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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 31.10.2021 bolo v dennej forme štúdia zapísaných 3104 študentov, z toho 1298 študentov 
študujúcich v anglickom jazyku.  
 
Tabuľka č. 1   Vývoj počtu študentov k 31.10. daného roka  
 

Počty študentov podľa študijných programov 2017/18 2018/19 2019/2020 2020/21 2021/22 

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

1408 1492 1505 1619 1625 

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

1296 1266 1314 1264 1298 

študijné programy I. stupňa štúdia 161 142 122 125 139 

študijné programy II. stupňa štúdia 12 21 21 48 42 

Spolu: 2877 2921 2975 3056 3104 



 
Tabuľka č. 2   Počet študentov podľa rokov štúdia k 31.10.2021 
 

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

Všeobecné lekárstvo 222 296 240 233 193 189 1373 

Zubné lekárstvo  41 40 41 50 35 45 252 

   Všeobecné lekárstvo /AJ/ 194 187 227 173 179 161 1121 

   Zubné lekárstvo /AJ/ 26 31 35 27 32 26 177 

   Fyzioterapia, I. stupeň 14 15 15 0 0 0 44 

   Ošetrovateľstvo, I. stupeň 29 19 21 0 0 0 69 

   Verejné zdravotníctvo, I. stupeň 12 10 4 0 0 0 26 

Fyzioterapia, II. stupeň 12 11 0 0 0 0 23 

   Verejné zdravotníctvo, II. stupeň 7 12 0 0 0 0 19 

Spolu: 557 621 583 483 439 421 3104 

 
 
 

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

AR 2020/2021 

Stupeň štúdia 

I. I. (%) 
II.,  

spojený I. a II. 

II., spojený I. 

a II. (%) 

prerušené štúdium 2 1,6 26 0,9 

vylúčenie, zanechanie štúdia 6 4,8 180 6,1 

 
 
 Za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v AR 2020/2021 uhrádzalo školné: 
 

- 10 študentov I. stupňa štúdia, čo je 8 % zo všetkých študentov I. stupňa štúdia, 

- 77 študentov II. a spojeného I. a II. stupňa štúdia, čo je 4,6 % zo študentov II. stupňa a spojeného I. a II. 
stupňa štúdia. 

 
V AR 2020/2021 študovali na UPJŠ LF študenti z 56 krajín Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Južnej Ameriky.  
 
Tabuľka č. 4   Počet zahraničných študentov z jednotlivých krajín 
 

Krajina pôvodu Počet študentov 

Andorrské kniežatstvo 1 

Argentínska republika 1 

Belgické kráľovstvo 2 

Beninská republika 1 

Bolívijská republika 1 

Brazílska federatívna republika 2 

Bulharská republika 1 

Cyperská republika 13 

Česká republika 6 

Dánske kráľovstvo 1 

Dominikánska republika 1 



Egyptská arabská republika 2 

Etiópska federatívna demokratická republika 1 

Fínska republika 3 

Francúzska republika 4 

Grécka republika 67 

Holandské kráľovstvo 3 

Indická republika 6 

Iracká republika 3 

Iránska islamská republika 18 

Írsko 13 

Izraelský štát 165 

Japonsko 15 

Jemenská republika 1 

Jordánske hášimovské kráľovstvo 2 

Kanada 2 

Kenská republika 1 

Libanonská republika 2 

Lotyšská republika 1 

Luxemburské veľkovojvodstvo 1 

Maďarsko 2 

Maurícijská republika 1 

Nemecká spolková republika 200 

Nigérijská federatívna republika 1 

Nórske kráľovstvo 65 

Pakistanská islamská republika 2 

Poľská republika 231 

Portugalská republika 22 

Rakúska republika 10 

Rumunsko 1 

Ruská federácia 3 

Saudskoarabské kráľovstvo 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 6 

Venezuelská bolívarovská republika 1 

Zimbabwianska republika 1 

 
 



 

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

Študijný program 2016 2017 2018 2019 2020   2021 

Všeobecné lekárstvo 179 184 165 180 191 190 

Zubné lekárstvo 46 46 46 46 31 40 

Všeobecné lekárstvo v AJ 80 85 115 120 173 172 

Zubné lekárstvo v AJ 8 22 15 27 14 14 

Fyzioterapia, I. stupeň 14 14 19 16 13 11 

Ošetrovateľstvo, I. stupeň 10 0 27 24 21 19 

Verejné zdravotníctvo, I. stupeň 10 10 9 8 8 8 

Fyzioterapia, II. stupeň 0 0 0 0 0 12 

Verejné zdravotníctvo, II. stupeň 0 0 0 11 9 13 

Celkom 347 361 396 432 460 479 

 

Štúdium s vyznamenaním ukončilo: 

- 8 absolventov I. stupňa štúdia, čo je 21 % zo všetkých absolventov I. stupňa štúdia 

- 43 absolventov II. a spojeného I. a II. stupňa štúdia, čo je 9,75 % zo všetkých absolventov II. stupňa 
a spojeného I. a II. stupňa štúdia.  

