
Doktorské štúdium 

Absolventi študijných programov lekárskej fakulty získajú primerané vedomosti v súlade so „Štandardmi 
vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych 
povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, 
zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, 
optometrista a nutričný terapeut“ (Príloha č. 2 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., platná od 1.1.2021). 

Obsah 
VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO – spojený 1. a 2. stupeň štúdia ..................................................... 1 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO – spojený 1. a 2. stupeň štúdia ................................................................ 2 

 

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO – spojený 1. a 2. stupeň štúdia 

Vedomosti 

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými (napr. anatómia, histológia, fyziológia, biochémia, patológia, 
farmakológia) a metodologickými vedomosťami z mnohých oblastí študijného odboru na úrovni syntézy a 
hodnotenia. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám odboru, vykonáva základné diagnostické, 
terapeutické a preventívne postupy. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia medicínskych problémov. Vie 
kategorizovať teoretické vedomosti o morfológii a funkcii jednotlivých orgánov a systémov zdravého človeka, o 
mechanizmoch vzniku a priebehu zmien vrátane chorobných, ktoré mu umožňujú správnu interpretáciu a 
aplikáciu na podporu zdravia, prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb. Získané vedomosti mu umožňujú vedecky 
myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore. Disponuje komunikačnými 
zručnosťami a základmi z oblasti bioinformatiky. 

Zručnosti 

Absolvent samostatne aplikuje základné spôsoby lekárskeho vyšetrenia, analyzuje a diagnostikuje zistenia s 
použitím základnej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a vyšetrovacích metód. Pri život 
ohrozujúcich stavoch poskytuje kvalifikovanú pomoc. Vyhodnocuje vplyv sociálnych faktorov a podmienok 
životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva, zásady prevencie infekčných a neinfekčných chorôb a ich 
uplatňovanie v praxi, ďalej aplikuje základy posudzovania pracovnej schopnosti pri rôznych ochoreniach a 
úrazoch, základné právne normy nevyhnutné pre výkon náročnej a zodpovednej práce lekára. 

Kompetencie  

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí, preukazuje schopnosť 
pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dodržiava etické a humanitné princípy a princípy 
lekárskej psychológie, ktorými sa riadi vo svojej profesijnej činnosti počas celého svojho života. Absolvent využíva 
základy metodológie vedeckej práce a disponuje inovatívnym myslením. Má vysoký stupeň samostatnosti a 
predvídavosti v známom aj neznámom prostredí, samostatne sa ďalej oboznamuje a analyzuje najnovšie 
poznatky prezentované v odborných, respektíve vedeckých časopisoch aj v cudzom jazyku. Výsledky vlastnej 
odbornej, respektíve vedeckej činnosti vyhodnocuje a prezentuje pred odborným publikom aj v cudzom jazyku. 

Absolvent študijného programu všeobecné lekárstvo má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho 
oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – lekár, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý 
absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.  

 

  



ZUBNÉ LEKÁRSTVO – spojený 1. a 2. stupeň štúdia 

Vedomosti 

Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami na úrovni hodnotenia založenými na vedeckých dôkazoch 
a overenými klinickými skúsenosťami zo všetkých oblastí študijného odboru. Dokáže zhodnotiť rozsiahle odborné 
a metodologické vedomosti z oblastí teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov zubného 
lekárstva. Pristupuje k riešeniu problémov z oblasti tvorby a podpory zdravia všeobecne so špeciálnym 
zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu. Na základe poznatkov 
z biofyziky, biochémie, biológie a genetiky analyzuje poznatky z histológie, anatómie, fyziológie, ktoré sú 
podkladom pre pochopenie a aplikáciu funkčných vzťahov na molekulovej, bunkovej a tkanivovej úrovni spoločne 
s vplyvom environmentálnych faktorov na homeostázu ľudského organizmu. Rešpektujúc ochranu zdravia 
pacienta, pozná biokompatibilitu dentálnych materiálov a v liečbe ich optimálne indikuje v ústnej dutine.  

Zručnosti  

Absolvent demonštruje preventívne, diagnostické a zubnolekárske postupy v rozsahu výkonov na úrovni 
praktického zubného lekára. Aplikuje základnú farmakologickú liečbu. Vymedzuje súvislosti medzi vplyvom 
celkových ochorení na ústne zdravie a rizikom ochorení ústnej dutiny na celkové zdravie. Na základe anamnézy 
a komplexného diagnostického vyšetrenia zisťuje a analyzuje príčiny vzniku ochorenia, stanovuje diagnózu 
a komplexný plán ošetrenia ochorení ústnej dutiny. Realizuje zásady primárnej prevencie najmä zubného kazu 
a ochorení parodontu podľa jednotlivých vekových skupín. Zvláda zásady včasnej diagnostiky zubného kazu, 
ochorení parodontu, anomálií a nádorov ústnej dutiny a tvárovej oblasti s indikáciou ich riešenia. Absolvent má 
poznatky a potrebnú manuálnu zručnosť pre samostatný výkon v dutine ústnej jedinca. Uplatňuje zásady podpory 
vysokých štandardov efektívne orientovanej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti o pacienta, založenej na 
princípoch etiky zubného lekára. 

Kompetencie 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov v oblasti študijného odboru 
v meniacom sa prostredí, rešpektujúc vývin nových technológií a materiálov, chorobnosť obyvateľstva a starnutie 
populácie. Zriaďuje, vykonáva a riadi zubnolekársku prax, pracuje s informačnými technológiami, v súlade so 
zásadami administratívy a s právnymi predpismi, ktoré sa týkajú výkonu praxe zubného lekára. Disponuje 
inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným 
publikom, a to aj v cudzom jazyku. 

Absolvent študijného programu zubné lekárstvo má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na 
výkon zdravotníckeho povolania – zubný lekár, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý 
absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.  

 


