GT habilitation 
is normally in September of the relevant academic year of the sixth year of study. 
(2)The habilitation is public. 
(3)The commission for habilitation includes five members – chairperson and four members. Its 
chairperson is a university teacher in the function of prelector or professor normally being the 
head of relevant pedagogic unit. The chairperson of commission is appointed by the dean of FM. 
The commission is appointed by the dean in terms of the commission chairperson´s proposal. 
The members of the commission are university teachers working in the functions of professors 
and prelectors or other professionals approved by the scientific board of faculty. The commission 
is quorate on condition of the chairperson and minimum two members´ presence. Both the 
advisor and opponent of GT are invited. 
(4)The commission defines the ultimate evaluation of GT with levels A-FX in a non-public 
session by consensus. The commission evaluates GT on the basis of habilitation and advisor and 
oponent´s evaluations. The commission also deliberates the protocol of the graduate thesis 
originality verification. 
(5)Within the habilitation duration, the chairpeson of commission completes a record in „The 
Protocol on State Examination“ signed by the chairperson and all commission members and 
delivers it to the study department of dean´s office of FM within three working days following 
the GT habilitation. 
(6)The student can also take habilitation  in spite of one of opinions evaluating the thesis with 
FX level. In the case GT is evaluated with „FX“ level in one of opinions, the advisor and 
opponent´s presence at habilitation is obligatory. 
(7)However, if the habilitation does not prevent GT from evaluating it with „FX“, the student 
receives a term for revising GT and is able to take habilitation in front of the commission in the 
following academic year. 
 
The directive was approved by the Academic Senate SMU on June 4, 2018. 

 
Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc. 

                                         Dean of FM 



 
 
 
 
 
 

 
Directives of the Rector of Slovak Medical University  
 
 

 
Directive No. 5/2012 of the Rector of the Slovak Medical University in 
Bratislava on final theses, bibliographic registration, control of originality, 
storage and accessibility.  
 
Directive No. 3/2013 of the Rector of the Slovak Medical University in 
Bratislava on students´enrolment 
 
Directive No. 4/2013 of the Rector of the Slovak Medical University in 
Bratislava on process of evaluation of subjects- added by Directive 2/2018 
 
Directive No. 5/2013 of the Rector of the Slovak Medical University in 
Bratislava 
on the state examinations and final theses 
 
Directive No. 6/2013 of the Rector of the Slovak Medical University in 
Bratislava on repeated entering of subject 
 
Directive No 4/2016 of the Rector of the Slovak Medical University in 
Bratislava on the scope of SMU and its faculties in the Erasmus+ 
Programme realization 
 
Directive No 6/2016 on tuition fees of the Slovak Medical University in 
Bratislava 
 
Directives are posted on the web of General Medicine SMU 
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STUDY REGULATIONS 
 

OF THE SLOVAK MEDICAL UNIVERSITY IN BRATISLAVA 
  

 
   issued in accordance with § 9 Sec. 1, point b) of the Law 131/2002 Coll. on Higher 
Education and on Changes and Supplements to Some Laws. The document was approved by 
the SMU Academic Senate, in Bratislava on October 10th, 2019. 
 
 

 
Article 1 

Basic Provisions 

(1)These Study Regulations of the Slovak Medical University in Bratislava (hereinafter 
referred to as study regulations) under Act No. 131/2002 Coll. on universities and amending 
certain laws, (hereinafter referred to as Higher Education Act) as an internal regulation of the 
Slovak Medical University in Bratislava (hereinafter referred to as the University) issued 
pursuant to Art. 15 Sect. 1 (b) of Higher Education Act        

a) governs the legal relations arising in the provision, organization and provision of higher 
education (the study)  within the accredited study programmes at the university and faculty,                                      

b) defines the rights and obligations of the university teachers within the legal relations under 
subparagraph a). 

(2) All the academic freedoms and rights are guaranteed as a legal right by the university and 
the faculty. A student has the right to learn in particular, while maintaining freedom of choice 
of study in accredited study programs, freedom of teaching consisting especially in openness 
to different opinions and scientific research methods. 

(3) These study regulations govern the study of students of Slovak Medical University in 
Bratislava on all levels of study, who were admitted to the study programmes accredited in 
purview of the Act on higher education institutions. 

 (4) Study regulations of the specialization study lie within the competencies of individual 
faculties of the Slovak Medical University in Bratislava. 

 

 

 

 

 

 



STUDY 

Article 2 
Levels of Study 

 
(1)The study is provided by the university at the faculties in accredited study programmes 
a) the bachelor’s study  (1st degree) 
b) in the master’s study  (2nd degree) 
c) in the doctoral study (1st degree and 2nd degree) 
d) in the postgraduate doctoral study (hereinafter referred to as the postgraduate study) (3rd 
degree) 

(2) The University allows students within their study also apply to study in another faculty or 
another university in the Slovak Republic or abroad.  

(3) The dean is responsible for providing, organizing study programmes according to the 
schedule of study, its content in accordance with the law and in compliance with general 
binding legal regulations, university status and the status of faculty and faculty study 
regulations. 

Article 3 
Forms of Study 

(1) Study programmes are organized in full-time study and part-time study. 

(2)  Full-time study is organized as a daily student participation in learning activities 
according to the recommended study program covering the scope of 1500 - 1800 hours per 
academic year including self-study and independent creative activities. (1) 

(3) Study in the accredited study program of general medicine, dentistry, midwifery – 
bachelor form are conducted exclusively in the full time study pursuant to the Ordinance of 
the Government of the SR No. 296/2010 Coll. upon professional competence to 
perform/exercise health services, upon the way of further education of health care 
professionals, upon the system of specialization fields and the system of certified activities, as 
amended. 

(4)  Part-time study is organized according to the recommended study plan covering the scope 
of 750-1440 hours per academic year including inspected self-study and independent creative 
activities. (2) 

(5) Organization of all grades and forms of university study is based on credit system. (3) 

       
 
1 § 9 Sec. 1, point b) of the Law 131/2002 Coll. on Higher Education and on Changes and Supplements to Some 
Laws 
2 § 9 Sec. 1, point b) of the Law 131/2002 Coll. on Higher Education and on Changes and Supplements to Some 
Laws 

 



(5) Organization of all grades and forms of university study is based on credit system. (3) 

Article 4 
Methods of Study 

Study programme in full-time study and part-time study takes place by means of 

a) teaching by direct contact of the university teacher and the student (method with 
attendance) 
b) communication via communicative means based on computer nets and study materials 
(distant learning method) or 
c) combination of the methods a) and b) (combined method) 
 

Article 5 
Standard Study Length 

 
(1) Bachelor study programme as a first level study program aims to acquire theoretical 
knowledge and practical skills based on the current state of science and art. Professionally 
oriented bachelor study programme aims at mastering of this knowledge upon performing 
health services. Academically oriented bachelor programmes aim at continuing in the second 
level of higher education. 
The standard course of Bachelor’s study lasts including practice (at least) 
a) 3 years in full-time Bachelor’s study, 180 credits, 
b) 4 years in part-time (external) study, 180 credits. 
 
(2) The second level study programme aims at acquiring theoretical knowledge and practical 
skills based on the current state of science and research and at developing the creative 
capability upon performing health care service or at continuing in higher education according 
to PhD study programme.  

Standard study length in the second level of study programme including practice lasts 

a) 2 academic years in full-time study, 120 credits, 
b)  3 academic years in part-time study, 120 credits. 
 
(3)Standard study length of doctoral study programme lasts six years in full-time study 
program, 360 credits. 
 
(4)  The PhD study program lasts 
a) three or four academic years in full-time study, 180 or 240 credits. 
b) four or five academic years in part-time study, 180 or 240 credits. 
 
 
 
3 Decree of the Ministry of Education of the Slovak Republic No. 614/2002 Coll. on the credit system of study, 
as amanded 
 
 



 
(5) The study according the study curriculum cannot exceed the standard length expressed in 
academic years under paragraphs 1 to 4 by more than 2 years. 
 
(6) Prolongation of the standard length of study is approved by the dean after a written request 
of a student to interrupt study under Article 26. 
 

 
Article 6 

Academic Degrees 
 
(1)These degrees are conferred by the University:   
a) in the bachelor’s study „Bachelor“ (Bc.) 
b) in the master’s study „Master“ (Mgr.) 
c) in the doctoral study  -  Medicinae universae doctor (Doctor of Medicine MD)  (MUDr. as 
abbreviated) in general medicine and doctor of dentistry (MDDr. as abbreviated) in dentistry. 
d) in the postgraduate study - (philosophiae doctor, PhD after the surname) 
 
(2)Rules of this study regulation regulate the doctoral study in a suitable way. 
 
(3) Rules governing the doctoral study are regulated by law on higher education and internal 
directive of the university and faculty. 
 
(4) Graduates of a master's degree may take/pass the rigorous exam which is a part of the 
thesis defense. After its successful completion they are conferred by the university academic 
degree Doctor of Philosophy (PhDr. at the beginning of the names) is conferred by the 
university. Rules governing the doctoral exams completion are regulated by the internal 
provision of the faculty. 
 

 
 

Article 7 
Study Conditions for Foreign Students 

(1)Foreign students may study at the university based on the study exchange programme or 
based on the contract between the host university and sending university. 

(2)The rights and obligations of foreign students and the scope of services provided by the 
faculty are embraced in the contract signed by the involved parties, i.e. the statutory 
representative of the university and the student (or in the case of minority by his/her 
representative). The rights and obligations of foreign students are exactly the same as in 
Slovak students, unless stated otherwise in the contract. The contract is concluded for the term 
of the study program. 
 
(3) Foreign student may study in the Slovak or English language in the accredited study 
programme. The practical part of the instruction process is conducted in compliance with the 
§ 8, Sect. 4 of the law No. 270/1995 Coll. on the state language of the Slovak Republic, as 
amended. The amount of the fee and the way of its covering is stated by the contract between 
the student and the university. 



 
(4) A foreign student who is a citizen of a third state may study in the Slovak language upon 
submitting a relevant document which states the command of the state language if the SR (e.g. 
certificate on state examination in the Slovak language). The amount of the fee and its 
covering are stated in the price-list included in the Directive of rector No. 4/2019 on the 
amount of the fees associated with the study at the Slovak Medical University in Bratislava. 
 
(5) Foreign student, who is a citizen of the EU and EHP (European Economic Area) and 
studies in the Slovak language, maintains the same conditions as a citizen of the SR. 

(6) The submission of documents on paying all the fees as stated in the contract is a 
prerequisite for student´s enrolment. 

(7) The study programme for foreign students is provided by the faculty that has an accredited 
study programme in a relevant study field approved by the Ministry of Education, Science, 
Research and Sport of the Slovak Republic in the Slovak or English language. Students of the 
Faculty of Medicine studying in the English language shall prove by the end of 5th semester 
the command of Slovak language in order to be able to communicate with the patients in 
compliance with Art.7 section 3 of these study regulations. 

(8) Foreign students may be admitted by the form of transfer in compliance with the same 
conditions as other student (Art. 13) 

 
Article 8 

Admission Requirements 

(1)  The requirements for admission to the study (admission procedure) are stated by the 
rector of the university and approved by the academic senate of the university. 

(2)  The requirements for admission are 

(a) in the bachelor’s study - a secondary school certificate (either general or vocational) and 
certificate on physical competence to perform health care services provided by general 
practitioner, 

(b) in the master’s study - completion of bachelor’s study in the relevant study programme, 
and in the part time form of study providing proof of employment in the relevant branch with 
confirmation of personnel department (if it is required by the faculty)  

 
(c) in the doctoral study programme – a secondary school certificate (either general or 
specialized) and certificate on physical competence to perform health care services provided 
by general practitioner,  

(d) in the PhD study programme -  2nd grade university education. 

 

(3)  The faculty shall announce on the official bulletin board of the university or faculty and 
on the university website: 



(a) deadline for submitting the applications for the study, 
(b) requirements for admission, 
(c) dates and ways of verifying the successful fulfillment of the conditions for 
admission, 
(d) form and thematic content of the exam, if admission exam is a part of  admission 
procedure, 
(e) criteria of evaluating results, 
(f) information about the planned number of applicants  to be accepted to the study of  
particular study program. 

(4)  Deadline for the period required to meet the obligations under paragraph 3 is at the latest         

a) till September 20th in the academic year which is preceded by the academic year, in which 
is the study due to begin, if concerning a bachelor’s study program or a study program in 
which the ministry after the accreditation commission statement with regard to the specific 
study program allowed joining the 1st and 2nd degrees of study into one unit,(4)                                                                            
b) two months before the last date for submission of applications, in case of other study 
programmes. 

(5)  Requirements for admission to the master’s study program in medical study disciplines 
are:                                                                                                                                               
a)  bachelor’s degree in the bachelor study programme in the relevant study branch, 
supporting document on employment in the relevant branch with confirmation of personnel 
department (if applicant is required by the faculty),    

 
b) passing the state examination in the relevant bachelor’s study programme. 
 