 
Cenu dekana získalo 56 absolventov z vlastných zdrojov fakulty vo výške 8250,- Eur. 
 
Pri slávnostnej promócii bola udelená Výročná cena rektora 11 absolventom, ktorú získali za výborný prospech 
počas celého štúdia na fakulte.   
 
PRIJÍMACIE KONANIE V AR 2020/2021 

 
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 UPJŠ LF v Košiciach).    
 

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 1080 940 236 

Zubné lekárstvo 40 368 309 41 

Všeobecné lekárstvo v AJ 210 658 543 288 

Zubné lekárstvo v AJ 40 107 81 32 

Fyzioterapia, 1. stupeň štúdia 15 69 45 15 

Ošetrovateľstvo, 1. stupeň štúdia 30+20 60 43 31 

Verejné zdravotníctvo, 1. stupeň štúdia 15 33 26 13 

Fyzioterapia, 2. stupeň štúdia 15 20 18 15 

Verejné zdravotníctvo, 2. stupeň štúdia 15 7 7 7 

Celkom 600+20 2402 2012 678 

 

 
Tabuľka č. 7  Prehľad záujemcov o štúdium podľa okresov 
 

Okres Počet Účasť Prijatí Zapísaní Podiel prijatí/zúčastnení 

Stará Ľubovňa 36 31 20 17 64,52 

Snina 26 21 13 12 61,90 

Košice II 53 48 29 25 60,42 

Stropkov 11 10 6 5 60 

Vranov nad Topľou 51 47 26 22 55,32 

Košice III 12 11 6 4 54,55 

Košice I 57 51 27 24 52,94 

Kežmarok 24 23 12 11 52,17 

Sobrance 11 10 5 5 50 

Levoča 20 17 8 8 47,06 

Bardejov 61 53 24 19 45,28 

Sabinov 42 36 16 15 44,44 

Košice IV 43 32 14 14 43,75 

Michalovce 73 62 27 23 43,55 

Poprad 43 38 16 13 42,11 

Prešov 105 99 41 36 41,41 

Trebišov 48 37 15 14 40,54 

Spišská Nová Ves 32 28 11 8 39,29 

Košice - okolie 52 47 18 17 38,30 

Prievidza 13 11 4 4 36,36 

Humenné 37 34 12 10 35,29 

Rimavská Sobota 18 15 5 5 33,33 

Rožňava 22 19 6 6 31,58 

Ružomberok 19 16 3 1 18,75 

Žilina 26 22 4 1 18,18 

Čadca 14 11 2 2 18,18 

Liptovský Mikuláš 14 11 2 1 18,18 

Martin 21 18 3 1 16,67 

Lučenec 11 8 1 1 12,5 

Svidník 15 14 1 1 7,14 

Banská Bystrica 19 16 0 0 0 

Brezno 15 13 0 0 0 

 

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



PODPORA ŠTUDENTOV 
 
Spoločnosť LYNX pôsobiaca v oblasti informačných technológií ocenila najlepšiu diplomovú prácu. Víťazkou sa 
stala študentka 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo Katarína Pitoráková s prácou nazvanou 
„Neoadjuvantná onkoterapia pri karcinóme rekta“, ktorú vypracovala pod vedením školiteľa MUDr. Andreja 
Vrzgulu, PhD.  
Motivačné ocenenie v rámci výberového programu „LYNX podporuje talenty“, ktorého myšlienkou je oceniť 
úsilie a kreativitu študentov pri písaní záverečných diplomových prác, bolo študentke odovzdané na zasadnutí 
vedenia fakulty.  
 
Za akademický rok 2020/2021 „Výročnú cenu rektora“ získalo 11 študentov fakulty. 
 
Motivačné - mimoriadne štipendiá na fakulte boli priznané študentom v súlade so Štipendijným poriadkom 
univerzity a fakulty.  
 
