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Základný význam fakulty spočíva v zabezpečení  pedagogicko-výchovnej, vedecko-výskumnej, liečebno-
preventívnej oblasti vzdelávania a poskytovaní ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  
 
Vysokoškolské vzdelávanie je poskytované v akreditovaných študijných programoch: 
 

I. stupňa štúdia    fyzioterapia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo 
II. stupňa štúdia    fyzioterapia, verejné zdravotníctvo 
spojeného I. a II. stupňa štúdia  všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo 
III. stupňa štúdia    anatómia, histológia a embryológia 

  epidemiológia 
farmakológia 
gynekológia a pôrodníctvo 
chirurgia 
klinická biochémia 
neurológia 
normálna a patologická fyziológia 
verejné zdravotníctvo  
vnútorné choroby 
zubné lekárstvo. 
 

Vzdelávanie v I., II. a spojenom I. a II. stupni štúdia prebieha v dennej forme štúdia, vzdelávanie v III. stupni štúdia 
je poskytované v dennej a externej forme.  
Výučba v spojenom I. a II. stupni štúdia prebieha v slovenskom a anglickom jazyku. 
 
Začlenenie fakulty do siete európskych univerzít je dlhodobý a náročný proces pre uplatňovanie záverov bolonskej 
deklarácie v systéme vysokoškolského vzdelávania. 
Vstup Slovenska do EÚ priniesol nové prvky pre lekársku fakultu: zavedenie diplomových prác, nové usporiadanie 
štúdia, zavedenie kreditového štúdia, rozšírenie voľby predmetov, možnosť interdisciplinárneho štúdia 
s možnosťou vytvorenia vlastného študijného programu.  
Štúdium na fakulte má špecifiká, ktoré neumožňujú voľný výber predmetov v danom ročníku pre tvorbu študijného 
plánu samotným študentom. Dôvodom je nadväznosť klinických predmetov na predklinické a nastavenie 
podmieňujúcich predmetov. 
Ekonomicky najnáročnejším študijným programom je zubné lekárstvo, na výučbu ktorého sú 2-krát vyššie finančné 
náklady ako na študijný program všeobecné lekárstvo.  
Zavedenie záverečných (diplomových) prác do študijných plánov doktorských študijných programov prinieslo  
problémy, ktoré riešime aj v súčasnosti:  

- vypísanie veľkého počtu tém záverečných prác, 

- vytvorenie vhodných podmienok na experimentálnu prácu, 

- materiálno-technické zabezpečenie prípravy záverečných prác, 

- zabezpečenie oponentov záverečných prác. 
Záverečné práce musí realizovať veľký počet vysokoškolských učiteľov, ktorí vykonávajú aj zdravotnícku činnosť,  
čo spôsobuje ich nadmerné zaťaženie. 

 
Na fakulte k 31.10.2020 bolo v dennej forme štúdia zapísaných 3056 študentov, z toho 1264 študentov študujúcich 
v anglickom jazyku.  
 
Tabuľka č. 1   Vývoj počtu študentov k 31.10. daného roka  
 

Počty študentov podľa študijných programov 2016/17 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/21 

študijné programy v spojenom I. a II. stupni 
štúdia s výučbou v slovenskom jazyku 

1414 1408 1492 1505 1619 

študijné programy v spojenom I. a II. stupni 
štúdia s výučbou v anglickom jazyku 

1122 1296 1266 1314 1264 

študijné programy I. stupňa štúdia 134 161 142 122 125 

študijné programy II. stupňa štúdia 0 12 21 21 48 

Spolu: 2670 2877 2921 2975 3056 

 



Tabuľka č. 2   Počet študentov podľa rokov štúdia k 31.10.2020  

 

Počet študentov  1. 2. 3. 4. 5. 6. Spolu 

Všeobecné lekárstvo 299 247 248 192 186 194 1366 

Zubné lekárstvo  40 42 51 35 44 41 253 

   Všeobecné lekárstvo /AJ/ 156 214 204 191 142 186 1093 

   Zubné lekárstvo /AJ/ 35 35 25 35 24 17 171 

   Fyzioterapia, I. stupeň 15 15 11 

 

41 

   Ošetrovateľstvo, I. stupeň 22 19 21 62 

   Verejné zdravotníctvo, I. stupeň 10 4 8 22 

Fyzioterapia, II. stupeň 11 12 
 

23 

   Verejné zdravotníctvo, II. stupeň 12 13 25 

Spolu: 600 601 568 453 396 438 3056 

 
 

Tabuľka č. 3   Informácie o počte študentov, ktorí prerušili štúdium / boli vylúčení zo štúdia / zanechali štúdium  
 

AR 2019/2020 

Stupeň štúdia 

I. I. (%) 
II.,  

spojený I. a II. 