 
(6) The dean can decide about other requirements needed for study admission. (5) 

 
(7) The dean decides at least 2 months before the deadline of submitting applications, the list 
of PhD dissertation topics applicable in the frame of admission procedure. Each  topic is 
complemented by the title of the study programme, name and surname of supervisor including 
academic degrees, form of study (full-time, part-time), deadline and location of submitting 
applications and date of admission procedure, conditions of admission, way of verification of 
their fulfillment, form and thematic content of entrance examination and verification of its 
results. The information is published at the university website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 pursuant to Art. 53 Sect. 3 of the Higher Education Act 
5 pursuant to Art. 57 Sect. 1 of the Higher Education Act 



(8) The supplement to the application for doctoral studies is: 
a) CV,  
b) certified copies of documents on attained education and citizenship,  
c) an inventory of their published articles or a statement of the results of another professional 
activity, or related testimonials.  
 
(9) Pending the completion of the admission procedure, no additional change to these facts is 
possible.  
 
(10) Candidate with specific needs can include them in the request connected to his 
application for their evaluation leading to the determination of entrance examination form and 
method of its performance while considering the specific needs. 
 

ADMISSION PROCEDURE 
 

Article 9 
Organizational Support for the Admission Procedure 

(1) Preparation, organization and the process of admission procedure is provided by the 
university in cooperation with the faculty. 

(2) The dean of the faculty decides on number of students to admit after the prior rector’s and 
Ministry of  Health of the Slovak Republic consent. 

Article 10 
Admission Procedure 

(1) The admission procedure starts on the delivering electronic application for admission to 
study. 

(2)  The application for admission (hereinafter referred to as the application) must be 
submitted on an approved application form of the Slovak Medical University in Bratislava 
(generated by MAIS electronic system). 

 (3) Inseparable part of the application is the documents specified by the university including 
the applicant’s proof of payment for the admission procedure (hereinafter referred to as a 
„complete application“). The submitting applicant is responsible for the accuracy, 
completeness and correctness of the data contained in the complete application. Foreign 
student´s application includes a certificate of his citizenship. 

(4) The university is authorized to make use of the data from the admitted applicant´s 
application. The applicant provides the higher education institution with the intention to enrol 
in the study within an inevitable extent for the purpose of data entry into the registry of 
students and issuing the student card. Processing personal details in terms of special 
regulation included in the documents and application except for the data stated in § 58, sec. 3 
of the Act on Higher Education can be performed by the higher education institution strictly 
following the relevant person´s prior consent which is an inseparable part of the application. 
 
 



(5) If the application is sent by means of electronic devices, the delivery date to the electronic 
address is only relevant. The applicant is obliged to deliver the complete application in written 
form too, no later than 5 calendar days. Unless the student confirms the submission of 
complete application in electronic form within the prescribed term, the date of the stamp on 
the envelope or the university post room date is regarded as submission date.  

 (6) It is possible to apply for more study programmes. One application can be submitted to 
each study program. The applicant for PhD study shall select one of the topics given on the 
list. 

(7) If it is possible to apply for more study programmes which are organized by one faculty 
sec.6 shall apply in the same way. 

(8) Unless the applicant submits the complete application (sec.3) at an alternative date stated 
by the university after obtaining his/her incomplete application, i.e. within 7 days, the 
application procedure is ceased and the incomplete application is considered undelivered. 
Cessation of admission procedure is not subject to general regulations on administrative 
proceedings. 

/9/ The admission examination (regular part of entry exam in full- time form) is a part of the 
examination. Student is sent the invitation to entry exam no later than 28 days before the date 
of the exam, by the University. In case of PhD study the student is sent the invitation no later 
than 14 days before the exam and announced its thematic content by the University.  

(10) The admission examination can be divided into more parts and can be taken in one or 
more days (physical fitness test, examination in theory). Integral part is the proof of applicant´ 
identity before the examination. 

(11) The evaluation of the written tests is anonymous, the person evaluating the test is 
prevented from the possibility of the identification of applicant having written a particular 
test. 

(12) If the applicant misconducts in the examination (commits fraud or conduct which is 
contrary to the rules declared at the beginning of the examination) according to sec. 9-11 the 
dean or an employee in charge shall terminate admission examination or its part. The results 
of an interrupted admission examination of such an applicant are not assessed, and his/her 
admission examination is regarded invalid. No substitute date of admission examination is 
granted and his admission examination is considered to be unsuccessful.   

(13) Premature termination of admission examination is not subject to the application of 
general regulations on administrative proceedings.  

(14) Applicant asking for an alternative date of examination in written form is permitted to 
take one only after his reasons relevance of absence at admission examination have been 
judged and recognized. A good reason for permission of alternative date can be e.g. an acute 
illness or participation of the applicant at other entry exam at other higher education 
institution documented by the invitation copy.  

(15) The admission examination for PhD study is conducted before the admission committee 
consisting of chairman and at least two other members appointed by the dean of faculty. 



Article 11 
Decision on the Results of Admission Procedure 

(1) The general regulation on administrative proceedings doesn’t apply to decision on the 
results of the admission procedure. 

(2) Admission to the study based on the results of the admission procedure is decided by the 
dean. An applicant who does not prove fulfillment of basic requirements for admission to 
study at the time of verification of the fulfillment of conditions for admission may be admitted 
to study conditionally. This applicant is obliged to prove the fulfillment of the basic 
conditions for admission to study no later than on the date for enrolment. If the student no 
later than on the date for enrolment proves the fulfillment of the basic conditions for 
admission to the study, he/she is considered to be duly admitted student to the study of the 
chosen study programme.  

(3) The decision on the admission examination results must be received by personal delivery. 
The applicant whose whereabouts are not known shall be delivered by posting the decision on 
the official faculty board for 15 days. The last day of this period is considered the day of 
delivery. 
 
(4) If the entrance examination is taken within the study programme, then on the day of the 
entrance examination or on the following day at the latest, the university makes an overall 
result of the entrance examination available to the applicant through the academic information 
system.  
 
(5) If the entrance examination lasts several days (physical fitness exam, theoretical exam), 
the results are made available to the applicant on the last day of such a part of the exam. 
 
(6) Not later than 24 hours after the meeting of dean´s admission committee, the faculty will 
publish a list of admitted applicants by individual study programs on its website. Strictly 
applicants´ codes are given. The published information shall include the note: "The list is only 
informative, the dean's decision on the outcome of the admission procedure is crucial; it will 
be hand-delivered to the applicant." 

7) In the case of the dean's decision not to admit the applicant, he/she can submit a request to 
review the decision on the outcome of the admission procedure within eight days of its 
receipt. The application shall be submitted to the dean who made the decision. Dean may 
grant the application if it finds that the decision was not made in accordance with the Act on 
Higher Education and the internal regulations of the university, otherwise forwards the 
request to the rector. 
 
(8) If it is established that the applicant was not admitted to the study due to a technical error 
by the faculty, dean of the faculty places the candidate in the waiting list according to the 
corrected number of points. 
 
(9) The rector shall change the decision if it has been issued contrary to the Act on Higher 
Education and the internal regulations of the university or the request is rejected and the 



original resolution confirmed. Outcome of the review of the decision is sent to the applicant 
within 30 days of receipt. 
 

Article 12 
Documents on the admission procedure and the candidate's insight 

 
(1) The university is required to deposit admission procedure documentation, documentation 
of enrollment in study and enrollment in the following part of the study, summary of study 
results, a copy of study documentation and documentation of decision-making on academic 
rights and duties of the student for at least 25 years from the end of the study. 
 
(2) The applicant has the right to inspect the documentation of their admission procedure not 
later than 10 days from receipt of the decision by the dean. The access means that the 
applicant may read and take extracts from the records. 
 
(3) Inspection of the materials can only be offered to the applicant and in designated areas of 
the university at the presence of persons authorized by the rector. A reasonable period must be 
set for inspection.  
 
(4) If the applicant finds out that his/her test was evaluated improperly he/she notifies the 
person who is under sec. 3 present for the inspection. 

 
 

Article 13 
The admission procedure for the transfer of student from another faculty or from 

another university 
 

(1)Transfer takes place in the form of entrance examination. Admission procedure is modified 
by § 58 of Act on Higher Education (i.e. sending a filled in application for the study at 
university and completing admission procedure  sucssessully in the full time study  by the end 
of February of a standard calendar year). Unless the faculty academic senate has authorized 
special admission procedure upon transfer from another university or another faculty, the 
conditions of the admission procedure for the respective academic year are applied (Art. 10). 
 
(2) It is not possible to transfer from the study programme in English to the study of the same 
or another study programme in the Slovak language. 
 
(3) Changes of doctoral study programmes to bachelor and master degree programs and vice 
versa are not possible. 

 
Article 14 

Academic Mobility 
 

(1)  To provide academic mobility the dean appoints from the university ranks teachers a 
faculty coordinator (usually the vice-dean ) who is responsible in cooperation with the vice-
rector for international relations/ university coordinator of the Erasmus program for the 
organization of international cooperation in the educational  and scientific field, solving tasks 
associated with sending and receiving students and employees and provision of advisory 
services on academic mobilities for students and employees.   



 
(2) The University can accept for a part of the study, usually for one semester, a student from 
another higher education institution too, including a foreign university outside of the territory 
of the Slovak Republic without admission procedure in compliance with the requirements of 
the exchange program or on the basis of contract concluded between the university and the 
sending higher education institution.                                                                                                                                   
  
(3) The (visiting) exchange student admitted to study has the rights and obligations of the 
standard university student with respect to the conditions of the exchange program or the 
inter-institutional agreement. 
 
 (4) The university shall issue an acknowledgment about his/her university student status and 
shall indicate the period of study duration. The student will be issued a student identity card 
unless it can be replaced by a similar document issued by the sending (home) university.  
 
(5) The university can only accept another university student who will, in terms of his/her 
academic mobility, continue in the study initiated at another university and after finishing 
his/her mobility at the university the student shall continue the study at the sending higher 
education institution. Student who is a non-EU country citizen is obliged to submit documents 
included in his/her application to provide evidence of his previous study at the sending/home 
university unless the receiving university decides otherwise. 
 
(6) If the student completes a part of study at another faculty or at another university in 
Slovakia or abroad on the basis of a study agreement in the framework of academic mobility, 
acquired credits are transferred on the basis of  results record of mobility issued by the 
receiving higher education institution or another foreign institution in terms of the Lisbon 
Recognition Convention, Erasmum Charter for Higher Education  and the Directive No. 
4/2016 of the rector of the Slovak Medical University in Bratislava.   
 
(7) The completion of academic mobility at the receiving university, or eventually at antother 
institution abroad is formally conditional by 
a) the application for academic mobility, 
b) contract of  academic mobility, 
c) confirmation of study results. 
 
(8) The academic mobililty contract is concluded between the student, the sending higher 
education institution and the receiving higher education institution or another institution 
abroad before the student starts the academic mobility. 
 
(9) The results of the completed mobility are based on documents from the receiving higher 
education institution or another institution abroad (e.g. the list of completed courses and their 
evaluation) recognized in accordance with the mobility agreement and the conditions and 
rules of the program within which the academic mobility took place. 
 

 

 

 



Article 15 
Enrolment in Study 

 
(1)Applicant´s right to enrol in study evolves from the the announcement of the decision on 
admission to study under § 58, Sec. 7 of the Act on Higher Education Institutions. The date, 
location and method of enrolment for an admitted applicant is determined by the university or 
faculty informing him/her. 

(2) The student status is recognized from the day of registration; from that day on he/she 
acquires all the rights and obligations stated in the Higher Education Act and the internal 
regulations of the university and faculty. 

(3)  Registration will be held on the dates designated by the dean. Published registration dates 
are binding and unchanging and shall be released by the end of May of the academic year 
preceding the academic year in which the study will start. 

(4) The right for registration of the applicant, who has been admitted to the study 
conditionally, is terminated if he/she does not prove fulfillment of the basic conditions for 
admission on the date of registration at the latest. The Article 20 applies to the conditions for 
registration to the next study period.  
 
(5) The faculty has the right to request the applicant for the information whether he/she shall 
enrol in the study. The applicant is obliged to give such information by the date specified by 
the faculty. 
 
(6) The right of the applicant for enrolment based on the decision on admission expires if the 
faculty question whether he/she enrolls to the study is answered in the negative or the answer 
is not delivered by the appointed time. 

 
Article 16 

Study Programme, Study Subject 

(1) The programme of study or curriculum is a set of subjects consisting of educational 
activities represented mainly by lecture, seminar, exercise, final thesis, project work, 
laboratory work, internship, excursion, specialized practice, state examination and their 
combinations as well as a set of rules designed in such a way that a successful completion of 
these educational activities enables the student to acquire university degree maintaining the 
above mentioned rules. 

(2) The final thesis together with its defence form one subject which is an integral part of each 
study according to each study programme. The defence of final thesis belongs among the 
subjects of state examination. 

(3)The subjects included in the study programme are divided based on their binding force of 
completion into:  

 a) compulsory – their successful completion is a prerequisite for successful completion of 
a part of the study or the complete study programme,                                                                                                                                      



b) obligatory/compulsory optional – a  successful completion of specified number of these 
subjects according  to the student’s choice is a prerequisite for successful completion of the 
part of study or the whole study programme in the structure given by the study programme,                                                                               

c) elective – other subjects, the student has the opportunity to enrol in order to complete the 
studies. 

