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 Vzdelávanie/Education  
 

Kreditový systém v pregraduálnom medicínskom vzdelávaní  
- očakávania a realita očami učiteľa a absolventa 

Michal Bernadič, 1Marián Bernadič 

 
 

Súhrn 
Lekárska fakulta UK v Bratislave sa prihlásila k zavedeniu kreditového systému štúdia  od akademického roka 
2000/2001. Kreditový systém štúdia je  zavedený vo všetkých študijných odboroch od 1. ročníka akad. r. 2000/2001. 
S postupom týchto študentov do vyšších ročníkov sa KS aplikoval v celej predklinickej a klinickej časti výučby 
medicíny. Dnes máme už odpromovaných absolventov medicíny, ktorí vyštudovali v podmienkach kreditového 
systému a preto môžeme aspoň čiastočne hodnotiť význam a prínos, prípadne nedostatky kreditového systému. 
Niektoré konštatovania uvedené v publikácii odzneli aj na pedagogických konferenciách v rámci iných lekár-
skych fakúlt na Slovensku. 

Kľúčové slová: kreditný systém štúdia, výchovnovzdelávací proces, pedagogika, výučba medicíny.  

 

Úvodom 
V procese aproximácie práva krajín EÚ sa v rámci prog-

ramu ERASMUS prijal koncom 80. rokov v Bruseli kredi-
tový systém (tzv. ECTS, European Credit Transfer System) 
za účelom lepšej priechodnosti systémov vzdelávania vnútri 
EÚ. Systém ECTS mal napomáhať univerzitným inštitúciám 
zlepšiť vzájomnú  spoluprácu  cestou optimalizácie prístupu 
k informáciám o zahraničných kurikulách a poskytovania 
spoločných postupov. 

Univerzita Komenského v Bratislave pripravovala pre-
chod na ECTS od roku 1993. V roku 1998 sa práce na jeho 
zavádzaní zdynamizovali tak, že počnúc akad. r. 2000/2001 
sa na fakultách UK zaviedol kreditový systém štúdia celo-
plošne. Lekárske fakulty UK sa k aktivitám UK prihlásili 
v roku 1998, kedy bol zverejnený materiál "Návrh kredito-
vého systému štúdia na UK". Vzhľadom na špecificitu štú-
dia medicíny lekárske fakulty na Slovensku postupovali v 
princípoch zavedenia ECTS koordinovane tak, aby sa napl-
nili jeho princípy a aby bolo mož-né využiť KS pri skvalit-
není pregraduálnej prípravy medikov.  

Hlavné ciele kreditového systému môžeme stručne defi-
novať takto: 

1. otvorenie štúdia dovnútra aj navonok (pre študentov), 

2. definovanie štandardov výučby,  
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3. individualizácia prípravy študentov, 

4. objektivizácia štúdia, 

5. mobilita študentov a učiteľov. 
 

Tieto hlavné ciele by sme mohli voľne doplniť o celý 
rad ďalších dôležitých úloh, ktoré naše pregraduálne medi-
cínske vzdelávanie potrebuje:  

− využiť potenciál kreditového systému na obsahovú pre-
stavbu štúdia, 

− otvoriť nové formy výučby, 

− zmeniť systém priebežnej i záverečnej kontroly štúdia, 

− definovanie minimálnych štandardov výučby,  

− definovanie minimálnych predklinických/klinických zruč-
ností (vytvoriť tzv. katalóg povinných výkonov), 

− nový prístup študentov k príprave na svoju profesionálnu 
kariéru. 

 

Cieľ 1: Otvorenie štúdia dovnútra i navonok 
Vzdelávanie na LF má charakter poskytnutia všeobec-

ných poznatkov a praktických zručností nevyhnutných pre 
lekára. Špecializácia je možná až po promócii v nadväzujú-
com systéme špecializačného vzdelávania. Kreditový sys-
tém skutočne dovolil študentom, aby si mohli zapísať vy-
brané predmety v rámci UK aj na iných fakultách. Na dru-
hej strane je však štúdium na druhej a ďalších VŠ spoplat-
nené. Získané kredity na inej VŠ sa nezapočítavajú na LF, 
ani ak by išlo o predmet, ktorý má rovnaký názov na oboch 