II., spojený I. 

a II. (%) 

prerušené štúdium 2 1,64 35 1,16 

vylúčenie, zanechanie štúdia 7 5,74 210 7,36 

 
 
 Za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v AR 2019/2020 uhrádza školné: 
 

- 11 študentov I. stupňa štúdia, čo je 9,02 % zo všetkých študentov I. stupňa štúdia, 

- 60 študentov II. a spojeného I. a II. stupňa štúdia, čo je 3,9 % zo študentov II. stupňa a spojeného I. a II. stupňa štúdia. 
 
V tabuľke č. 4 je uvedených 56 krajín, z ktorých na našej fakulte študuje 1268 zahraničných študentov.  
 
Tabuľka č. 4   Zoznam krajín zahraničných študentov  
 

Krajina pôvodu Spolu 

Andora 1 

Argentínska republika 1 

Belgické kráľovstvo 2 

Beninská republika 1 

Bolívia 1 

Brazília 2 

Bulharská republika 1 

Cyperská republika 13 

Česká republika 8 

Dánske kráľovstvo 1 

Dominikánska republika 1 

Egyptská arabská republika 2 

Etiópia 1 

Fínska republika 3 

Francúzska republika 4 

Grécka republika 67 



 
Holandsko 3 

Indická republika 6 

Iracká republika 3 

Iránska islamská republika 18 

Írsko 13 

Izraelský štát 162 

Japonsko 15 

Jemen 1 

Jordánsko 2 

Kanada 2 

Keňa 1 

Libanonská republika 2 

Lotyšská republika 1 

Luxemburské veľkovojvodstvo 1 

Maďarsko 3 

Maurícijská republika 1 

Nemecká spolková republika 197 

Nigérijská federatívna republika 1 

Nórske kráľovstvo 65 

Pakistanská islamská republika 2 

Poľská republika 232 

Portugalská republika 22 

Rakúska republika 10 

Rumunsko 1 

Ruská federácia 3 

Saudská Arábia 3 

Spojené arabské emiráty 1 

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 21 

Spojené štáty americké 5 

Srbská republika 1 

Srílanská demokratická socialistická republika 1 

Sýrska arabská republika 4 

Španielske kráľovstvo 181 

Švajčiarska konfederácia 2 

Švédske kráľovstvo 80 

Talianska republika 78 

Turecká republika 3 

Ukrajina 10 

Venezuela 1 

Zimbabwianska republika 1 

 



ABSOLVENTI 
 
Tabuľka č. 5  Počet absolventov ku 31.12. daného roka podľa študijných programov 
 

Študijný program 2015 2016 2017 2018 2019 
2020  

(20.9.2020) 

Všeobecné lekárstvo 187 179 184 165 180 191 

Zubné lekárstvo 48 46 46 46 46 31 

Všeobecné lekárstvo v AJ 65 80 85 115 120 169 

Zubné lekárstvo v AJ 12 8 22 15 27 14 

Ošetrovateľstvo 9 10 0 27 24 21 

Verejné zdravotníctvo 11 10 10 9 19 17 

Fyzioterapia 9 14 14 19 16 13 

Celkom 341 347 361 396 432 456 

 
Štúdium s vyznamenaním ukončili: 

- 8 absolventi I. stupňa štúdia, čo je 6,56 % zo všetkých študentov I. stupňa štúdia 

- 48 absolventov II. a spojeného I. a II. stupňa štúdia, čo je 1,68 % zo všetkých študentov II. stupňa a spojeného I. a II. 
stupňa štúdia.  

 
Cenu dekana získalo 62 absolventov z vlastných zdrojov fakulty vo výške 11 200,- Eur. 
 
Pri slávnostnej promócii štyrom  absolventom bola udelená Výročná cena rektora, ktorú získali za výborný prospech počas 
celého štúdia na fakulte.   
 