Prospechové štipendium bolo priznané 294 študentom podľa Štipendijného poriadku 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 2020/2021 vyplatená suma 133 225, - Eur.   
Priemerný počet študentov, poberateľov sociálneho štipendia bol 56,90. 
 
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 2020/2021 sa Študentská vedecká konferencia z dôvodu epidemiologickej situácie (COVID-
19) nekonala.  
 

ERASMUS+ 

V rámci programu  ERASMUS+ v AR 2020/2021 bolo vyslaných: 

- 9 študentov na štúdium  

- 15 študentov na stáž. 
 

Fakulta v AR 2020/2021 prijala 33 študentov zo zahraničia, z toho: 

- 31 študentov v rámci štúdia 

- 2 študentov na stáž. 
 

UPJŠ LF zaznamenala pokles záujmu odchádzajúcich a prichádzajúcich Erasmus+ študentov z dôvodu 

pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie COVID-19. 

 
KOMISIE UPJŠ LF 
 
Disciplinárna komisia 
V akademickom roku 2020/2021 disciplinárna komisia neprerokovávala žiadny disciplinárny priestupok študenta. 
 
Pedagogická komisia 
Pedagogická komisia v akademickom roku 2020/2021 rokovala dňa 06.05.2021. 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. 
Lekárska fakulta okrem UNLP Košice spolupracuje s DFN Košice, Nemocnicou AGEL Košice-Šaca, a.s., VÚSCH, a.s., 
VOÚ a.s. a ďalšími výučbovými základňami, ako aj neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami.   
Za kvalitu pedagogického procesu zodpovedá osoba zodpovedná za študijný program 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 a dotazníkové prieskumy spokojnosti 
študentov.  
 
V AR 2020/2021 prebiehala výučba prednášok dištančne prostredníctvom MS Teams, výučba praktických cvičení 
prebiehala prezenčnou a dištančnou formou podľa aktuálneho vývoja pandémie COVID-19. Úroveň vedomostí 
študentov bola overovaná priebežným hodnotením, písomným testom ROGO a skúškou.  
Štátne skúšky boli realizované:  
a/ prezenčnou formou za dodržania epidemiologických podmienok,   
b/ vo výnimočných prípadoch dištančnou formou v MS Teams.  
  
V polovici júna bol spustený projekt LETNÁ ŠKOLA. Študenti všeobecného a zubného lekárstva v slovenskom 
a anglickom jazyku mali možnosť nadobudnúť praktické zručnosti a vedomosti z viacerých nosných 
predklinických a klinických predmetov formou mimoriadnych praktických cvičení, ktoré sa realizovali mimo 
bežného semestra, aby si doplnili chýbajúce znalosti z praktickej výučby kvôli dištančnému štúdiu v období 
pandémie ochorenia COVID-19 počas akademického roka. Účasť študentov na praktických cvičeniach bola 
dobrovoľná. Študenti sa mohli prihlásiť na cvičenia z anatómie, histológie a embryológie, patologickej anatómie, 
biochémie, mikrobiológie, internej propedeutiky a chirurgickej propedeutiky.  
 
Personálne zabezpečenie výučby realizovali vysokoškolskí učitelia, vedecko-výskumní pracovníci a čiastočne 
doktorandi.  
 
Na výučbe sa podieľalo 484 zamestnancov fakulty (na funkčnom mieste) v členení: 

-      38 profesorov 
-      9 mimoriadnych profesorov 
-      50 docentov 
-      217 odborných asistentov 
-      102 asistentov 
-      66 výskumných pracovníkov 
-      2 lektori. 

  
V rámci internacionalizácie sa na výučbe podieľali 7 zahraniční vysokoškolskí učitelia, t. j. 2 profesori, 2 docenti, 
1 lektor a 2 výskumní pracovníci. 
  
Prioritou vedenia fakulty bolo vybudovanie simulátorového centra nahrádzajúceho čiastočne praktickú výučbu 
študentov, ktorá bola v čase pandémie COVID-19 na klinikách obmedzená. Po prípravnej fáze bolo simulátorové 
centrum otvorené 9. septembra 2021. 
 
Uznávanie zdravotníckych odborných kvalifikácií  
 
Doplňujúce a rozdielové skúšky pre lekárov a zubných lekárov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky 
sa v AR 2020/2021 na fakulte nekonali.   
  