(4) Subjects included in the study programme are divided according to the prerequisites 
required          
 
a) prerequisite subjects - which require completion of other subjects; enrolment of such 
subject is determined by a successful completion of another subject (a  prerequisite subject) or 
other subjects, unless the study regulation of the faculty modification is different,                                                                                  

b) without prerequisite subjects; enrolment of this subject is not determined by completion of 
other subject. 

(5) If in agreement with the university or faculty the final thesis is written and defended in 
other language than the state language, an abstract and a summary in the Slovak language is a 
part of it. 

(6) Study programme in full-time form of study is composed in the way that the number of 
lessons of subjects in the study programme units within one week does not exceed the given 
limits, except regulated professions. Full-time study programme is usually designed with no 
more than 6 compulsory exams per semester. This restriction doesn’t apply to part-time study, 
individual study, study of two-study programmes simultaneously, study of obligatory optional 
and elective subjects and differential examaninations. 

(7) No changes are carried out in the study programme during the semester. 

(8) Postgraduate study programme and its changes are proposed by the PhD applicant´s 
supervisor. 

(9) Student participation in all prescribed study programme units is compulsory, unless the 
university teacher regarding to the character of the subject decides otherwise. Making 
pictorial and sound recordings (photographing, video-recording, using dictaphone, recording 
sound by telephone) in the course of pedagogical process or making copies of teacher´s 
presentations is not permitted unless the teacher expresses consent to the mentioned activities. 

(10) If the student misses part of the compulsory study subject, an alternative task must be 
assigned by the university teacher in accordance with the dean´s directives. 

(11) The university teacher of the particular study subject can decide, regarding the character 
of the subject and amount of absences, on non-completion of the subject or not permitting to 
sit for an exam. The dean shall decide, based on student’s written request, about the further 
procedure. 

(12) Completion of a study programme within the relevant field of study resulting in 
university education required as a part of professional competence to perform the medical 
profession, is carried out in accordance with the Slovak Republic government regulation No. 



296/2010 Coll. on the competence to perform medical profession and on the form of further 
education for healthcare professionals in the specialized training courses system and certified 
professional work activities. 

 (13) An integral subject teaching part lasting one semester is referred to as "subject". If the 
subject is divided in the study programme for more "subjects", the subjects are indicated by 
the consecutive serial number (subject 1, subject 2, etc.). 
 
(14) Each subject is identified by its code and name and is designed as a one-semester subject. 
Basic data on the nature of the subject are set out in the Information Sheet of the Subject.6  
 
(15) The study programme of PhD study consists of the study part which ends with 
dissertation examination of the scientific part and the defense of the dissertation work. 

 

Article 17 
Schedule of Studies in Academic Year 

(1)   The academic year begins on September 1 of the current year and ends on August 31 of 
the following year. The academic year is divided into the winter semester, the summer 
semester and a period of holiday. 

(2)   The schedule of studies for the following academic year is planned by the dean; the 
studies schedule for the entire academic community is obligatory. 

(3)   Each semester consists of at least 14 weeks and 16 weeks of instruction at the most 
followed by a minimum 4-week examination period. If a continuous clinical practice follows 
the instruction weeks of the semester, minimum 4-week exam period starts after the end of 
this continuous clinical practice. In the last year of study within the summer semester, the 
dean may adjust the number of instruction weeks differently.    

 CREDIT SYSTEM OF STUDY 

 
Article 18 

The University Credit System Principles 
 
(1) Organization of the study programmes and study forms is based on the credit system.  

 
(2) Each study subject has corresponding credit points in the study programme which the 
student gains after a successful completion of the subject. Credits are numeric values assigned 
to the subjects expressing the amount of work needed to acquire the prescribed learning 
outcomes. 
 
(3) Conditions for the enrolment to the following study period are set by the Directive of the 
Rector No. 3/2013.    
 
6 Decree of the Ministry of Education of the Slovak republic No. 614/2002 Coll. on the credit system of study 
  



(4) The student can gain the credit points for the subject only once within the course of 
studies. 
 
(5) Additional control phases of the study can be stated after each semester in the study 
programme. Prerequisite for the study continuation in the summer semester of the relevant 
academic year is obtaining minimum 20 credits in the full time study and minimum 12 credits 
in part time study. Otherwise the student is excluded from the study after the end of the 
examination period for non-fulfilment of requirements pursuant to art. 28, Sec.1, letter c).  
 
  
(6) Unless the student  finishes his/her studies until the deadline determined by § 65, Sec. (2) 
of the Act on Higher Education he/she ceases to be the university student by the end of the 
academic year in which he/she should finish his or her studies. 
 
 

Article 19 
Credit Accumulation 

 
 The credit points gained by the student for successful completing the subjects during 
the time he/she was enroled in one study programme are added up. Credits gained are added 
up: 
 
a)within the study programme in case of their orderly full completion, 

 
b) if the student carries out a part of the studies at a different faculty of the university, 
 
c) if the student carries out a part of the studies at a different university in Slovakia or abroad 
on the basis of a Study Agreement on the credit transfer formalities arrangement according to 
the Article 20. 
 
 

Article 20 
Enrolment and Subject Completion 

 
(1) Through enrolment (the Directive No. 3/2013) the student compiles his/her part of the 
study duties he/she wants to complete in the following study period in accordance with the 
study programme for the next study period to which the enrolment applies (semester or 
academic year).  
 
(2) The student is obliged to enrol the subjects in such a way that the total credits number is 
sufficient for the period given to fulfill the conditions for continuing in the study.  
 
(3) The conditions for a subject re-enrolment are given in the Directive of the Rector No.  
6/2013. The student can re-enrol in the next year maximum two subjects. This possibility does 
not apply to the students of finishing years. 
 
4) The continuous control of the study in which the possibility of student progression to the 
next academic year is assessed, is the part of the enrolment. 
 
(5) If the student does not enrol in the following period of the study or does not come after 



discontinuation to re-enrolment, the study department of the faculty requests him/her in 
written form to come for enrolment within ten working days after receiving the request. If the 
student after the delivery of the request does not come for enrolment, neither asks for an 
extension of the period for compelling reasons, his/her study is considered abandoned.  
 
(6) A recommended study plan is given by the faculty for each study programme. Study plan 
is composed so that after completion the student fulfills the conditions necessary for 
a successful completion of his/her studies within a standard length of studies, corresponding 
to the study program. 
        
(7) A student may re-enrol in the next period/year of the study no more than two subjects 
except for the subjects of practical instruction. When re-enroled, the student has the right for 
one regular date and one resit date.  The student can re-enrol with the same subject just once. 
Resit date of the re-enroled subject will be held before a two-member committee. 
 
(8) A student may re-enrol for the study of a compulsory subject, except for unsuccsessfully 
completed subjects in the finishing year. After a second unsuccessful attempt to complete a 
compulsory subject, the student is expelled from the study. 7 The article relates to the doctoral 
study programme adequately.  
 
(9) A student can re-enrol in a compulsory optional subject, passed without success, except 
for unsuccsessfully completed compulsory optional subjects in the finishing year or instead of 
this subject he/she can enrol another compulsory optional subject. After the second 
unsuccessful passing of selected compulsory optional subject the student is expelled from the 
study. 8  
 
(10) In the course of study, the student can re-enrol in an elective subject having completed it 
unsuccsessfully except for unsuccsessfully completed elective subjects in the finishing year or 
they can instead enrol in a different elective subject or a compulsory optional subject out of 
until then incompleted compulsory optional subjects. If the student has reached a sufficient 
number of credits he/she does not have to enrol in an elective subject. If the student has not 
reached a sufficient number of credits after the second failure in passing the selected elective 
subject, he/she is expelled from the study. 9 
 
(11) The student must complete re-enroled subjects not later than on 15 October of the current 
academic year. In the case the student fails to pass re-enroled subjects he/she is expelled from 
the study in accordance with the Law No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions 
and on Changes and Supplements to Some Laws, as amended. 
 
 
 
 
7 § 66, Sec. 1, point c) of the Law No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Changes and 
Supplements to Some Laws, as amended. 
8 § 66, Sec. 1, point c) of the Law No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Changes and 
Supplements to Some Laws, as amended. 
9 § 66, Sec. 1, point c) of the Law No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Changes and 
Supplements to Some Laws, as amended. 
 
 
 



Article 21 
Study Results Evaluation 

 
(1) Evaluation of study results of a student (Directive of the Rector No. 4/2013) within the 
subject is carried out particularly by the following methods: 
a) ongoing control of the study achievements during the instruction period of the given study 
period (control questions, written tests, assignment tasks, semester papers, seminar papers, 
practical performance and the like), 
b) examination for the given study period, 
c) keeping attendance records of  compulsory forms of learning. 
 
(2) The Course information sheet on each subject is published in Slovak and English language 
on faculty website. 
   
(3) Subject study may be finished by 
a) a subject exam, 
b) successful completion of the subject and gaining the required number of credits due. 
  
 (4) Other criteria for evaluation of a successful subject completion and gaining the required 
number of credits, according to Sec. 3, letter b), are given by the study regulation of the 
faculty. 
 
(5) The subject exam is usually held during the semester exam period in which the attendance 
of the subject was completed, no later than by the end of the corresponding academic year. 
During the exam period, the student may enrol for a maximum of two exams per day. 
At the Faculty of Medicine, the student may enrol for one exam per day during the exam 
period. 
 
(6) The university teacher/tutor, in exceptional cases the university teacher authorized by the 
Head of the Pedagogic Department, enters assessment into the Academic Information System 
of SMU (MAIS system). The tutor/authorized university teacher is obliged to submit the 
printed and signed report on the final assessment of the subject (exam) or report on the 
continuous/ongoing assessment of the subject to the study department no later than10 days 
after the end of the exam period. 
 
(7)At the beginning of the semester the university teacher is obliged to announce the 
particular way of control of subject study, including the dates (deadlines) and their ways of 
evaluation. 
Conditions for evaluation and completion of the subject are reflected in the information sheet 
of the subject/Course Information Sheet. The Information sheet states the evaluation form and 
the conditions for obtaining individual classification stages of evaluation (Art. 21, Sec. 9, 10) 
 
(8) The exam is classified only by the examiner or the examining board appointed by the 
dean. 
 
(9)    To evaluate the study results, the university applies the grading scale consisting of 6 
grades:  
a) A - excellent (outstanding results) (numeric value 1)  
b) B - very good (above average results) (1.5)            
c) C- good (average results) (2)          



d) D- satisfactory (acceptable results) (2.5)     
e) E - sufficient (results meet minimum criteria) (3)      
f) Fx – fail (results do not meet the minimum criteria) (4) 10 
 
(10) The student gains credit points for the subject if he/she got evaluation grades from A to 
E. The faculty shall, in some chosen subjects, decide on not assessing the subjects by grades 
and different criteria shall be stated for their successful completion to gain the credits. 
 
(11) For assessment of overall student’s results, Weighed Average of Study Results (WASR) 
is used. WASR due to appropriate academic year/semester is established as follows: final 
mark (numeric value in Section 9) reached in the subject is multiplied by a credit evaluation 
pertaining to this subject. The values acquired are added up. The total is divided by the total 
of credit points for respective period, the result equals WASR. Also those subjects are 
included in WASR which were evaluated by Fx mark (4) or which a student has not passed. 
The subjects not assessed by grades are not included in the average (WASR). 
  
(12) The dates of examinations are posted no later than two weeks before the beginning of the 
examination period in reasonable quantity and time distribution. The dates of examinations 
must be listed in the Academic Information System of SMU (MAIS).The student shall 
register in the assigned dates according to the university teacher instructions.  

(13) A student who failed the examination has the right for two re-takes of examination. 

(14) Re-takes of examination dates are posted by the examiner in the examination period of 
the corresponding semester. 

(15) When re-enrolling in a subject a student has a right to take only one regular examination 
and one re-take of examination. The student can take a subject exam only with a prior consent 
of the dean. (The Directive of the Dean No. 6/2013)  
  
(16) In the case of a repeated enrolment in a subject, a two-member examination commission 
are appointed by the dean. 
 
 (17) Study results evaluation of the subject must be done by means of electronic devices 
within 5 days after the examination. Details on study results evaluation of the subject by 
means of electronic devices are governed by the Faculty Study Regulation. 
 
(18) Examinations are held in the following periods: in the case of a non-block instruction 
(teaching is not organized in individual blocks) only in the examination period. In the block 
instruction, the exams are held after the end of the instruction or during the examination 
period. 
(19) Testing of the block subject is held in days that are specified in the timetable of the 
subject. If the examination is not carried out by the deadline set in the timetable, the exam 
may take place only in the regular examination period. If the student, for any reason, did not 
attend the exam within the specified period, he/she can attend the exam only in the regular 
examination period. 
 
10 Decree of the Ministry of Education of the Slovak Republic No. 614/2002 Coll. on the credit system of study, 
as amanded 



 
(20) Preparation for passing examination after block teaching is not a reason to justify the 
absence in compulsory education. 
 
(21) If the relevant subject held practical exercises, seminars or internships, their completion 
is a condition for granting the evaluation and holding the examination. Pedagogical 
department must not test the student who did not attend lessons. 
 
(22) Students can be tested after submitting the ISIC card (student card). 