 
PRIJÍMACIE KONANIE V AR 2019/2020 

 
Kritéria prijímacieho konania boli schválené akademickým senátom a sú zverejnené na webovom sídle fakulty, na úradnej 
výveske a na portáli vysokých škôl.   
Prijímacia skúška pozostáva z písomného overovania vedomosti v rozsahu strednej školy z predmetov biológia, chémia a 
vykonáva sa s využitím výpočtovej techniky. Z databázy otázok sú vygenerované testy zvlášť pre doktorské a bakalárske študijné 
programy.      
 
Test pre uchádzačov o doktorské štúdium pozostáva z 200 otázok, z toho 100 otázok z biológie a 100 otázok z chémie. 
Maximálny počet získaných bodov je 800. 
 
Prijímacia skúška pre bakalársky študijný program fyzioterapia pozostáva z testu pohybových schopností (plávanie 100 m, 
gymnastická zostava, beh 50 m), z ktorého uchádzač môže získať maximálne 60 bodov. Písomnej časti prijímacej skúšky sa môže 
zúčastniť iba ten uchádzač, ktorý z testu pohybových schopností získa minimálne 20 bodov.  
Test pre uchádzačov o bakalárske štúdium pozostáva z 80 otázok, z toho 40 otázok z biológie a 40 otázok z chémie. Maximálny 
počet bodov pre študijné programy ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo je 320, pre študijný program fyzioterapia je 380 
bodov.  
Podľa poradia získaných bodov sú zostavené výsledkové zostavy za jednotlivé študijné programy.  
Každý uchádzač pri písaní testu má pridelené číslo uchádzača bez znalosti o uchádzačovi.  
Dekan fakulty v poradí podľa počtu získaných bodov prijal prvých uchádzačov podľa plánovaného počtu pre prijatie na príslušný 
študijný program. V snahe zabezpečiť zapísanie sa na štúdium takého počtu študentov, aký bol schválený akademickým 
senátom, fakulta postupovala podľa § 58 ods. 9 zákona o vysokých školách a prijala ďalších uchádzačov podľa poradia získaných 
bodov. 
 
Priebežný výsledok prijímacej skúšky bol pre uchádzačov zverejnený na webovom sídle fakulty 
(https://www.lf.upjs.sk/prijimacky/) a tiež konečné poradie uchádzačov podľa čísla uchádzača, ktoré bolo zverejnené aj na 
vývesnej tabuli fakulty (pred Študijným oddelením LF UPJŠ v Košiciach).    
 
Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky bol na študijný program všeobecné lekárstvo navýšený plánovaný počet 
prijatých na smerné číslo 300.  
 

https://www.lf.upjs.sk/prijimacky/


Tabuľka č. 6   Prijímacie konanie v číslach  
 

Študijný program 

Plánovaný 

počet 

prijatých 

Počet 

záujemcov 

Zúčastnení na 

prijímacej skúške 

Počet 

zapísaných 

Všeobecné lekárstvo 220+80 1057 876 340 

Zubné lekárstvo 40 361 277 40 

Všeobecné lekárstvo v AJ 200 594 442 181 

Zubné lekárstvo v AJ 30 110 86 34 

Fyzioterapia, 1. stupeň štúdia 15 83 66 15 

Ošetrovateľstvo, 1. stupeň štúdia 30 53 33 24 

Verejné zdravotníctvo, 1. stupeň štúdia 15 21 14 9 

Fyzioterapia, 2. stupeň štúdia 15 19 19 11 

Verejné zdravotníctvo, 2. stupeň štúdia 15 12 12 12 

Celkom 580+80 2310 1825 666 

 
 
Tabuľka č. 7  Prehľad záujemcov o štúdium podľa okresov 
 

Okres Počet 
záujemcov 

Účasť Prijatí Zapísaní Podiel prijatí / zúčastnení  
v % Sobrance 18 15 11 10 73,33 