 



MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY V OBLASTI VZDELÁVANIA 

 

Pracovisko Názov projektu/programu Obdobie riešenia Zodpovedný riešiteľ 

Zdroj 
financovania 

projektu 
(ESF, 

Erasmus+..) 

Ústav lekárskej 
informatiky UPJŠ LF 

MediTec: Training 
for Medical Education via 
innovative eTechnology  

10/2017 - 08/2021 
doc. Ing. Jaroslav 

Majerník PhD. 
Erasmus+ 

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

09/2018 - 08/2021 
doc. Ing. Jaroslav 

Majerník PhD. 
Erasmus+ 

BCIME:  
Building Curriculum 
Infrastructure in Medical 
Education 

09/2018 - 08/2021 
doc. Ing. Jaroslav 

Majerník PhD. 
Erasmus+ 

Ústav psychológie 
zdravia a metodológie 
výskumu UPJŠ LF 

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

9/2017 -  12/2020 Mgr. Peter Kolarčik, PhD. Erasmus+ 

 
 

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. 
 
V AR 2020/2021 realizovali spolky tieto aktivity: 
 
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  

- Medici a medičky čítajú rozprávky pre všetky detičky - tri rozhlasové rozprávky: Kocúr v čižmách, 
Škaredé káčatko a Vianoce v lese, ktoré  nahrali medici a odovzdali sa na oddelenia DFN 

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

Klub spoločenských akcií  

- Vianočný kalendár - ako sa pripraviť a navodiť vianočnú atmosféru, výzva na každý deň 
 

Klub verejného zdravia  

- Mental health matters – projekt, v ktorom naši členovia zvyšovali povedomie o dôležitosti 
destigmatizácie duševných problémov a duševného zdravia, webinár, infografika na sociálnych sieťach  

- World diabetes day - online kampaň, infografiky na sociálnych sieťach 



- Svetový deň CHOCHP - infografika, národne pripravený podcast 

- 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 – projekt pri príležitosti svetového a európskeho týždňa povedomia o antibiotikách, 
internetové infografiky s bohatým prezdieľaním a obrovským dosahom týchto príspevkov, informačné 
video, online webinár 

- Svetový deň povedomia o Downovom syndróme – infografika s myšliekou “Byť odlišný je normálne”, 
klasická každoročná ponožková výzva v spolupráci so SloMSA  

- Svetový deň zdravia – infografika, ktorou si pripomíname, že zdravie je to najdôležitejšie čo máme, plus 
pár tipov ako zlepšiť svoj zdravotný stav a životný štýl 

- Svetový deň hemofílie – infografika o zvýšení povedomia o problémoch ľudí s týmito ochoreniami ale aj 
dedičnom podklade 

- Deň Zeme – infografika o zvýšení povedomia o tomto medzinárodnom dni s pripomenutím ťažkých 
dopadov činnosti človeka na životné prostredie, week challenge o ochrane životného prostredia, teda 
týždenná výzva, pomocou ktorej vieme svojou troškou prispieť k menšiemu znečisťovaniu životného 
prostredia 

- Svetov deň hygieny rúk – infografika s príručkou o správnom umývaní rúk a ochoreniach spojených so 
“špinavými rukami” 

- Svetový deň hypertenzie – infografika o civilizačnom ochorení zvýšeného krvného tlaku, jeho varovných 
príznakoch či ako ho riešiť 

- Svetový deň bez tabaku – infografika venovaná osvete o škodlivosti tabakových výrobkov, aj v súvislosti 
s COVID-19 

- Svetový deň hepatitídy – infografika a kvíz o vírusovom ochorení pečene, typoch a jeho prevencii 

- Nemocnica u medvedíka – pravidelný projekt klubu verejného zdravia, kedy študenti navštívia vybrané 
škôlky a vzdelávajú detičky o rôznych oblastiach ľudského tela a medicíny 

- Týždeň duševného zdravia – séria infografík venovaná osvete o duševnom zdraví, výzva pre zlepšenie 
mentálneho zdravia v náročných časoch pandémie (aj samoty) 

- Spolupodieľanie sa na celonárodných projektoch v rámci SloMSA: Webinár o syndróme vyhorenia 
(spolupráca s ŠRVŠ), World Diabetes Day, CHOCHP, Európsky týždeň imunizácie - Príspevky, kvízy 
a podcast o téme imunizácia 