MICHAL BERNADIČ, MARIÁN BERNADIČ: KREDITOVÝ SYSTÉM V PREGRADUÁLNOM MEDICÍNSKOM 
VZDELÁVANÍ - OČAKÁVANIA A REALITA OČAMI UČITEĽA A ABSOLVENTA 

42 
 

fakultách (napr. genetika, chémia, biológia). Jedna z podmie-
nok ECTS – bakalársky stupeň je pre medikov nepoužiteľ-
ný. Štúdium medicíny sa  nepodarilo „rozdeliť“ tak, aby sa 
vzdelanie za prvé 2-3 roky dalo zmysluplne využiť v praxi, 
napr. v zdravotníctve. Štúdium medicíny nedovoľuje študo-
vať jednotlivé predmety v inom ako odporučenom (a overe-
nom) poradí. To sa prejavilo „zviazaním“ následnosti pred-
metov do prerekvizít, takže síce ECTS dovoľuje „prenášať“ 
si neurobené skúšky do vyššieho ročníka, ale v tom ročníku 
nemôže študent robiť ďalšie skúšky skôr, ako splní študijný 
program predchádzajúceho ročníka. Vzniká tak neprehľadná 
situácia nielen pre študentov, ale aj pre pedagógov. Naviac 
keď akademický informačný systém dovoľuje každému štu-
dentovi (bez ohľadu na nesplnené prerekvizity) zapísať sa 
na skúšky... V období do 2. svetovej vojny bolo súčasťou 
štúdia tzv. 1. rigorózum, kde sa sumarizovali poznatky za 
prvé 3 ročníky. Cieľom bolo ukončenie teoretickej polovice 
štúdia a úspešný výsledok skúšky posunul študenta do klinic-
kej časti. Myslíme si, že podobný systém by bol pre štúdium 
medicíny prospešný aj dnes. 

  

Cieľ 2: Definovanie štandardov výučby 
Napriek názvu a predpokladanej kvantitatívnej hodnote 

ECTS treba konštatovať, že kredity nijako nedefinujú kvali-
tu a obsah, ale iba rozsah výučby podľa počtu vyučovaných 
hodín. Takéto porovnanie je zavádzajúce, pri vyššom počte 
predmetov (napr. v 5. ročníku) sa dostáva na predmet 1-2 
kredity a podľa systému si môže do vyššieho ročníka prená-
šať až 5-7 skúšok, čo je naozaj neúnosné. Porovnanie doku-
mentujeme aj na počtoch kreditov za rovnaký predmet me-
dzi jednotlivými lekárskymi fakultami na Slovensku (tab. 1). 
Môžeme konštatovať, že ECTS sa nepremietol do zásad-
ných kvalitatívnych parametrov výučby a teda nenaplnilo sa 
naše očakávanie v danej oblasti. 

Tabuľka 1. Rozsah výučby (prednášky/praktické cvičenia 
v hodinách) a počet kreditov 

Patologická fyziológia 
 ZS LS Spolu ECTS 

LF UK 4 (36/36) 7 (36/36) 11 

JLF UK 4 (36/24) 8 (36/36) 12 

LF UPJŠ – 7 (24/36) 7 

 

Cie ľ 3: Individualizácia prípravy študentov 
Študijný program neumožňuje upraviť si študijný prog-

ram smerom na špecializáciu osobitným (rozhodujúcim) 
spôsobom. Možno študovať všeobecné a zubné lekárstvo. 
Individualizácia je možná napr. v rámci ŠVOČ – prácou na-
viac alebo absolvovaním niektorých výberových predmetov. 
Výber voliteľných programov však zatiaľ nie je rozhodujúci 
ani pre minimálnu zmenu systému štúdia. Vysokým počtom 
povinnej výučby sú študenti zviazaní pre základný program. 
Návrh musí logicky smerovať k vytvoreniu väčšieho prie-
storu pre študentov, aby  využívali viac hodín pre individu-
álnu prípravu ako povinnú súčasť štúdia a aby sa v rámci 
možností mohli individuálne zapájať aj do klinickej práce. 