Stropkov 19 18 13 11 72,22 

Rimavská Sobota 13 10 7 6 70,00 

Košice II 54 51 34 26 66,67 

Košice - okolie 63 56 36 34 64,29 

Košice I 70 58 37 31 63,79 

Spišská Nová Ves 41 36 22 18 61,11 

Vranov nad Topľou 59 50 29 24 58,00 

Trebišov 47 40 23 19 57,50 

Zvolen 10 7 4 3 57,14 

Gelnica 10 9 5 3 55,56 

Levoča 26 20 11 10 55,00 

Snina 28 24 13 12 54,17 

Svidník 20 15 8 7 53,33 

Michalovce 76 68 35 30 51,47 

Košice IV 47 37 19 15 51,35 

Bardejov 55 48 24 19 50,00 

Poprad 34 30 15 13 50,00 

Humenné 35 28 14 13 50,00 

Sabinov 44 36 17 14 47,22 

Stará Ľubovňa 29 24 11 8 45,83 

Rožňava 26 24 11 9 45,83 

Košice III 11 11 5 5 45,45 

Prešov 83 73 33 30 45,21 

Liptovský Mikuláš 27 23 8 5 34,78 

Žilina 23 15 5 4 33,33 

Lučenec 12 9 3 3 33,33 

Čadca 10 7 2 0 28,57 

Kežmarok 17 15 4 2 26,67 

Banská Bystrica 16 12 3 1 25,00 

Revúca 12 9 2 1 22,22 

Brezno 10 10 2 2 20,00 

Martin 25 19 3 2 15,79 

Ružomberok 11 8 1 1 12,50 

 

      V tabuľke nie sú uvedené okresy, v ktorých je počet záujemcov menší ako 10. 



PODPORA ŠTUDENTOV 
 
Firma LYNX študentke 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo Lule Tomiq udelila Cenu za najlepšiu diplomovú 
prácu, ktorá jej bola odovzdaná zástupcom spoločnosti na rokovaní vedenia fakulty. 
 
Za akademický rok 2019/2020 „Výročnú cenu rektora“ získali 6 študenti fakulty. 
 
Motivačné - mimoriadne štipendiá na fakulte boli priznané študentom v súlade so Štipendijným poriadkom univerzity a fakulty.  
 
Prospechové štipendium bolo priznané 292 študentom podľa Štipendijného poriadku fakulty, z toho 3 študenti mali vyplatené 
štipendium z vlastných zdrojov fakulty. 
 
Vedenie fakulty podporuje činnosť Spolku medikov mesta Košice a Slovenského spolku študentov zubného lekárstva v ich 
aktivitách. 
 
Na sociálne štipendiá bola v akademickom roku 2019/2020 vyplatená suma 182 895, - Eur.   
Priemerný počet študentov, poberateľov sociálneho štipendia bol 75,90. 
 
Ubytovanie pre študentov 2. až 6. roka štúdia je poskytované v ubytovniach na uliciach: Medická, Popradská 66 a Popradská 
76. Pre študentov 1. roka štúdia je ubytovanie poskytované na základe „Kritérií pre ubytovanie študentov v ŠD - UPJŠ“ na 
uliciach Kysucká 16, Pražská 2 a Jedlíkova 5.  
 
Študenti majú poskytovanú zdravotnú starostlivosť v dvoch ambulanciách všeobecného lekára.  
 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ 

V akademickom roku 2019/2020 sa Študentská vedecká konferencia z dôvodu epidemiologickej situácie (COVID-19) nekonala.  
 

 

ERASMUS+ 

V rámci programu  ERASMUS+ v AR 2019/2020 bolo vyslaných: 

 31 študentov na štúdium, z toho 9 študentov ukončilo štúdium predčasne a 5 študenti nevycestovali 

(reštrikcie, obavy)  

 12 študentov na stáž. 

Fakulta v AR 2019/2020 prijala 53 študentov zo zahraničia, z toho: 

 46 študentov v rámci štúdia 

 7 študentov na stáž. 

 

V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom klesol záujem študentov zo zahraničných vysokých škôl o pobyt na našej 

fakulte z dôvodu epidemiologickej situácie COVID-19. 

 

KOMISIE 
 
Disciplinárna komisia 
 
V akademickom  roku 2019/2020 disciplinárna komisia fakulty zasadala 2-krát a prerokovala priestupky študentov: 

- dňa 28.10.2019 

- dňa 2.12.2019.    
 
Pedagogická komisia 
 
Pre zlepšenie kvality pedagogickej činnosti pôsobí na fakulte Pedagogická komisia, ktorá v akademickom roku 2019/2020 
rokovala dňa 23.1.2020.  
 
Predmetom rokovania boli návrhy úprav v študijných plánoch študijných programov.   