 
 

Article 22 
Recognition of completed subjects 

 
 (1) A student who studied at the university and was re-admitted to the study, may apply in 
writing to the dean on the recognition of the study subjects of which successful completion 
has not expired more than three years in bachelor study programmes in full time study and 
more than four years in bachelor study programmes in part time study, more than two years in 
master study programmes in full time study and more than three years in master study 
programmes in part time study and more than five years in doctoral study programmes. 
 
 (2) Passed subjects can be recognized and the credits and marks can be transferred if they are 
part of the prescribed curriculum as compulsory and compulsory optional subjects and they 
were classified with A to E or in equivalent manner. 
In the master study, credits awarded for successful completion of the subject in the bachelor's 
study cannot be transferred. 
Nor can be transferred credits for successful completion of the subject in the study, which has 
already been duly completed and awarded with the academic title. 
 
(3) The approval of subjects is decided by the dean on the basis of applicable directives and 
the guarantor´ statement on the relevant subject. 
 
(4) The application for the recognition of subjects for the whole preceding period of study 
shall be submitted to the dean of the faculty just once, until August 1st of current calendar 
year. The application is required to be attached with the study results transcript record and the 
syllabus of the subject the credits and marks are received from confirmed with the official 
university stamp he/she studied previously. 

 
(5) The dean of the faculty shall decide on the recognition of subjects for the whole period of 
previous study until the beginning of academic year at the latest. 

 

 

 

 
 
 



FINAL STATE EXAMINATIONS AND DOCTORAL EXAMINATIONS 
 

Article 23 
Principles of Holding Final State Examinations and Rigorous Examinations 

 
(1)The faculty holds the following exams in relevant study fields 
 a) final state examination in bachelor, master and doctoral study programmes. Practical 
examination (if it is reuired by the study programme), oral or written examination are 
components of final state examination,  
b) doctoral (rigorous) examinations and defense of doctoral (rigorous) theses, 
c) dissertation examinations and defense of dissertation thesis in PhD study programme.  
Details on dissertation examination and defense of dissertation thesis are in compliance with 
internal provision of the university. 
 
(2)Final state examination is held before examination commission. The course of final state 
examination and announcement of state examination results are open to public to attend. The 
decision on final state examination results is conducted on closed session of the commission. 
The same conditions and procedure apply to doctoral/rigorous examinations.     
Students must submit an application for state exam in the academic year to study department 
of the faculty in bachelor and master study programmes by the end of April, in the doctoral 
study programme until enrolment in the 6th year at the latest after completion of the 
prescribed study requirements (Directive of the Rector No. 5/2013). 
 
 (3) The state examination may be conducted after fulfillment of student obligations stipulated 
by the study programme: 
a) successfully complete all required compulsory subjects (except state examination), 
b) successful completion of compulsory optional courses in composition determined by the 
study programme, 
c) submitting the final work, 
d) settling all financial obligations towards the faculty and university - tuition related fees. 
 
  (4) The dates of the state examination are determined by the dean in accordance with the 
schedule of study. 
 
(5)Strictly university teacher in the positions of professor and associate professor and other 
experts approved by the Scientific Board have the right to examine at final state and 
doctoral/rigorous examinations; in case of bachelor study programme, university teachers in 
the position of senior assistant with the 3rd degree education. 
 
(6)Members of the State Examination Commission entitled to examine pursuant to section 5 
are appointed by the dean for study programme conducted at the faculty or by the rector if 
conducted by the university. The members of commission for final state examination are also 
significant specialists in relevant field from other universities, from juridical entities 
conducting research in the area of Slovak Republic or other experts. At least two members of 
the commission shall be university teachers in the positions of professor and associate 
professor; in case of bachelor study programme, at least one university teacher in the position 
of professor or associate professor. 
 



(7) Members of the commission for doctoral/rigorous examination entitled to examine 
pursuant to section 5, are appointed by the dean for study programmes conducted by the 
faculty and by the rector for study programmes conducted elsewhere. 
 
(8)The commission for final state examination is composed of at least four members and is 
governed by the Act on Higher Education. 
  
(9) Resit dates of state exams and thesis defense are determined by the dean only after 
realization of all regular dates scheduled  for the current academic year as follows: 
a) the first resit date is determined by the dean so that in the doctoral study  the interval 
between the last regular date of the state examination in June and the first resit date was 14 
days at least, 
b) the first resit date is determined by the dean so that in the bachelor and master study 
interval between the regular date of the state examination and the first resit date was at least 
14 days in case of unsuccessfully completed in theoretical and practical part of the exam, 
c) the first resit date of the state examination if the student failed to defend the  final thesis  is 
appointed by the dean not earlier than in the following academic year in accordance with the 
effective state exams schedule. 
d) the second resit date is determined by the dean in accordance with the effective schedule of 
state examinations. 
 
 

Article 24 
Final Thesis and Defense of Final Thesis 

 
(1) Final thesis in the study is 
a) bachelor thesis according to the bachelor study programme, 
b) diploma thesis according to the master study programme or doctoral study programme,  
c) dissertation thesis according to the PhD study program. 
 
(2) Method of elaboration of the final thesis as to the format and content is specified by 
internal regulations of the university (Directive of the Rector on Requirements of Final and 
Qualifying Works).   
 
(3) The supervisor enters into the system MAIS the topic of the final thesis and instructions 
for its preparation. The student will sign up for the topic of the final thesis through the MAIS 
system. The student will elaborate the final work under the guidance of a supervisor. The 
supervisor will elaborate a written evaluation of the final thesis (supervisor review), which 
includes an evaluation of a final thesis on a scale from A to FX. 
 
(4) The opponent evaluates the thesis (in PhD studies opponents). The opponent will draw up 
a written opinion of the final thesis (opponent review report), which includes an evaluation of 
a final thesis on a scale of A-FX. 
 
(5) The examination commission will carry out the defense of the final thesis of a student 
upon obtaining the information on verification of the degree of originality from Central 
register of final, doctoral/rigorous and habilitation theses. The access to the defence of final 
thesis is conditioned, except for the cases according to § 63 Sec. 11 of Act on Higher 
Education, by student´s consent to publishing and accessibility of the final thesis to the public 



according to § 63 Sec. 9 for the period of deposition according to § 63 Sec. 7 without a reward 
claim possibility.  

(6) The student who elaborated the final thesis has the right to familiarize themselves with 
opinions on the thesis (with those of supervisor and opponent´s) three working days before 
the defense at the latest (through the MAIS sytem). 
 
(7) The final thesis and defense of the final thesis belongs to the state examinations. 
 
(8) The result of the defense of the thesis is assessed within the grading scale from A to FX. 
 
(9) If the supervisor of the final thesis or the opponent are not members of the commission, 
they may be invited to the defense of the thesis and have the right to be heard in the 
evaluation. 
 
(10) The student has the right to participate in the defense of final thesis also in the case that 
the supervisor or opponent´s evaluation is FX. The presence of the supervisor and opponent at 
the defense of the final thesis which is assessed with the degree FX is generally mandatory 
(Directive of the Rector No. 5/2013). The student has no right to participate in the defence of 
the final thesis in the case the evaluation in supervisor and opponent´s opinion is FX. 
 
(11) The final thesis can be written in Slovak or Czech, in case the dean agrees, also in 
another language, usually English. In the case the work is written in foreign language it must 
contain a summary in the Slovak language in the range of 10% of the entire work. 
 

 
Article 25 

Evaluation of Final State Examination and Doctoral/Rigorous Examination 
 
(1) The result of final state examination in the 1st, 2nd, 3rd degree and the result of the 
doctoral/rigorous examination are evaluated by the classification scale of the credit system. If 
the final state examination has several parts, each part is rated/ evaluated separately. The final 
thesis together with its defence makes one subject. The final thesis defence belongs to state 
examinations. If one part of the final state examination is evaluated by failing grade “FX- 
unacceptable”, the overall result rating of final state examination is “failed”. 
 
(2) The student is admitted to defend final thesis unless verification of the degree of 
originality of final thesis has been provided by the Central register of final, doctoral/rigorous 
and habilitation theses. 11 
 
(3) The required degree of originality of final thesis based on the information from Central 
register of final, doctoral/rigorous and habilitation theses verification is evaluated by the 
examination commission. 
 
 
 
§ 63, Sec. 7 and 8 of the Law No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Changes and 
Supplements to Some Laws as amended 
 



(4) A student is admitted to defend the final thesis only after successful completion of 
practical part of the final state examination, if it forms its part. The student is admitted to pass 
theoretical part of the state examination after successful defense of the final thesis. The 
student with “FX-failed“ result of defense of the final thesis may complete theoretical part of 
the final state examination after successful defense of the final thesis on an alternative date set 
by the dean. 
 
 (5) If the results of state final examination are classified by a grade ”failed”, the student is 
permitted to repeat final state examination from the parts rated by the grade “FX-
unacceptable”. 
 
(6) The state examination or subject of the state examination can be repeated not more than 
twice up to the date, which results from Art. 28, Sec. 1, Point b) (exceeding the standard 
length of study by more than two years). 
 
7) In the academic year in which the student wants to take the state examination, the student is 
obliged to enrol in the study by 15 February (current calendar year) and submit an application 
for the state exam to the study department of the faculty. For an extended standard length of 
study and following re-sitting the state exam, the student is obliged to pay a fee according to 
the Directive of the Rector No. 4/2019. 
If the student has interrupted his/her study several times, the total length of interruption must 
not cumulatively exceed two years, except for interruptions due to parental leave. 
 
(8) The overall evaluation of the results of the state examination is specified by the 
commission for state examinations in accordance with the decree on credit system of the 
study according to the the table (according to the line with the best evaluations, which 
correspond to the partial results of the final exam): 
 

Thesis defence  State exam parts Overall 
evaluation of 
state exam  

a) A   A, max. one part B   A  
b) A or B   A or B, max. one part C   B  
c) A, B or C   A,B, or C, max. one part D   C  
d) A,B,C or D   A,B,C or D, max. one part E   D  
e) A,B,C,D or E   A,B,C,D or E   E  
f) FX from thesis defence or 
a part of state exam   

FX= failed  unacceptable  

 

9) The overall result of successfully completed study is evaluated as: 
a) passed with honors, 
b) passed. 

(10) The student is evaluated with the grade of "passed with honors" if the WASR for the 
entire study is not higher than 1.20 and if he/she reached the overall result of the state 
examination "A". In other cases, the student is evaluated with "passed".  
 



(11) A student who has failed the state exam by the end of the academic year in which the 
study was supposed to be completed is obliged to ask the dean for interruption of the study 
until August 31 of the current academic year. 

 
CHANGES IN THE STUDY 

 
Article 26 

Interruption of Study 
 

 (1)The dean shall allow or may allow interruption of the study upon the student´s request.  
The dean decides by appointing the date of the beginning and end of interruption of the study 
pursuant to the sections 2-5 up to 30 days since the delivery of the request or announcement 
pursuant to section 2. The decision on interruption of study is delivered to student´s hands by 
recorded letter. 
 
 (2) The study shall be interrupted if the study subject is a part of the study programme within 
which such work is in accordance with the special regulation 12 forbidden to pregnant women 
to perform or when such work endangers pregnancy according to medical opinion unless the 
regulations state otherwise. The student is obliged to announce pregnancy to the dean in 
written form without delay. 
 
(3) During the study the student is permitted to ask for interruption of the study for no more 
than 2 years. 
 
 (4) The students looking after at least 1 child can ask for interruption of the study for no more 
than 3 years during the whole study. 
 
  (5) In relation to the delivery and subsequent care for a newborn, the student may ask for 
interruption of the study for 34 weeks, if she delivers one child or for 43 weeks if she delivers 
twins or more children. She shall do so at the beginning of the 6th week prior to the expected 
date of delivery appointed by the physician. 
 
 (6) The dean is obliged to accept the request for interruption of the study pursuant to the 
sections 4 and 5. 
 
 (7) The student is permitted to interrupt the study by the end of the first semester at the 
earliest. This is not applied if the student submits written certification of the attending doctor 
about his/her serious health problems. 
 
(8) During interrupting the study the student loses rights and obligations of a university 
student. 
 
(9) Interruption in doctoral study in a student, who applied for the final doctoral/dissertation 
thesis announced by external educational institution, shall be approved pursuant to sections 3 
- 7 by the dean after being approved by a statutory representative of the external educational 
institution. 
 
12 § 162 of the Law No. 311/2001Coll.as amended – Labour Code 



10) In case a student interrupted the study for duration of the teaching part of the semester, 
enrolment in subjects after the interruption is not considered as re-enrolment in the subject. 
  
(11) In case a student interrupted the study in a non-teaching part of the academic year, and 
has fulfilled conditions for the next part of the study, all the credits and the evaluation 
obtained by the date of application for interruption are recorded. Study obligations for which a 
student obtained the grade FX to the date of application for interruption, or he/she did not 
obtained any evaluation, are deemed to be re-enroled. 
 
(12) A student who submitted an application for interruption of study in the non-teaching part 
of the academic year, and did not fulfill conditions for advancement to the next part of the 
study (lack of more than two subjects successfully completed), cannot interrupt his/her 
studies. 
 