Cieľ 4: Mobilita študentov a učiteľov 
Od zavedenia ECTS sa vytvorili nové možnosti pre mo-

bility študentov. Treba všask povedať, že to nie je zásluhou 
ECTS. Na mobility sa hlásia väčšinou výborní študenti, kto-
rí však majú zásadný problém nájsť si program, v ktorom 
by aspoä z časti naplnili aj svoj študijný program na vlastnej 
alma mater. V prípade, že svoj program nenaplnia, dostáva-
jú sa do ťažkostí, majú problém preniesť si podstatné pred-
mety do ďalšieho ročníka a z výborných študentov sa môžu 
stať tí, čo musia opakovať, či prerušiť štúdium (spojené so 
spoplatnením). Je celkom logické, že o mobility študenti strá-
cajú záujem. 

Na otázku, ako KS pomáha učiteľom v mobilite nepo-
známe odpoveď. 

 

Cieľ 5. Možnosť prestavby štúdia 
Prestavba štúdia je nevyhnutná, ale tento tlak nie je vý-

sledkom ECTS, kreditový systém ju ani neinicializuje ani 
neuľahčuje. Výsledkom prestavby štúdia by mali byť: 

− redukcia povinného počtu hodín (úprava pomeru povin-
né/individuálne štúdium), 

− spájanie predmetov (vzájomné prepojenie poznatkov, 
redukcia počtu skúšok),    

− zvyšovanie praktických zručností (index výkonov) pri 
zachovaní teoretickej prípravy, 

− užšia spolupráca študenta a učiteľa (vzor, teória a prax), 

− zmena systému vzdelávania (zmeniť školu na prostre-
die, kde študent študuje, tvorí a získava životné vzory 
a návyky, kde rád žije). 

 

Splnil ECTS na LF UK očakávania? 
Odpoveď je jednoznačná: Nie. Nesplnil v žiadnom z de-

finovaných cieľov. 

Štúdium nie je možné rozdeliť na Bc. a Mgr. stupeň. Prin-
cíp KS sa musí obchádzať, pretože prenášanie predmetov 
(skúšok), ktoré sú prerekvizitami nasledujúcich predmetov 
fakticky blokuje ďalšie štúdium. Študent musí nastúpiť na 
praktickú výučbu nasledujúceho predmetu, aj keď nesplnil 
jeho prerekvizitu... Kredity nemajú pre študentov ani učite-
ľov medicíny žiaden pozitívny prínos. Nezohľadňujú sa ani 
v ekonomickej rozpočtovej oblasti. Nedovoľujú porovnávať 
štúdium na rôznych VŠ. 

Kreditový systém v súčasnej podobe považujem v rámci  
lekárskeho pregraduálneho vzdelávania za formálny. 

 

Závery 
Základným cieľom v pregraduálnom medicínskom vzde-

lávaní je, aby absolventi opúšťali svoju alma mater zrelí, kva-
lifikovaní a odborne zdatní  ľudia, aby boli schopní zabezpe-
čiť (samozrejme za predpokladu adekvátnych ekonomických 
podmienok technického vybavenia svojich pracovísk 
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v štátnej a súkromnej sfére) najvyššiu úroveň liečebno-
preventívnej zdravotnej starostlivosti.  

V súčasnosti prechádza medicínske štúdium intenzív-
nym transformačným procesom. Transformácia jednotlivých 
predmetov má svoje problémy a úskalia. ECTS je dnes už 
súčasťou systému. Nemyslíme si, že sa treba vracať a búrať 
celý systém, treba však vytvoriť nájsť tie výhody systému, 
ktoré povedú k naplneniu doteraz nenaplnených očakávaní. 
Obsahové a organizačné zmeny v medicínskom vzdelávaní 
by mali byť podmienené prechodom z klasickej následnosti 
v horizontálnej a vertikálnej väzbe výučby odborných pred-
metov na  nový pohyblivý model. Formu prestavby by mali 
spoluurčovať aj kritériá akreditácie pre postgraduálnu orien-
táciu – teda systematické postgraduálne štúdium a organizo-
vanie špecializačnej prípravy na akreditovaných pracovis-
kách pre atestácie. 
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