KVALITA VZDELÁVACIEHO PROCESU 
 
Kvalita vzdelávacieho procesu zahŕňa široké spektrum kvalitatívnych a kvantitatívnych faktorov. Ku kvalitatívnym faktorom 
patria: kvalita prijatých uchádzačov - záujem študentov o výučbu – všeobecná vedomostná úroveň – kvalifikačná a pedagogická 
úroveň vyučujúcich. Ku kvantitatívnym faktorom patria: počet študentov v ročníku, počet vysokoškolských učiteľov, počet 
študentov v skupine, materiálno-technické zabezpečenie výučby, usporiadanie rozvrhu, zabezpečenie a dostupnosť literatúry.  
 
Vzhľadom na vysoký počet študentov, priestorové ale aj personálne vybavenie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice 
neumožňuje realizovať celú praktickú (klinickú) výučbu v tomto zdravotníckom zariadení. Klinická výučba prebieha v 10 
výučbových základniach a v ďalších neštátnych zdravotníckych zariadeniach.   
Za kvalitu pedagogického procesu zodpovedá garant študijného programu a v rozhodujúcej miere prednosta ústavu 
a prednosta kliniky. Nástrojom kontroly úrovne kvality pedagogického procesu sú hospitácie, ktoré slúžia na posúdenie kvality 
výučby zo strany vysokoškolských učiteľov.  
 
V AR 2019/2020 bola prezenčná forma výučby v letnom semestri zmenená na dištančnú formu z dôvodu pandémie COVID-19. 
Výučba prebiehala v MS Teams, ZOOM, Moodle. Úroveň vedomostí študentov bola overovaná priebežným hodnotením, 
písomným testom ROGO a skúškou online.  
Štátne skúšky boli realizované:  
a/ prezenčnou formou za dodržania epidemiologických podmienok,   
b/ dištančnou formou v MS Teams.  
  
Personálne zabezpečenie výučby realizujú vysokoškolskí učitelia, vedecko-výskumní pracovníci a čiastočne doktorandi. Pri 
výučbe predmetov 1.-2. ročníka pôsobili 2 študenti vyšších ročníkov ako pomocné pedagogické sily. 
 
Na výučbe sa podieľa 477 zamestnancov fakulty (na funkčnom mieste) v členení: 

-      37 profesorov 
-      11 mimoriadnych profesorov 
-      44 docentov 
-      222 odborných asistentov 
-      102 asistentov 
-      59 výskumných pracovníkov 
-      2 lektori. 

  
V rámci internacionalizácie sa na výučbe podieľali 6 zahraniční vysokoškolskí učitelia, t. j. 2 profesori, 3 docenti a 1 asistentka. 

  
Prioritou vedenia fakulty je vybudovanie simulátorového centra, v ktorom by prebiehala praktická výučba študentov, ktorá 
bola v čase pandémie na klinikách obmedzená.   
 
Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií  
 
Fakulta na výkon regulovaného povolania realizovala pre absolventov doktorských programov z tretích krajín rozdielové skúšky 
pre zubných lekárov.  
Doplňujúce skúšky pre lekárov a zubných lekárov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky sa v AR 2019/2020 na 
fakulte nekonali.   
  
 



MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY V OBLASTI VZDELÁVANIA 

 

Pracovisko Názov projektu / programu 
Obdobie 
riešenia 

zodpovedný riešiteľ a počet 
učiteľov / pracovníkov / 
doktorandov zapojených 

do spolupráce 

Zdroj 
financovania 

projektu (ESF, 
Erasmus+..) 

Ústav lekárskej informatiky 
UPJŠ LF 

MediTec: Training for Medical 
Education via innovative 
eTechnology  

10/2017 - 
10/2020 

doc. Ing. Jaroslav Majerník PhD. Erasmus+ 

CLEVER:  
Case-based learning and 
virtual cases to foster critical 
thinking skills of students 

09/2017 - 
08/2020 

doc. Ing. Jaroslav Majerník PhD. Erasmus+ 

BCIME:  
Building Curriculum 
Infrastructure in Medical 
Education 

09/2017 - 
08/2020 

doc. Ing. Jaroslav Majerník PhD. Erasmus+ 

Ústav psychológie zdravia 
LF UPJŠ 

IMPACCT:  
IMproving PAtient-centered 
Communication Competences: 
To build professional capacity 
concerning Health literacy 
in medical, nursing 
and paramedical education 

9/2017 -  
8/2020 

Mgr. Peter Kolarčik, PhD. (prof. 
Andrea Madarasová Gecková, 

PhD.) 
Erasmus+ 

Klinika stomatológie 
a maxilofaciálnej chirurgie 
UPJŠ LF a UNLP 

CLEVER:  
Case-based learning and 
virtual cases to foster critical 
thinking skills of students 
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ČINNOSŤ ŠTUDENTSKÝCH SPOLKOV  
 
Na fakulte aktívne pôsobia študentské spolky: 

- Spolok medikov mesta Košice (SMMK),  

- Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL). 
 