Article 27 
Duly Completion of Study 

 
The study is duly completed upon completing the study in accordance with a praticular study 
programme. The day of study completion is the day when the last criterion required for duly 
completion of a particular study programme is met.  
 
  

Article 28 
Other Ways of Completion of Study 

 
(1) The study can be completed by 
a) abandoning the study, 
b) by not completing the study on the appointed date  (study by the study programme must not 
exceed the standard length of more than two years) 13,  
c) excluding a student from studies for not satisfying the requirements resulting from the 
study programme and study regulations of the university 
d) excluding from the study due to violating legal rules or internal  provisions of the 
university or faculty or public order, 
e) cancelling the study programme and not accepting the offer of the university to continue in 
the study of other study programme, 
f) student´s death. 

 
(2) The day of completion of study is 

a) in case of abandoning the study, the day of delivering the written announcement of the 
student about abandoning the studies to the university, 

b) in not completing the study in the required date, the end of the academic year in which 
the student had to finish his/her studies, 

c) in excluding/expelling from the study for not meeting the required criteria of the study 
programme and study regulations of the university and in excluding from the study 
due to violation of legal rules or internal provisions of the university or faculty or 
public order, the day when the decision on excluding from the study shall be effective, 

 
 
13 § 65, Sec. 2 of the Law No. 131/2002 Coll. on Higher Education Institutions and on Changes and 
Supplements to Some Laws as amended 
 



d) in cancellation of study programme and not accepting the offer of the university to 
continue in the study of other study programme, the day when the university 
announced the study programme cancellation. 

 
 

Article 29 
Abandoning Study 

 
(1) The student, who intends to abandon the study, shall announce this fact in writing to the 

dean. 
       

(2) If the student does not enrol to the next period of study or does not appear to the re-
enrolment, the university shall call on the student to appear for enrolment within the term 
of ten working days since the delivery of the call. 

 
(3) If the student does not enrol within the appointed time since the delivery of the call and 

does not apply for prolonging of this period on health reasons that disable him/her to enrol 
in the next period of the study, then the day on which the student should have enrolled in 
the next period of the study or in which he/she shall have re-enrolled is considered the day 
on which the student abandoned the study. The information on abandoning the study will 
be filled in the student´s personal study record kept by the university.  

 
(4) The student who abandoned the study will be provided with the record of successfully 
completed subjects upon his /her application by the dean. Attached is the statement on 
student´s incompletion of the study.  

 
 

Article 30 
Excluding from Study 

 
(1) Due to not satisfying the requirements ensuing from the study programme, the dean may 

exclude/expel the student from the study for not meeting the requirements for the next 
period of study. The faculty is obliged to inform the student on initiation of exclusion 
proceedings from the study for not meeting requirements ensuing from the study 
programme by August 25 of current calendar year at the latest.The student can express the 
opinion about the facts stated in the announcement on initiation the procedure related to 
expelling from study in writing to the address of the dean of the faculty within 5 working 
days from the announcement delivery. 
 

(2) The dean of the faculty does not make a decision on expelling from study if the student 
within the established term states in his/her position toward the announcement on the 
initiation the procedure related to expelling from study claims and evidence proving acts 
of SMU (its employees, teachers, examiners and the likes) which could have a direct 
effect on the origin of reasons leading to expelling the student from the study. 

 
(3) The faculty through the study department issues a certificate on successfully passed 

examinations to the requesting student who was expelled from the study due to the failure 
in meeting requirements ensuing from the study programme. 

 



(4) The dean can expell the student conditionally or expell the student from study at a    
proposal of the disciplinary commission for students in accordance with the Disciplinarry 
order of university or faculty for students. 
 
 

Article 31 
Individual Study Plan 

 
(1) Individual study plan may be permitted (section 5), or is permitted (section 6) upon 

written application of the student in maintaining the contents and scope of study subjects 
except for students of regulated professions. The restriction shall not apply to cases 
referred to in item No. 6. 
 

(2) The dean determines the date of beginning and the date of termination/end of the 
individual study plan within 10 days from the delivery of application. The resolution on 
individual study plan is sent by a registered letter. 

 
(3) Individual study plan is a special organization of study from the aspect of the examination 

schedule in maintaining the scope of study as stated by the curriculum. 
 
(4) The applications for individual study plan are sent 3 weeks prior to the beginning of the 

next study period. 
 
(5) Individual study plan may be permitted to the students due to serious health, family or 

other reasons. 
  
(6) Individual study plan for two academic years may be permitted to a female student (also 

in regulated professions), if the study subject is a part of the study programme within 
which such work is forbidden to pregnant women to perform in accordance with the 
special regulation 14 or when such work endangers pregnancy according to medical 
opinion. The student is obliged to announce pregnancy to the dean in written form without 
delay. Individual study plan according to Art. 31, Sec. 6 is considered to be an overdue 
length of study. 

 
(7) The third degree study is carried out according to the individual study plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 § 162 of the Law No. 311/2001Coll.as amended – Labour Code 



DOCUMENTS ON STUDY AND DOCUMENTS ON COMPLETING STUDY 
 

Article 32 
Documents on Study 

 
(1) Documents on study are 
a)   student’s identity card,  
b)   record book (transcript) of study results, 
c)   the record of clinical practice of the student of the study programme in the medical study 

field that he conducted during supervised clinical practice. 
 
(2) The use of documents of study is governed by the paragraph 67 of the Act on Higher 
Education. 
 
(3)The structure of data and design of the student´s identity card are in compliance with the 
methodological directive of the Ministry of Education, Science and Sport of the Slovak 
Republic. 15 

 
(4)The university uses the MAIS system (Modular Academic Information System).The 
university teacher is obliged to post the dates of examination in particular subjects and record 
the final assessments of examinations and continuous/ongoing assessments. The students are 
obliged to sign up for examinations. Failure to comply with these obligations is considered to 
be a student´s offence against discipline and internal provisions of the faculty and university 
and violation of work discipline on the part of pedagogue.  

 
(5)The university issues the record extract of study results also in English upon the student´s 
special request. 

 
 

Article 33 
Documents on Completion of Study 

 
(1) Documents on study completion within study programme in the study field are 

a) university diploma, 
b) certificate on final state examination,  

 c) diploma supplement. 
 
(2) Appropriateness of documents on completion of study and the way of conferring them 
upon the graduate are governed by the paragraph 68 of the Act on Higher Education. 
 
(3) Documents on completion of study are public papers. 
 
 
 
 
 
15 Methodical guidline of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic No. 
13/2010-R of July7th, 2010 on the structure of data and the technical version of the student card 



AWARDING OF STUDENTS 
 

Article 34 
Academic Recognition, Rector´s Recognition Award and Dean´s Recognition Award 

 
(1) The rector of the university can award Academic Recognition or Rector´s Award to 

students 
a)  with outstanding results (passed with honor), 
b)  who have successfully joined the research and scientific activities, 
c)   represent university in an excellent way both at home and abroad, 
d)  carried out exemplary performance or showed  exceptional civil attitude, 
e)  elaborated diploma thesis on a high professional level. 

 
(2) The dean may award Academic Recognition and Dean´s Award to the student for 

outstanding fulfillment of study obligations during the study and to the student with 
excellent results in the study programme provided by the faculty. 

 
(3) Along with the award the student can be given financial reward, as well. The details on 
rewarding are regulated by the internal directive of the university. 
 
(4) The proposal to Rector´s Award and Dean´s Award are submitted to the dean by the 
chairperson of the Committee for final state examination. 
 
(5) Granting Dean´s Academic Recognition to the graduate is confirmed by the certificate 
signed by the dean. 
 
(6) The dean confers upon the graduate the Dean´s Award during graduation ceremony. 
 

 
 

Article 35 
Students´ Offences against Discipline and Internal Provision of the University and 

Faculty 
 

(1) Students’ offences against discipline and internal provisions of the university and faculty 
are solved by the Disciplinary Committee of the University and Disciplinary Committee of 
the Faculty, if the student is enrolled in the study programme of the faculty. 
 
(2) Disciplinary action may be imposed on the student who offends against discipline and 
internal provisions of the university and faculty. 
 
(3) The activities of disciplinary committees and disciplinary procedure are in compliance 
with the university and faculty Disciplinary Rules for students.   
 
 
 
 
 
 
 



Article 36 
The student´s rights and obligations 

 
The students´ rights and obligations are governed by the Statute of the Slovak Medical 
University in Bratislava. 
 

Article 37 
Repealing Provision 

 
The Study Regulations of Slovak Medical University in Bratislava are repealed as of April 16, 
2015. 

 
 

Article 38 
Validity and Efficacy 

 
(1) The Study Regulations of SMU were approved by the Academic Senate of the Slovak 

Medical University in Bratislava on October 10, 2019. 
 
(2) The Study Regulations of SMU enter into force as of the date of registration by the 

Ministry of Health of the Slovak Republic and is effective on the date of the entry into 
force of the decision on its registration date by the Ministry of Health of SR.  
 

 
In Bratislava, October 10, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prof. Ivan Rybár, MD, PhD.                      Prof. Peter Šimko, MD, PhD. 
SMU Academic Senate Chair      Rector of the Slovak Medical University in Bratislava 
       
  
 
 
 
 



 
 

STUDENT DISCIPLINARY CODE (STANDARDS OF CONDUCT) 
 

SLOVAK MEDICAL UNIVERSITY 
 

 

Issued in accordance with § 9 Sec. 1, point j) of the Law 131/2002 Coll. on Higher Education 
and on Changes and Supplements to Some Laws. The document was approved by Academic 
Senate SMU, in Bratislava on November 10th, 2011. 
 

Part 1 
Preamble 

Student Code of conduct of SMU, Bratislava in accordance to the Law 131/2002 Coll. on Higher 
Education and on Changes and Supplements to Some Laws, regulates the standards of the 
University Disciplinary rules: 
a) Scope of the Disciplinary Committee Activities 
b) Compliance issues and concerns  
c) Operation and management of disciplinary measures and proceedings  
 

Part 2 
The University Discipline Committee 

(1) The University standing Discipline Committee oversees the complaints, develops a process 
to solicit, evaluate and respond to the problem of the students enrolled at any of the University 
programs. It precedes its outcomes and intended proceedings for evaluation and approval to the 
Rector6 of SMU.  
(2) The Discipline Committee has six members. It consists of three faculty and three student  
representatives. The Committee Chair is a nonvoting member represented by Pro Rector of the 
University, other members are appointed by Academic Senate and authorized by the Rector of 
SMU7. 
(3) Members remain on the committee until  
a) The end of their term 
b) Resignation (written) 
c) Removal from office 
d) Their replacement (by a new member appointed by the Rector of SMU and authorized by 

Academic Senate  
(4) The committee is appointed for a term of 4 years. The senate may reappoint a member of the 
committee for more than one consecutive term. 
(5) The Discipline committee policies and procedures handling complaints of misconduct shall 
comply with the University guidelines8, developed by the Rector of SMU and approved by 
Academic Senate9.  
(6) The Office of student affairs/Student services provides administrative and technical support 
to the Committee procedures. Chair of the Office participates in all internal and external audits 
with no voting rights.  

 
6 § 13 Sec. 1 Law on Higher Education 
7 § 13 Sec. 2 Law on Higher Education 
8 § 13 Sec. 3 Law on Higher Education 
9 § 9 Sec. 1, Point b) Law on Higher Education 

 



 
Part 3 

The School/Faculty Discipline Committee 
(1) The Discipline committee of the individual School/Faculty examines misconduct of the 
students enrolled in its programs. It constructs a broad plan of actions, which are proposed and 
approved by the School/Faculty Dean.  
(2) Members including the Chair of the committee are faculty members of the specific 
School/Faculty. They are appointed by Academic Senate of the University and authorized by the 
School/Faculty Dean. The Committee consists of minimum of four members, two students and 
two faculty representatives10. Appointed Vice-Dean for education of the School/Faculty 
normally takes the position of the Committee Chair. 
(3) The University's Schools/Faculties adopt and administer the University Code of conduct 
unless in accordance with Law they have developed their own Code11, which must follow 
principles of the University guidelines.  
(4) The Schools/Faculties’ Disciplinary Committee policies and procedures handling violations 
of the Code of conduct comply with the University Rules and Regulations except when, 
according to Law12, they have developed their own Rules of Procedures. 
 

Part 4 
Violation of Code of Conduct and University’s Disciplinary process/sanctions 

(1) Violation of the disciplinary Code is committed by violating the Law (Federal and Local), 
internal University Rules or Public Policy13. 