 
Klub reprodukčného zdravia  

- Movember – v online priestore, foto challenge, témy: samovyšetrenie semenníkov, prevencia rakoviny 
semenníkov a prostaty 

- Webináre: Kolorektálny karcinóm, infekcie močových ciest u mužov, neplodnosť 

- WAD – World AIDS day – šírenie osvety o HIV víruse a potrebe chráneného pohlavného styku a tiež 
o pohlavných chorobách, v online priestore 

- 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, online forma 

- International day against Homophobia, Transphobia and Biphobia – infografika s cieľom upriamiť 
pozornosť na diskrimináciu a násilie, ktoré zažívajú homosexuáli a transrodoví ľudia 

- Prednáška o plánovanom rodičovstve a reprodukčnom zdraví pre ZŠ Kecerovce 

- Northern European Conference on Sexual Education (NECSE) – konferencia zameraná na vzdelávanie 
v oblasti sexuálneho života a zdravia (vzťahy a “consent”, orientácia, rodová identita, sex v časoch 
sociálnych sietí apod.) v Hannoveri v Nemecku (SMMK a SloMSA reprezentovali Martina Klimová, 
Klaudia Bujňáková)  

 
Klub vzdelávania v medicíne  

- Projekt GDPR v praxi lekára - Uskutočnili a absolvovali sme workshop pre medikov ohľadom ochrany 
osobných údajov pacientov pod vedením doc. JUDr. Hučkovej PhD. a jej tímu: RNDr. JUDr. Sokola, PhD; 
JUDr. Treščákovej a JUDr. Rózenfeldovej  

- Projekt Zomieranie je ľudské v spolupráci s Martinským klubom medikov - Išlo o priateľský večer na 
tému zomierania z troch rôznych pohľadov – lekárskeho (psychiater + patológ), filozofického 
a náboženského 



- Workshop obväzových techník - pre študentov 2.ročníka si naši noví členovia pripravili online workshop, 
kde si spoločne prakticky prešli jednotlivé techniky obväzovania 

- Workshop internej propedeutiky - v online priestore. Ako zvyčajne, pod vedením MUDr. Martina Vrška a 
MUDr. Lukáša Poláka 

- Medicínske kvízy na instagrame - populárne kvízy, do ktorých a zapojilo cez 400 ľudí 

- Diferenciálna diagnóza bezvedomia s MUDr. Sedlákom - online workshop o najčastejšom stave, s ktorým 
sa lekár v urgentnej medicíne stretáva 

- GDPR v praxi lekára - II. časť s tímom doc. JUDr.Hučkovej, PhD. – sprostredkovanie a propagácia druhej 
časti online workshopu pre medikov o osobných údajoch a ako sa vyhnúť ich zneužitiu 

- EKG workshop I. teoretická časť s MUDr. Šimurdom, PhD. – online workshop, na ktorom sa študenti 
naučili základnú fyziologiu a popis  EKG krivky, aj jej patológie 

- EKG workshop II. Teoretická časť – pokračovanie I.časti workshopu a postup popisu reálnych EKG 
záznamov 
 

Klub zahraničných aktivít  

- Propagácia a obsadzovanie voľných miest na IFMSA stáže 

- Online výberové konanie – organizácia, vyhodnocovanie 

- Online pre-exchange training 

- Online podpisovanie zmlúv, registrácia mimoriadnych členských príspevkov 

- Práca s databázou IFMSA – zakladanie profilov, kontrola AF, COD, komunikácia s NEO-out a outgoings 

- Zabezpečenie klinických a výskumných stáží pre prichádzajúcich študentov na jednotlivých klinikách a 
výskumných pracoviskách UNLP a UPJŠ LF  

- Starostlivosť o zahraničných študentov prichádzajúcich na stáž do Košíc 

- Zabezpečenie klinických a výskumných stáží pre študentov našej fakulty v zahraničí 
 

Klub ľudských práv a mieru  

- Homeless not hopeless – V čase od konca septembra do polovice februára sme uskutočnili 9 návštev 
útulku pre ľudí bez domova v Oáza v Bernátovciach pri Košiciach. Súčasne sme raz navštívili aj útulok na 
Bosákovej ulici v Košiciach. Celkovo sme ošetrili vyše 300 ľudí jedno rázovo, ďalších 60 ošetrujeme na 
pravidelnej báze. Počas jednej návštevy vo februári 2021 sa ku nám pridal aj doktor MSF z Mexika, 
ktorého zaujala naša odborná práca a celý projekt. Materiálne zabezpečenie sa nám podarilo zabezpečiť 
vďaka sponzorskému daru firmy Vidra s.r.o. v hodnote vyše 400 eur. V októbri sme podali grant, ktorý 
bol schválený v plnej sume 6 888 eur (6000€ na materiálne a prístrojové pokrytie činnosti a 888€ pre 
prácu kouča, ktorý nie je koordinátorom ani členom projektu). Čerpanie grantu by malo začať v marci 
(17.3. sa koordinátor zúčastní online workshopu zameraný na administratívu čerpania grantu). 