Činnosť oboch študentských spolkov je finančne a materiálne podporovaná vedením fakulty. 
 
Spolok medikov mesta Košice (SMMK)    
 
Klub detskej nádeje   

 Návštevy v Detskej fakultnej nemocnici – program a hry pre hospitalizované deti, pomáhanie personálu s kŕmením 
a prebaľovaním bábätiek  

 Gaštankovo – tvorivá činnosť z gaštanov pre hospitalizované deti  

 Divadielko – študenti si pripravili divadelné predstavenie  

 Adventná kocka – deti si vytvárajú kocky dobrých skutkov v adventnom období  

 Vianočná besiedka – vianočný program a koledy pre deti  



 Light it up blue – osvetová akcia o autizme, kvôli epidemiologickej situácii len v online priestore – fotografie s 
osvetovými myšlienkami, celouniverzitné podujatie  

 
Klub spoločenských akcii  

 Divadelný večer – výjazd medikov do divadla na divadelné predstavenie  

 Imatrikulačný ples – ples organizovaný pre prvákov a ostatných študentov s kultúrnym programom, občerstvením a 
tombolou  

 Vianočný večierok – vianočné posedenie členov spolku so vzácnou účasťou zástupcov vedenia fakulty, slávnostné 
občerstvenie a vianočné darčeky  

 Chill stredy – oddychové večery pre členov spolku na spolkovej izbe na internátoch Medická, hranie spoločenských 
hier, teambuilding  

 
Klub verejného zdravia  

 Nevidieť a vedieť viac – návšteva Krajského strediska Únie pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska kde sme klientov 
učili základné princípy prvej pomoci  

 Kvapka krvi – v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou sme zorganizovali darovanie krvi v priestoroch internátov 
Medická, darcovia si so sebou odniesli hodnotné dary od sponzorov  

 KPR maratón – v priestoroch internátov Medická sme študentov z rôznych fakúlt učili základy kardiopulmonálnej 
resuscitácie na figurínach a všeobecné základy prvej pomoci  

 AMR week – nový projekt pri príležitosti svetového a európskeho týždňa povedomia o antibiotikách, členovia 
zorganizovali viacero podujatí pri tejto príležitosti – internetové infografiky s bohatým prezdieľaním a obrovským 
dosahom týchto príspevkov, panelová diskusia so vzácnou návštevou, kde hlavným diskutujúcim bol prednosta 
Kliniky infektológie a cestovnej medicíny prof. MUDr. Pavla Jarčušku, PhD., pub kvíz so zaujímavými otázkami z tejto 
problematiky, tento projekt sme zapísali aj do databázy WHO  

 Hýb sa do schodov – ďalší ročník projektu, ktorý podporuje k pohybovej aktivite so symbolickým prekrytím 
výťahových dverí na fakulte. Na jednotlivých poschodiach boli pre študentov pripravené stanovišťa – napríklad 
meranie tlaku, množstva CO vo vydychovanom vzduchu, povedomie o malígnom melanóme, základy prvej pomoci a 
iné  

 Prednášky – členovia spolku boli na mnohých základných a stredných školách prednášať a interaktívnou formou 
informovať žiakov o dôležitých témach – malígny melanóm, prvá pomoc a iné, oslovili sme stovky žiakov  

 Srdcom mladí – dve návštevy v domovoch dôchodcov, pre klientov sme si pripravili tvorivé dielne a program na 
spríjemnenie chvíľ dôchodcom  

 Nemocnica u medvedíka – mnohé návštevy škôlok s cieľom zbaviť detičky strachu z bieleho plášťa a priblížiť im prácu 
lekárov  

 Týždeň imunizácie – nový projekt o vakcinácii, počas ktorého sme širokú verejnosť prostredníctvom infografík na 
sociálnych sieťach poinformovali o dôležitých faktoch o očkovaní, okrem iného aj formou videa, v ktorom nás krátkym 
vstupom opäť poctil aj prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.  