(2) Violations of disciplinary regulations include: 
a) Violation of regulations, and policies of the University and its bodies. 
b) Disrespect or harm to any member of Academia or the University employee. 
c) Damage to the good name and reputation of the University and/or its bodies. 
d) Academic dishonesty, forgery and/or fraud in teaching, learning, research or other academic 
activities. 
e) Offensive behavior within the University, the University owned specialized facilities, 
Clinics and other teaching workplaces. 
f) Violent behavior, including, but not limited to, physical abuse, sexual assault, and hazing of 
the student(s), faculty or the University visitor(s). 
g) Theft of and/or damage to property of the University, or property the University is renting, 
or property of a member of the University community (student(s), faculty, stuff, visitor(s) or 
others) on or off campus. 
h) Conduct/incident violating the Law 
i) Violations of the policies for use of the University-owned computers or networks. 
j) Accepting and/or living at dormitories without a prior approval of the Director of University 
Student Housing. 
(3) Disciplinary sanctions:  
a) Disciplinary warning  
b) Suspension 
c) Expulsion 
(4) Disciplinary sanctions listed in section (3a) are feasible only if the violation of the disciplinary 
 Code was not illegal and/or was non-intentional.  
(5) When the sanctions listed in section (3b) are imposed, a specified period of time is given 

 
10 § 31 Sec. 2, Law on Higher Education 
11 § 33 Sec. 1, Point d), Law on Higher Education 
12 § 33 Sec. 1, Point e), Law on Higher Education 
13 § 72 Sec. 1, Law on Higher Education 

 



after which the suspension is reinstated, given all the requirements of the disciplinary 
proceedings are fulfilled. The suspension time period depends on the severity of the Code 
violation. The time period of the academic suspension is minimum of 6 months and maximum 
of 2 years from the date the penalties take action. In order the suspension to be reinstated, the 
student has to be free of any additional violations. In case the student continues in misconduct 
(3c) sanctions apply. 
(6) The University will take measures for permanent expulsion listed in section (3c) for:  
a) An intentional extremely serious misconduct 
b) Frequent misconduct 
c) If the student was charged or is convicted of a Criminal Act 
(7) The sanctions described above may be enhanced or modified, depending on the severity of 
the disciplinary violation, the circumstances under which the rules have been violated, the degree 
of fault and the student’s academic performance. 
(8) The Code of conduct violations older than one calendar year are disregarded. 

 
Part 5 

Disciplinary proceedings 
(1) The disciplinary hearing is not a public hearing. It is an act where the student charged with 
violation meet with the Disciplinary Committee. Only the accused student and the Disciplinary 
Committee members may be present. In cases where a student charged does not appear and 
does not provide justifiable reason for non-appearance, the hearing will take place as scheduled 
and a decision will be made in his absence14. The Chair of the Committee may invite other 
people in question to attend the hearing. 
(2) The accused student has right to defend himself, take stand to all the accusations against him, 
and access the evidence and all the records from the Committee proceedings. 
(3) The Chair proposes the Disciplinary Committee’s plan of action to the University Rector for 
the University matters, or to the specific School/Faculty Dean in which the student is enrolled. 
Depending on the level of implication, either the Rector or the Dean makes the final decision.  
(4) The Rector or the Dean authorizes the disciplinary sanctions stated in Part 4 section (3) for 
the student’s activities that violated the Code, usually no later than 2 weeks after the date he 
received the proposal from the Disciplinary Committee Chair. 
(5) Rector’s and Dean’s final decision cannot imply more severe disciplinary sanctions than those 
that are proposed to them by the University or the School/Faculty standing Disciplinary 
Committee.  
(6) Rector or the University Deans may modify or dismiss the sanctions proposed by the 
Disciplinary Committee, especially if the violations of the Code of conduct had no consequences 
or there is a chance the student accused of misconduct will recover and improve his/her actions 
following the disciplinary hearing. 
(7) Student accused of the Code violation will be notified about the final decision and the 
disciplinary sanctions in writing. The decision should include justification of the sanctions and 
information for how the student can Appeal against the decision. The decision should be sent via 
certified mail. 
(8) Students, who complete their disciplinary requirements will have their Student Code charges 
nulled and the incident will not be recorded in the behavioral conduct record of the student, 
provided the student performs well academically and commits no additional violations within a 
twelve month period.  

 
 
 

 
 

14 § 72 Sec. 5, Law on Higher Education 



 
Part 6 

Appeals 
(1) All the disciplinary decisions may be Appealed to the Rector or designated Dean of the 
School/Faculty in which the student is enrolled. Such Appeals must be filed in writing and within 
8 days of receipt of the notice. The Appeal should be sent to the academic body, which issued 
the original notice. Filing for an Appeal postpones the disciplinary decision until a new decision 
is made. 
(2) Dean of the University School/Faculty at which the student is enrolled, and who had issued 
the decision initially may modify or dismiss the sanctions referring to the primary disciplinary 
hearing. In case the Dean is not in support of the Appeal, he directs this Appeal to the Rector of 
the University.  
(3) Rector reinvestigates and reevaluates the primary decision and makes the final statement. The 
final statement must be issued within 30 days from the date of filing the Appeal. 
(4) The statement of the University Rector is final. 
(5) The disciplinary action is documented in the University or the School/Faculty behavioral 
conduct record of the student. 
 

Part 7 
Conclusions 

(1)Student Housing Code regulates the housing rules. Any violations within are referred  
to the Student Housing Authorities.  
(2)This Code of Conduct replaces the (previous) Code established on December 4th, 2008”. 
(3)These Regulations come into effect on the first day following their approval by the Academic 
Senate of the Slovak Medical University. 

 
  
 

Bratislava, on November 10th, 2011 
 
 
 

 
   ...................................................... 

prof. MUDr. Andrej ČERNÁK, DrSc 
predseda Akademického senátu 

Slovenskej zdravotníckej univerzity 
 

SMU Academic Senate Chair 
 

 
................................................................... 

Dr. h. c. prof. PhDr. Dana FARKAŠOVÁ, CSc.  
rektor  

Slovenskej zdravotníckej univerzity 
Rector 

Slovak Medical University in Bratislava 
 

 
  



PEDAGOGICKÉ ÚTVARY LEKÁRSKEJ FAKULTY 
FM SMU INSTITUTES AND DEPARTMENTS 

 
ÚSTAV ANATÓMIE LF SZU / Institute of Anatomy 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 6.poschodie  
Vedúci ústavu  / Head of institute: MUDr. EL Falougy Hisham, PhD. 
e-mail: hisham.elfalougy@szu.sk                  tel.: +421 2  593 70 830, 919 
Pracovníci /lecturers: MUDr. Barczi Tomáš, RNDr. Takáčová Melinda PhD, MUDr. Masárová Marta  
 
ÚSTAV BIOLÓGIE LF SZU / Institute of Biology 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 2. poschodie 
Vedúca ústavu  / Head of institute: RNDr. Volkovová Katarína, PhD. 
e-mail: katarina.volkovova@szu.sk          tel.: +421 2 59 370 393 
Pracovnícii / Lecturers: RNDr. Kažimírová Alena, Ing. Staruchová Marta, PhD, Mgr. Šarayová 
Veronika  
 
ÚSTAV CUDZÍCH JAZYKOV  LF SZU / Institute of Foreign Languages 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 2. poschodie 
Vedúca ústavu / Head of institute: PhDr. Cellengová Tothová Mária, PhD. 
e-mail:  maria.tothovacellengova@szu.sk              tel: +421 59 370 160 
Pracovnícii / Lecturers: Mgr. Gáfriková Marta, Mgr. Galatová Jarmila, Mgr. Gottpreis Ľubomír 
 
ÚSTAV ČÍNSKEJ MEDICÍNY A AKUPUNKTÚRY LF SZU /  
Institute of China Medicine and Acupunctury 
LF SZU, Limbová 14,  Bratislava 
Vedúci ústavu / Head of institute: MUDr. Balogh Vladimír 
e-mail: vladimir.balogh@szu.sk              tel: +421 259 370 367 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Ondrejkovičová Alena, PhD., MUDr. Balogh Vladimír 
 
ÚSTAV FARMAKOLÓGIE A KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LF SZU / 
Institute of Pharmacology 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 5. poschodie 
Vedúci ústavu  / Head of institute: doc. PharmDr Paul Hrabovská Anna, PhD. 
e-mail: anna.hrabovská@szu.sk                  tel.:  02/59370 838, 839 
Sekretariát/ Secretary: Ing Nýdlová Andrea, Ing. 
Pracovníci:/Lecturers: MUDr. Glasová Helena, PhD., PharmDr. Slobodová Ľubica, PharmDr. Tomek 
Dominik, PhD., MPH 
 
Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakológie /Dep. of clin. and experim. 
Pharmacology 
Vedúci oddelenia / Head of institute doc. MUDr. Gajdoš Martin, PhD. 
Pracovníci / Lecturers: RNDr. Krivošíková Zora, PhD., RNDr. Lajdová Ingrid, PhD.,  
doc. MUDr. Okša Adrián, CSc., prof. MUDr. Spustová Viera, DrSc., 
MUDr. Štefíková Kornélia, PhD.  
 
FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV LF SZU / Institute of Physiology 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 1.poschodie  
Vedúci ústavu / Head of institute: PharmDr. Mátyás Štefan, PhD. 
 e-mail: stefan.matyas@szu.sk                tel.: +421 2 59370 395 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Patayová Henrieta, PhD, MVDr. Čuhárová Leona, 
doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc, RNDr. Peter Musil, PhD. - biofyzika 
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ÚSTAV GENETIKY A MOLEKULÁRNEJ MEDICÍNY  LF SZU /  
Department of Genetics and molecular medicine 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 2. poschodie 
Vedúci ústavu / Head of institute: doc MUDr., RNDr. Šimko Juraj, PhD.,  
e-mail: juraj.simko@szu.sk                    tel.: +421 2 59 542 363 
Pracovníci / Lecturers:  MUDr. Mlkvá Iveta, RNDr. Závodná Katarína, PhD., 
RNDr. Lohajová Behulová Regina, PhD., RNDr. Blahová Andrea, RNDr. Lukačková Renáta,  
 
ÚSTAV HISTOLÓGIE A EMBRYOLÓGIE LF SZU / 
Institute of Histology and Embryology 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, Laboratórium – 5. poschodie 
Vedúci ústavu / Head of institute: MUDr. Mgr. Miko Michal, PhD. 
e-mail:  michal.miko@szu.sk                 tel.: +421 2 59378  793 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Mikušová Renáta,PhD., MUDr. Martin Klein 
Odd. pre prion.choroby/ Dep.of prion. Ilnesses:  
Vedúca oddelenia / Head of institute: RNDr. Žáková Dana, PhD. 
MVDr. Belay Girma, CSc., MUDr. Janáková Alžbeta, Mgr. Kosorínová Dana, Ing. Koščová Silvia, 
Ing. Szarvasová Zuzana, PhDr. Štelzer Martin  
 
ÚSTAV CHÉMIE, KLINICKEJ BIOCHÉMIE A LABORATÓRNEJ MEDICÍNY LF 
SZU 
Institute of Chemistry, Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, Laboratórium – 1. poschodie 
Vedúci ústavu / Head of institute: prof. MUDr. RNDr. Kováč Gustáv, CSc., MBA 
e-mail: gustav.kovac@szu.sk             tel.: +421 2 59378 480 
Oddelenie toxických organických polutantov /Dep.of tox.org.polutants 
Vedúci oddelenia / Head of institute: Ing. Čonka Kamil, PhD. 
Oddelenie metalomiky / Dep. Of Metalomics: Ing. Mašánová Vlasta, PhD. 
Pracovníci / Lecturers: Ing. Hudecová Lucia, RNDr. Kadlečík Jozef,  MUDr. Zálešák Marek, PhD., 
doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD. 
 
ÚSTAV IMUNOLÓGIE, ALERGOLÓGIE LF SZU / 
Department of Immunology and Allergology 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava 
Vedúci ústavu / Head of institute: doc. MUDr. Pružinec Peter, CSc., mim. prof. 
 e-mail: peter.pruzinec@szu.sk           tel.: +421 259 370 763 
Oddelenie imunológie a imunotoxikológie / Dep. of microbiology and toxicology 
Vedúci oddelenia/ Head of institute: MUDr. Tulinská Jana, PhD. 
Pracovníci / Lecturers:  doc.RNDr. Horváthová Mira, PhD., Ing., Szabová Michaela, PhD. 
Mgr. Krchňavá Zuzana, RNDr. Líšková Aurélia, CSc., prof. MUDr. Šustrová Mária, CSc. 
 
ÚSTAV MIKROBIOLÓGIE LF SZU / Institute of Microbiology 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 3. poschodie 
Vedúci ústavu / Head of institute: prof. RNDr. Bopegamage Shubhada, CSc 
e-mail: ustav.mikrobiologie@szu.sk     tel.: +421 2 59 370 777, 224, 327 
Sekretariát/ Secretary: Bc. Baksová Renáta 
Oddelenie mikrobiológie/ Dep. of microbiology:  
Vedúci oddelenia/ Head of institute: MUDr. Horniačková Miroslava, MPH 
Pracovníci / Lecturers: Ing. Lehotská Renáta, PhD.,  Mgr. Ofukaná Alena,  
Oddelenie virológie / Dep.of Virology:  
Vedúci oddelenia / Head of institute: RNDr. Gašparovič Juraj, PhD.  
Pracovníci / Lecturers: Mgr. Borsányiová Mária, PhD., RNDr. Hábeková Monika, PhD.,  
doc. RNDr. Valkovičová Staneková Danica, CSc., RNDr. Janíčková Oľga 
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ÚSTAV PATOLOGICKEJ ANATÓMIE LF SZU / Institute of Pathological Anatomy 
Cytopathos, spol. s r.o Limbová 5,  Bratislava a Višňová 7/A Bratislava 
Vedúci ústavu / Head of Institute : MUDr. Šidlová  Henrieta, PhD. 
e-mail: sidlova@cytopathos.sk                     tel.: +421 2 5954 2 477 
Sekretariát/ Secretary:  
Pracovníci / Lecturers: doc. MUDr. Benčat Marián, PhD, MUDr. Martanovič Peter,  
MUDr. Náglová Miriama, MUDr. Hokša Richard 
  
ÚSTAV PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE LF SZU / Institute of Pathological Physiology  
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3, Bratislava 
Vedúci ústavu / Head of institute: MUDr. Vlček Miroslav, PhD. 
e-mail: miroslav.vlcek@szu.sk                  tel.: +421 2 54 774 800 
Pracovníci / Lecturers: Mgr. Bačová Zuzana, PhD., MUDr. Rádiková Žofia, PhD,  
MUDr. Penesová Adela, PhD. 
 