- Decembrová akcia Vianoce pre Bernátovce, kde sa nám od rôznych sponzorov (Dixi, Fusakle, Dedoles, 
lekáreň Pilulka, Kik, Tesco, SSŠZL) podarilo získať sponzorský dar vo výške vyše 4000€ a pripraviť tak 150 
darčekov (ponožky, zubné pasty, kozmetika na osobnú hygienu, urologické a prieduškové čase, 
vitamíny,...), ktoré sme menovite odovzdali s domácimi koláčikmi, ktoré pripravovali študenti zo SMMK. 
Snaha pomôcť nezostala nepovšimnutá a získala ocenenie sTOPa 2020 za Top projekt. 

- International day for elimination of violence against women- online kampaň, diskusia 

- Členovia spolku: Dominika Lenková, Karin Brandeburová, Ester Tomajková a Samuel Paľo sa stali 
hodnotiteľmi umeleckej súťaže detí základných škôl. O spoluprácu nás požiadalo CVC CVrČek Moldava. 
Výhercom sme poslali knihy a pár drobností, za ktoré sa nám odvďačili krásnymi ručne vyrábanými 
pozdravmi a rúškami.  

- Pub quiz “nezabudnime” pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom – zábavný kvíz pre overenie 
vedomosti o Druhej svetovej vojne a jej rôznych aspektoch 

- Židovské Košice – online prednáška o histórii, kultúre a príbehoch preživších z nášho mesta 
 
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL) 
 
Preventívne a osvetové akcie: 

- ROADSHOW: Spolu za zdravý a krásny úsmev 2021 - 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 odškolili vyše 8000 ľudí   

- Roadshow prebiehala od 2. - 12. septembra 2021 
 

 



Vzdelávacie akcie:  

- IV. Kongres SSŠZL – najväčšia vzdelávacia akcia pre študentov zubného lekárstva na Slovensku s účasťou 
vyše 110 študentov – online formou 

- Jesenné valné zhromaždenie SSŠZL (online)  

- Jarné valné zhromaždenie SSŠZL v Heľpe 

- prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.: Svetový týždeň povedomia o antibiotikách (online) 

- PharmDr. Andrea Gažová, PhD.: Rezistencie organizmu na antibiotiká a jej prejavy (online) 

- Sonická technológia – prednáška o jednej z technológií využívaných v elektrických zubných kefkách 
(online) 

- Oscilačnorotačná technológia – prednáška o jednej z technológií využívaných v elektrických zubných 
kefkách (online prednáška) 

 
Publikačná činnosť: 

- 7. a 8. vydanie nášho magazínu The Dental Times je dostupné online na https://ssszl.sk/magazin/ 
 

Zahraničie: 

- Účasť na medzinárodných kongresoch a valných zhromaždeniach Európskej Asociácie Študentov 
Zubného Lekárstva (EDSA) a Medzinárodnej Asociácie Študentov Zubného Lekárstva (IADS v Turecku), 
reprezentácia UPJŠ LF a Slovenskej republiky  

- Organizácia 68. EDSA meetingu v Košiciach 2021 študentmi zo SSŠZL MO Košice 

- Úspešné zvolenie Ivany Ligusovej za prezidentku EDSA  
 
Spoločenské akcie: 

- Big Brother – spoločenská akcia, ktorej hlavnou myšlienkou je pridelenie staršieho tútora každému 
novému prvákovi  

- 1. Zubársky Counter-Strike Go turnaj (online) 

- Spolková túra MO Košice (v Košiciach) 

- Splav Dunajca so spolkom – teambuildingová akcia na konci leta v peknom prostredí Červeného Kláštora 
a Národného parku Poloniny 

- 1. Zubársky online kvíz 

- 2. Zubársky online kvíz 

- Túra SSŠZL - Malinô Brdo  
 