 Mental health matters – nový projekt, v ktorom naši členovia zvyšovali povedomie o dôležitosti destigmatizácie 
duševných problémov a duševného zdravia, členovia zorganizovali aj diskusiu so zástupcami psychológov a 
psychiatrov, avšak kvôli epidemiologickej situácii sa podujatie nemohlo zorganizovať. Namiesto toho sme dôležité 
informácie zdieľali na sociálnych sieťach vo forme infografík.  

 
Klub reprodukčného zdravia  

 FGC tour – návšteva stredných škôl v Michalovciach, Trebišove a Starej Ľubovni, s cieľom ozrejmiť dôležitosť 
gynekologických preventívnych prehliadok, dievčatám naše členky zodpovedali interaktívnou formou rôzne otázky o 
reprodukčnom zdraví  

 Ružový október – ďalší ročník akcie v košickom Auparku s cieľom šíriť osvetu o samovyšetrení prsníkov a o rakovine 
krčka maternice. Okrem toho sa naše členky vybrali šíriť osvetu aj do prešovskej spoločnosti Lear.  

 Movember – ďalší ročník akcie v košickom Auparku, mužom sme vysvetľovali potrebu samovyšetrenia semenníkov, 
rovnako sme šírili osvetu o prevencii rakoviny semenníkov a prostaty.  

 WAW – World aids week – šírenie osvety o HIV víruse a potrebe chráneného pohlavného styku a tiež o pohlavných 
chorobách, akcia sa uskutočnila na viacerých fakultách v rámci UPJŠ ale aj na TUKE a UVLF, okrem toho študenti 
zorganizovali aj pub kvíz na tieto témy, kde si výhercovia mohli odniesť zaujímavé ceny  

 FGC a Men’s issues – prednášky pre dievčatá a chlapcov zo stredných škôl o reprodukčnom zdraví, rieši sa 
samovyšetrenie semenníkov a prsníkov, hovorí sa o dôležitostí pravidelných preventívnych prehliadok  

 
Klub vzdelávania v medicíne  

 Kurz chirurgického šitia – vyškolení členovia spolku učia základné techniky chirurgického šitia, stehov a uzlov ďalších 
študentov medicíny  

 Gynekologický workshop – v spolupráci s 1. Gynekologickou klinikou UNLP sa študenti učia základné techniky 
používané v gynekológii a pôrodníctve, môžu si tieto techniky vyskúšať aj na simulátoroch  

 Workshop internej propedeutiky – v spolupráci s lekármi interných kliník sa študenti naučili základne poznatky 
internej medicíny, študenti si mohli vyskúšať aj simulátor srdcových oziev a zvukov dýchania  

 Disaster medicine training – študenti si mohli vyskúšať na vlastnej koži situácie z medicíny katastrof  

 CT kazuistiky – študenti sa mohli zdokonaliť v popise a vyhodnocovaní CT snímkov  



 Lekári za hranicami – zaujímavá prednáška s lekárom pôsobiacim v Španielsku, ktorý študentom priblížil zdravotníctvo 
v tejto krajine aj možnosti ako sa tam po škole dostať  

 EKG workshop – workshop pre študentov medicíny, kde sa študenti majú možnosť naučiť základný popis EKG na 
konkrétnych príkladoch  

 Workshop prvej pomoci – v spolupráci s Mládežou Slovenského Červeného kríža členovia spolku pripravili konkrétne 
úrazové a krízové situácie na riešenie a precvičenie teoretických vedomostí v praxi pre študentov 1. a 2. ročníka  

 Let’s break the silence – v spolupráci s Martinským klubom medikov sa študenti mali možnosť naučiť základy 
posunkového jazyka  

 
Klub zahraničných aktivít  

 Prezentácia stáží – prezentácie študentov, ktorí v uplynulom období absolvovali zahraničnú stáž  

 Národný jazykový test – nábor študentov na stáže a zostavenie poradia pre výber miest výkonu stáže  

 Podpisy zmlúv o zabezpečení stáží  

 Program pre incoming študentov – Welcome dinner, kurz chirurgického šitia, divadlo, Tatry a iné  
 