ÚSTAV PSYCHOLÓGIE LF SZU / Institute of Psychlogy 
LF SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava, 2. poschodie 
Vedúci ústavu / Head of institute: PhDr. Kleinmann Karol, PhD. 
e-mail: karol.kleinmann@szu.sk                  tel.: +421 259 370 860 
Sekretariát/ Secretary: Sárkozyová Jarmila 
Pracovníci / Lecturers: PhDr. Čechová Daniela, PhD., PhDr. Mičková Zuzana, PhD., 
doc. PhDr. Popelková Marta, PhD., doc. PhDr. Šovčíková Eva, CSc., Mgr. Klimová Michaela,  
PhDr. Skokan František, PhD. 
 
ÚSTAV SOCIÁLNEHO LEKÁRSTVA A ORGANIZÁCIE ZDRAVOTNÍCTVA  LF 
SZU / 
Institute of Social Medicine and Organization of the Health 
LF SZU, Limbová 12, Bratislava, 1. poschodie 
Vedúca ústavu / Head of institute: MUDr. Brucháčová Zora, PhD. 
e-mail: zora.bruchacova@szu.sk              tel.: +421 2 59370 252 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Macková Katarína,  
 
ÚSTAV SÚDNEHO LEKÁRSTVA LF SZU / Institute of Forensic Medicine 
Súdnolekárske pracovisko ÚDZS, Antolská 11, Petržalka, Bratislava 
Vedúci ústavu / Head of institute: doc. MUDr. Šidlo Jozef, PhD., MPH 
e-mail: sidlo45@gmail.com                    tel.: +421 2 59 357 264  
Sekretariát/ Secretary: Vargová Adriana    
Pracovníci / Lecturer: MUDr. Baloghová Andrea, MUDr. Kuruc Roman, MUDr. Szórádová Andrea  
 
ÚSTAV TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA LF SZU / Institute of Sports Medicine  
LF SZU, Limbová 14, 2. poschodie, Klinika telovýchovného lekárstva UNB, Mickiewiczova 13, 
Bratislava 
Vedúci ústavu / Head of institute: MUDr. Malovič Pavel, PhD., MPH 
e-mail: pavel.malovic@szu.sk                tel.: +421 2 57 290 419,  +421 259 370 279 
Pracovníci / Lecturers: PaedDr. Tirpáková Veronika, PhD.  Mgr. Holas Dušan, PhD.,    
MUDr. Galovič Juraj, PhD.,   
 
ÚSTAV ZDRAVOTNÍCKEJ ETIKY / Institute of Health Care Ethics 
FOaZOŠ SZU, Limbová 14, Bratislava 
Vedúci ústavu / Head of institute: prof. MUDr. Glasa Jozef , CSc., PhD. 
e-mail: jozef.glasa@szu.sk                   tel.: +421 2 59370 183, 769 
Sekretariát/ Secretary: Viera Rosnerová 
Pracovníci ústavu / Lecturers: doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.  
KATEDRA ČEĽUSTNEJ ORTOPÉDIE LF SZU / Department of Orthodontics 
LF SZU, Limbová 14. Bratislava, 5. poschodie 
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Vedúca katedry / Head of institute: MUDr. Dianišková Simona, PhD., MPH 
e-mail: simona.dianiskova@szu.sk         tel.: + 421 2 59370 887 
Sekretariát/ Secretary: Mgr. Holečková Marta 
 
KATEDRA DERMATOVENEROLÓGIE LF SZU / Department of Dermatovenerology 
Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10,  Bratislava 812 50 
Vedúci katedry / Head of institute: doc. MUDr. Szép Zoltán, PhD. 
e-mail: szep@cytopathos.sk               tel.: +421 2 3224 9496  
Pracovníci / Lecturers:.MUDr. Soršáková Trnovská Katarína, PhD. 
 
KATEDRA DETSKEJ CHIRURGIE LF SZU/ Department of Pediatric Surgery  
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: prof. MUDr. Marian VIDIŠČÁK Marián, PhD., FEBPS  
e-mail: marian.vidiscak@szu.sk                    tel.: + 421 2 5954 2497 
Sekretariát/ Secretary: Altiová Jana 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Húšťavová Lucia, PhD. 
 
KATEDRA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE N A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE LF 
SZU / Department of Physiology and Rehabilitation 
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci katedry / Head of institute: prof. MUDr. Gúth Anton, CSc. 
e-mail: anton.guth@kr.unb.sk                 tel.: +421 2 5954 5243 
Sekretariát/ Secretary: Konečníková Andrea 
Pracovníci / Lecturers: doc. MUDr. Hornáček Karol, PhD. 
 
KATEDRA HEMATOLÓGIE A TRANSFUZIOLÓGIE LF SZU / 
Department of Hematology and Transfuziology 
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK , SZU a UNB, Antolská 11, Petržalka, Bratislava 
Vedúci katedry / Head of institute: prof. MUDr. Hrubiško Mikuláš, CSc. 
e-mail: mikulas.hrubisko@szu.sk  ,  hrubisko@pe.unb.sk      tel.: +421 259 370 763 
Pracovníci / Lecturers: doc. MUDr. Bátorová Angelika, CSc., MUDr. Bojtárová Eva, PhD., 
MUDr. Fábryová Viera, CSc., MUDr. Lukáš Jozef, PhD., 
 
KATEDRA HEPATOLÓGIE  LF SZU / Department of Hepatology  
I. interná klinika Dionýza Diešku LF SZU a UNBLimbová 5, 833 05 Bratislava, -3. posch. 
Vedúci katedry / Head of institute: MUDr. Žigrai Miroslav, PhD. 
e-mail: miroslav.zigrai@szu.sk                 tel.: +421 259 543 256 
 
KATEDRA INFEKTOLÓGIE LF SZU / Department of Infectology 
Klinika infektológie a geog. medicíny LF UK, SZU a UNB, Nemocnica ak. L. Dérera,  
Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúca katedry / Head of Institute: doc. MUDr. Holečková Katarína, PhD. 
e -mail: katarina.holeckova@szu.sk        tel.: + 421 2 59370 284, + 421 2 5954 2925 
Sekretariát/ Secretary: Roščáková Alžbeta 
Pracovníci / Lecturer: prof. MUDr. Jarčuška Pavol, PhD., MUDr. Koščálová Alena 
 
KATEDRA MEDICÍNSKEHO PRÁVA LF SZU / Department of Medical Law 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 2. poschodie, 
Vedúci katedry / Head of Institute: JUDr. Kádek Pavol, PhD.  
e-mail: pavol.kadek@szu.sk                  tel.: +421 259 370 168 
Pracovníci / Lecturers: JUDr. Vojtech Földes, JUDr. Ján Hrivnák 
 
KATEDRA NEUROCHIRURGIE LF SZU / Department of Neurosurgery 
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Brtislava 
Vedúci katedry / Head of Institute: MUDr. Novotný 
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e-mail: neurochirurgia@kr.unb.sk        tel.: + 421 2 5954 2532 
Sekretariát/ Secretary: Mlázovská Klaudia 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Biksadský Peter, MUDr. Buvala Ján, MUDr. Hrebeňáková Bernadeta 
 
KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA/ Department of Nursing 
FOaZOŠ SZU, Limbová 14, Bratislava 
Vedúca katedry/ Head of Institute: PhDr. Jana Rottková, PhD. 
e-mail: jana.rottkova@szu.sk           tel.: +421 2 59370 841 
Pracovníci ústavu / Lecturers: PhDr. Emília Miklovičová, PhDr. Zuzana Bachratá 
 
KATEDRA OTORINOLARYNGOLÓGIE LF SZU  / Department of 
Otorhinolaryngology 
Nemocnica sv. Michala, Satinského 1, Bratislava 811 08 
Vedúci katedry / Head of Institute: doc. MUDr. Doležal Pavel , CSc., mim. prof. 
e-mail: dolpavel@gmail.com                   tel.: + 421 2 32612195 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Ďurica Peter, MUDr. Mačaj Matúš, MUDr. Matejová Ivana, 
 MUDr. Piovarči Andrej, MUDr. Šebová Irina, CSc., MPH, MUDr. Langová Lucia,  
 
KATEDRA PALIATÍVNEJ MEDICÍNY LF SZU A NOÚ /  
Department of Palliative Medicine  
Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava 
Vedúca katedry / Head of Institute: MUDr. Škripeková Andrea, PhD  
e-mail: andrea.skripekova@szu.sk       tel.: +421 2 59378 707 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Križanová Kristína 
 
KATEDRA PLASTICKEJ CHIRURGIE LF SZU / Department of Plastic Surgery  
UN Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava 
Vedúci katedry / Head of Institute: MUDr. Palenčár Drahomír, PhD. 
e-mail: palencar@ru.unb.sk                tel.: +421 2 4823 4867 
Sekretariát/ Secretary: Porubská Vilma 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Híc Dušan,  
 
KATEDRA REUMATOLÓGIE LF SZU A NÚRCH / Department of Rheumatology 
Národný ústav reumatických chorôb, Nábr. I. Krasku 4, Piešťany 
Vedúci katedry / Head of Institute: prof. MUDr. Rybár Ivan, DrSc. 
e-mail:  ivan.rybar@yahoo.com              tel.: +421 33 7723 572 
Pracovníci / Lecturers: PhDr. Ivánková Renáta 
 
KATEDRA URGENTNEJ MEDICÍNY LF SZU / Department of Emergency Medicine 
FOaZOŠ SZU, Limbová 14, Bratislava 
Vedúci katedry / Head of Institute: doc. MUDr. Dobiáš Viliam, PhD. 
e-mail: viliam.dobias@szu.sk , viliam.dobias@dobiasovci.sk   tel.: +421 905 448 713 
 
KATEDRA UROLÓGIE LF SZU  / Department of Urology 
Urologická klinika LF UK, SZU, UNB Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci katedry / Head of Institute: prof. MUDr. Breza Ján , DrSc. 
e-mail: janbreza@gmail.com , jan.breza@szu.sk    tel.: +421 2 595370 426 
Sekretariát/ Secretary: Briganová Mária 
Pracovníci / Lecturer: prof. MUDr. Bujdák Peter, CSc. 
 
 
 
KATEDRA VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA  LF SZU / Department of General Medicine 
FOaZOŠ SZU, Limbová 14, 1. poschodie, Bratislava 
Vedúca katedry / Head of Institute: doc. MUDr. Gazdíková Katarína, CSc., mim.prof. 
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e-mail: katarina.gazdikova@szu.sk                tel.: + 421 2 59370 621, 426 
Sekretariát/ Secretary: Bc. Katonová Elena 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Oltman Marián, PhD. 
 
KATEDRA ZUBNÉHO LEKÁRSTVA LF SZU / Department of Stomatology 
LF SZU, Limbová 14, Bratislava, 2. poschodie 
Vedúci katedry / Head of Institute: MUDr. Straka Michal, CSc. 
e-mail: katedra.stomatologie@szu.sk               tel.: +421 2 59370 851, 440 
Pracovníci/ Lecturers: prof. MUDr. Markovská Neda, CSc., MUDr. Degovič Juraj, MPH.,  
doc. MUDr. Erdelský Ivan, CSc., MUDr. Rovná Elena, MDDr. Juríková Kamila, Mgr. Kmeťková 
Alžbeta, MUDr. Czakó Ladislav, PhD. 
 
KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY LF SZU A UNB/  
Department of Anaesthiology and Intensive medicine  
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: MUDr. Paulíny Matúš, PhD.  
e-mail: m.pauliny@gmail.com         tel.: +421 2 5954 2541 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Liška Michal, MUDr. Macková Jaroslava, MUDr. Mezey Matej, PhD. 
 
KLINIKA CIEVNEJ CHIRURGIE LF SZU A NÚSCH / Department of Vascular 
Surgery  
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: MUDr. Tomka Ján, PhD., MPH. 
e-mail: jan.tomka@nusch.sk                    tel.: +421 2 59320 637 
Sekretariát/ Secretary: Juríková Marika 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Dulka Tomáš, MUDr. Mondek Peter, PhD.,  
 
DETSKÁ KLINIKA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MED. LF SZU A NÚDCH/  
Department of Paediatric Anaesthiology and Intensive medicine  
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: MUDr. Riedel Rudolf, PhD.  
e-mail:   riedel@dfnsp.sk        tel.: +421 2 59371 488  
Pracovníci /Lecturers: MUDr. Hargaš Marián, prof. MUDr. Šagát Tibor, CSc. 
 
KLINIKA DETSKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE LF SZU A NÚDCH/  
Department of Paediatric Pneumology and Phthisiology  
Národný ústav detských chorôb, pracovisko Podunajské Biskupice, Krajinská 91, Bratislava  
Vedúci kliniky / Head of Institute: MUDr. Rennerová Zuzana, PhD., MBA  
e-mail: zuzana.rennerova@yahoo.com             tel.: +421 0905 694 281  
Pracovníci /Lecturers: MUDr. Strmiska František, PhD. 
 
KLINIKA DIAGNOSTICKEJ A INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGIE LF SZU A NÚSCH/ 
Department of Radiology 
Klinika rádiológie LF UK,  SZU a UNB,  Limbová  5, Kramáre, Bratislava  
Vedúci katedry / Head of Institute: doc. MUDr. Bořuta Peter, CSc. 
e-mail: peter.boruta@szu.sk                   tel.: +421 2 59 370 285 
 
KLINIKA ENDOKRINOLÓGIE LF SZU A  OÚSA / Department of  Endocrinology  
Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10,  Bratislava  
Vedúci kliniky/ Head of Institute: doc. MUDr. Podoba Ján, CSc. 
e-mail: podoba.jmz@stonline.sk ,  jpodoba@ousa.sk   tel.: +421 2 32 249 263,  +421 2 59 543 256 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Trejbalová Ľudmila  
 
KLINIKA GASTROENTEROLÓGIE LF SZU A UNB / Department of Gastroenterology  
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka, Bratislava 
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Vedúci kliniky / Head of Institute: prof. MUDr. Bátovský Marián, CSc. 
e-mail: batovsky@pe.unb.sk        tel.: +421 2 6867 2012 
Sekretariát/ Secretary: Bémová Jana 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Malík Daniel, MUDr. Novotná Tatiana, PhD.  
 
KLINIKA GERIATRIE LF SZU A UNB / Department of Geriatrics  
UN Bratislava, Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice 
Vedúci kliniky / Head of Institute: MUDr. Mikus Peter, PhD. 
e-mail: stefan.krajcik@szu.sk            tel.: +421 918 379 627   
Pracovníci / Lecturers: PhDr. Bajanová Eva, PhD.,  
 
I. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA KLINIKA LF SZU A UNB /  
I. Department of Gynecology and Obstetrics  
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: doc. MUDr. Rusňák Igor, PhD., mim. prof. 
e-mail: igor.rusnak@szu.sk                    tel.: +421 2 5954 2271 
Sekretariát/ Secretary: Muchyová Tatiana  
Pracovníci/ Lecturers: MUDr. Čunderlík Anton, PhD., MUDr. Dedinská Eva,  
doc. MUDr. Plank Karol, CSc., MUDr. Turkota Ľubomír, PhD., MUDr. Provazníková Zuzana, PhD., 
MUDr. Habánová Hana, MUDr. Harbuľáková Michaela 
 
KLINIKA HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE LF SZU A UNB /  
Department of Thoracic Surgery  
UN Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: doc. MUDr. Ing.  Janík Miroslav, PhD. 
e-mail: janik@ru.unb.sk                      tel.: +421 2 4823 4105 
Pracovníci / Lecturers: doc. MUDr. Benej Roman, PhD., MUDr. Lučenič Martin , PhD. 
 
I. CHIRURGICKÁ KLINIKA LF SZU A UNB / I. Department of Surgery  
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: MUDr. Brychta Ivan, PhD. 
e-mail: ivan.brychta@szu.sk                    tel.: + 421 2 5954 2940 
Sekretariát/ Secretary: Altiová Jana 
Pracovníci / Lecturers: prof. MUDr. Vidiščák Marián, PhD.,MUDr. Gergel Michal, PhD., MUDr. 
Mayer Alexander, PhD., MUDr. Vician Marek, PhD., MUDr. Džupa Juraj, MUDr. Húšťavová Lucia, 
PhD. 
 
KLINIKA CHIRURGICKEJ ONKOLÓGIE LF SZU A NOÚ /  
Department of Oncological Surgery  
Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava, 
Vedúci kliniky / Head of Institute: doc. MUDr. Pinďák Daniel, PhD. 
e-mail:  daniel.pindak@nou.sk                tel.: +421 2 59378 775 
Pracovníci / Lecturers: prof. MUDr. Pechan Juraj, CSc., MUDr. Bernadič Michal, PhD., 
MUDr. Sedlák Ivan, PhD., MPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. INTERNÁ KLINIKA DIONÝZA DIEŠKU LF SZU A UNB / 
I. Department of Internal Medicine  
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera,  Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
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Vedúci kliniky / Head of Institute: doc. MUDr. Demeš Martin, PhD, MPH,  
e-mail: martin.demes@szu.sk      tel.: + 421 2 5954 2256, + 421 2 5954 2261, + 421 2 5954 4259 
Sekretariát/ Secretary: Eliášová Renáta, Demeková Janka  
Pracovníci /Lecturers: MUDr. Karaman Andrej, MUDr. Piják Michal, MUDr. Smetanová Viera, PhD., 
MUDr. Žigrai Miroslav, PhD., MUDr. Farkašová Andrea, MUDr. Pikus Tomáš, doc. MUDr. 
Rozumyková Naďa, CSc. 
 
 
KLINIKA KARDIOCHIRURGIE LF SZU A NÚSCH/ Department of Cardiac Surgery  
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: MUDr. Michal Hulman, PhD. 
e-mail: mhulman@stonline.sk        tel.: +421 2 5932 0635 
Pracovníci /Lecturer: MUDr. Ivo Gašparovič, PhD., MPH, MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD. 
 
KLINIKA KARDIOLÓGIE A ANGIOLÓGIE LF SZU A NÚSCH/ 
Department of Cardiology and Angiology  
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc. 
e-mail: robert.hatala@nusch.sk        tel.: +421 2 5932 0400 
Pracovníci /Lecturers: prof. MUDr. Šimková Iveta, CSc., doc. MUDr. Filipová Slavomíra, CSc.,  
MUDr. Hlivák Peter, PhD., MUDr. Kaldarárová Monika, PhD., MUDr. Maďarič Juraj, PhD., MPH,  
MUDr. Pacák Jozef, MUDr. Valkovičová Tatiana, MUDr. Reptová Adriana, PhD., MUDr. Kaliská 
Gabriela, CSc.,  
 
I. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF SZU A UNB /I. Department of Neurology  
UN Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: prof. MUDr. Benetin Ján, CSc.  
e-mail: benetin@stonline.sk               tel.: +421 2 4823 4103 
Sekretariát/ Secretary: Kašparová Eva 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Cibulčík František, CSc., MUDr. Gogolák Ivan, CSc., 
MUDr. Danterová Katarína, PhD., MUDr. Lipovský Ľubomír, CSc. 
 
NOVORODENECKÁ KLINIKA M. RUSNÁKA LF SZU A UNB /  
Neonatal Department M.Rusnáka  
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka, Bratislava 
Vedúca kliniky / Head of Institute: doc. MUDr. Chovancová Darina, CSc. 
e-mail: chovancova@pe.unb.sk         tel.: +421 2 6867 2664 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Garafová Alexandra 
 
OČNÁ KLINIKA LF SZU A UNB / I. Department of Ophtalmology  
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: doc.MUDr. Kolář Petr, PhD. 
e-mail: petr.kolar@pe.unb.sk             tel.: +421 2 6867 2039 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Nora Majtánová, PhD., MUDr. Štúrová Lucia., MPH,  
 
KLINIKA PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE LF SZU A UNB /  
Department of Pneumology and Phthisiology  
UN Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: prof. MUDr. Krištúfek Peter, CSc. 
e-mail: peter.kristufek@szu.sk           tel.: +421 2 48 234 779 
Pracovníci/ Lecturers: MUDr. Černá Mária, CSc., doc. MUDr. Hájková Marta, CSc., MPH, 
MUDr. Laššán Štefan, PhD. 
 
OTORINOLARYNGOLOGICKÁ KLINIKA LF SZU  / Department of 
Otorhinolaryngology 

mailto:martin.demes@szu.sk
mailto:mhulman@stonline.sk
mailto:robert.hatala@nusch.sk
mailto:benetin@stonline.sk
mailto:chovancova@pe.unb.sk
mailto:petr.kolar@pe.unb.sk
mailto:peter.kristufek@szu.sk


Nemocnica sv. Michala, Satinského 1, Bratislava 811 08 
Vedúci katedry / Head of Institute: doc. MUDr. Doležal Pavel , CSc., mim. prof. 
e-mail: dolpavel@gmail.com                   tel.: + 421 2 32612195 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Ďurica Peter, MUDr. Mačaj Matúš, MUDr. Matejová Ivana, 
 MUDr. Piovarči Andrej, MUDr. Šebová Irina, CSc., MPH, MUDr. Langová Lucia,  
 
KLINIKA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA LF SZU A UNB /  
Department of Occupational Medicine  
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: doc. MUDr. Bátora Igor, PhD. 
e-mail: igor.batora@kramare.fnspba.sk    tel.: +421 2 5954 5237, 225 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Henčeková Danica, PhD., MUDr. Križanová Daniela, PhD., MPH,  
MUDr. Valach Ladislav, PhD. 
 
KLINIKA PRE DETI A DORAST A. GETLÍKA LF SZU A UNB / 
Department of Paediatrics A. Getlíka  
UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Petržalka, Bratislava 
Vedúca kliniky / Head of Institute: doc. MUDr. Furková Katarína, CSc., mim. prof. 
e-mail: katedrapediatrie@gmail.com        tel.: +421 2 6867 2677 
Sekretariát/ Secretary: Vojačková Dana 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Hrebík Marián, MUDr. Nogeová Adriana, CSc., MUDr. Nogeová 
Adriana, CSc., prof. MUDr. Podracká Ľudmila, CSc., MUDr. Topoľský Ivo, MPH, 
MUDr. Puškáčová Judita, MUDr. Ing. Mgr. Vaňatka Radovan, PhD., MUDr. Grešíková Monika, PhD., 
doc. MUDr. Michálek Jozef, CSc., MUDr. Rennerová Zuzana, PhD. 
 
PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF SZU A UNB / Department of Psychiatry  
UN Bratislava, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava 
Vedúca kliniky / Head of Institute: doc. MUDr. Forgáčová Ľubica, PhD. 
e-mail: forgacova@ru.unb.sk           tel.: + 421 2 4823 4102 
Sekretariát/ Secretary: Mgr. Bábicsová Klára 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Čerňanová Andrea, PhD, prof. MUDr. Horáček Jiří, PhD.,  MUDr. 
Nábelek Ludvík, MUDr. Janoška Dalibor, doc. MUDr. Ondriašová Mária, PhD., MUDr. Rakús Tomáš,  
MUDr. Vašečková Barbora, MUDr. Žigová Elena  
 
KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE LF SZU A UNB / Department of Trauma Surgery  
UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, Limbová 5, Kramáre, Bratislava 
Vedúci kliniky / Head of Institute: prof. MUDr. Šimko Peter, CSc. 
e-mail: lucia.andelova@kr.unb.sk       tel.: +421 2 5954 4977 
Sekretariát/ Secretary:  PhDr. Andelová Lucia, PhD. 
Pracovníci / Lecturers: MUDr. Barinka Jozef, MUDr. Heger Tomáš, PhD.,  
MUDr. Magala Michal, PhD., prof. MUDr. Vojtaššák Jozef, CSc., MUDr. Johanes Rastislav, PhD., 
MUDr. Malinovský Peter, PhD., MPH, doc. MUDr. Popelka Vladimír, PhD. 
 
Kliniky SZU Univerzitnej nemocnice – Nemocnice svätého Michala, a.s.: 
 
Rádiodiagnostická klinika SZU, Nem. svät. Michala,a.s, 
Vedúci kliniky / Head of Institute: Berecová Zuzana, MUDr., PhD. 
 
Interná klinika SZU, Nemocnica  svätého Michala,a.s, 
Vedúci kliniky / Head of Institute: Zelinková Zuzana, doc.,MUDr., PhD. 
 
Neurologická klinika SZU, Nem. svät. Michala,a.s, 
Vedúci kliniky / Head of Institute: Jurčaga František, MUDr. PhD.,MPH 
 
Neurochirurgická klinika SZU, Nem. svät. Michala,a.s 
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Vedúci kliniky / Head of Institute: Illeš Róbert, MUDr., PhD.,MPH 
 
 
e-mailové adresy jednotlivých pracovníkov  meno.priezvisko@szu.sk 
email addresses of lecturers / employees are: name.surname@szu.sk 
 
 
Pedagogické útvary, ktoré zabezpečujú dalšie vzdelávanie sú zverejnené na webovej stránke LF. 
List of recommended study literature can be found in the subject syllabus. To upload, click the 
subject icon on FM website. 
 
  

mailto:meno.priezvisko@szu.sk


 
Zoznam literatúry je zverejnený v  ECTS listoch predmetov na webovej stránke LF. 
List of study literature in individual subjects will be given to the students at the first lecture. 
 
Zoznam literatúry je zverejnený v  ECTS listoch predmetov na webovej stránke LF. 
List of study literature in individual subjects will be given to the students at the first lecture. 
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