Klub ľudských práv a mieru 

 The humanitarian help day – obsahom boli prednášky na tému humanitárnej pomoci v prípade prírodnej katastrofy 
alebo utečeneskej krízy, súčasťou bola aj simulácia, kde si študenti mohli vyskúšať na pár minút, aké je to byť 
utečencom  

 Ponožkový október – študenti darovali nové ponožky pre bezdomovcov  

 Workshopy pre Maják nádeje – workshop pre ženy, ktoré boli obeťami násilia, prednášky o zdravom životnom štýle, 
fajčení, alkohole a plánovanom rodičovstve  

 Pancake day v detskom domove – študenti pripravili v priestoroch internátov stovky palaciniek pre detičky z detského 
domova, okrem toho naši študenti pripravili osvetové interaktívne stanovišťa, kde deťom vysvetlili správnu hygienu 
rúk, čistenie zubov aj nemocnicu u medvedíka  

 Workshop: Necháš sa presvedčiť? – tréning kritického myslenia pre študentov  

 Diskusia : Umieranie súčasť života – diskusia na tému umierania so vzácnymi hosťami  

 Eko adventný kalendár – online kampaň formou infografík, každý deň sme sa venovali nejakému aspektu znečistenia 
životného prostredia a jednoduchým tipom ako zmierniť naše prispievanie k jeho znečisteniu  

 Vianočná zbierka pre útulok  

 Protidrogová osveta v CVrČek Moldava – deťom zo znevýhodneného prostredia naši študenti vysvetľovali negatívne 
dopady drogových závislostí  

 MDŽ – študenti pripravili veľkú informačnú kampaň o právach žien a významných ženách našej histórie, bohužiaľ kvôli 
epidemiologickej situácii sa nemohol uskutočniť pripravený pub kvíz na túto tému  

 Diskusie na ľudskoprávne témy – v čase dištančného vzdelávania sa naši študenti pravidelné stretávali vo virtuálnom 
priestore, kde viedli zaujímave diskusie na rôzne dôležité témy  

 Deň víťazstva nad fašizmom – infografiky o dôležitosti dátumu 8.máj  

 Homeless not hopeless – základné zdravotnícke ošetrenie pre bezdomovcov  
 

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL) 
 
Preventívne a osvetové akcie: 

o ROADSHOW: Spolu za zdravý a krásny úsmev 2020 - jedinečný celoslovenský preventívny projekt zameraný na 
osvetu v rámci správnej orálnej hygieny a poukázanie na dôležitosť zdravia ústnej dutiny, v ktorom sme navštívili 
19 miest SR a zaškolili vyše 6700 ľudí   
Roadshow bola z pôvodného dátumu presunutá na 2.-12. september 2020 

o Niečo o zuboch – séria prednášok o ústnom zdraví pre laickú verejnosť, ktorá sa konala v ôsmich krajských mestách 
o Mikuláš na oddeleniach pedostomatológie na 1.Stomatologickej klinike a KSaMFCH 
o Za zdravý úsmev v papučiach – školenie študentov na internátoch  
o Školenia správnej techniky čistenia zubov v detských domovoch a na dňoch otvorených dverí UPJŠ a UVLF 

Vzdelávacie akcie:  
o III. Kongres SSŠZL – najväčšia vzdelávacia akcia pre študentov zubného lekárstva na Slovensku s účasťou vyše 170 

študentov 
o Dr. Abdelaziz: Rotary system selection (prednáška) 
o Dr. Džupa: Ako si vypočítam svoj plat podľa cenníka ambulancie (praktický kurz) 
o Ako na ambulantné a domáce bielenie zubov (praktický kurz) 
o Dr. Šestáková: Preparácia vo fixnej protetike (praktický kurz) 
o Sonická technológia – prednáška o jednej z technológií využívaných v elektrických zubných kefkách  
o Oscilačnorotačná technológia – prednáška o jednej z technológií využívaných v elektrických zubných kefkách (online 

prednáška) 
o Hypersenzitivita dentínu a možnosti jej liečby (online prednáška) 
o Dr. Klamárová: Neinvazívna a miniinvazívna liečba kariologického pacienta (online prednáška) 
o Paracetamol – analgetikum v liečbe bolesti (online prednáška) 



o Antiseptiká v praxi zubného lekára (online prednáška) 

Publikačná činnosť: 
o 5. a 6. vydanie magazínu The Dental Times, ktoré je dostupné online na https://ssszl.sk/magazin/ 


