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V súlade s ustanovením § 27 ods. 1 písm. a)  a ustanovením § 33 ods. 2 písm. b) 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“) schválil Akademický senát 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty (ďalej len „AS UPJŠ LF“) 
dňa 16.02.2022 tento  
 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, LEKÁRSKEJ FAKULTY 

 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1)  Organizačný poriadok upravuje najmä organizačnú štruktúru fakulty, vnútorné 

organizačné a riadiace vzťahy fakulty, poslanie a pôsobnosť súčastí fakulty.  
2)  Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých členov akademickej obce 

fakulty a zamestnancov dekanátu, ostatných zamestnancov fakulty, vrátane 
tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru. 
            Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 
1) Názov fakulty znie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska 

 fakulta. Ako skrátený názov sa môže používať skratka: „UPJŠ LF“. 
2) Sídlo fakulty je: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice. 
3) UPJŠ LF je súčasťou univerzitnej verejnej vysokej školy – Univerzity Pavla 

 Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“). 
4) Fakulta sa hlási k tradíciám Universitas Cassoviensis, založenej biskupom 

Benediktom Kišdym dňa 26.01.1657 a potvrdenej Zlatou bulou Košickej 
univerzity vydanej Leopoldom I. dňa 07.08.1660. Lekárska fakulta bola zriadená 
zákonom č. 191/1948 Zb. zo dňa 20. júla 1948 ako pobočka Lekárskej fakulty 
Slovenskej univerzity v Bratislave. Vládnym uznesením č. 58/1959 Zb. zo dňa 
12.08.1959 bola zriadená Univerzita v Košiciach s lekárskou fakultou so sídlom 
v Košiciach, pričom lekárska fakulta sa zriadila z pobočky Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Košiciach. Dňa 24.11.1959 
vládnym nariadením č. 69/1959 Zb. bol stanovený názov univerzity v Košiciach: 
„Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“. Podľa zákona č. 361/1966 Z. z. 
o rozdelení univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s účinnosťou od 
01.01.1997 vznikla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako rozpočtová 
organizácia rozdelením Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na dve 
vysoké školy a Lekárska fakulta sa stala súčasťou novovzniknutej Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. S účinnosťou od 01.04.2002 zákonom                   
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov bola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
transformovaná na verejnú vysokú školu. 

 
            Článok III. 

   Organizačná štruktúra fakulty 
 

1) Organizačná štruktúra UPJŠ LF je podmienená poslaním fakulty v zmysle zákona 
 o vysokých školách. 
2) UPJŠ LF sa organizačne člení na tieto pracoviská: 
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a) Dekanát, 
b) Ústavy, 
c) Klinické pracoviská, 
d) Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská, 
e) Špecializované výučbové zariadenia, 
f) Účelové zariadenia, 
g) Špecializované vedeckovýskumné pracoviská. 

3) Zoznam pracovísk fakulty v zmysle bodu 2) v čase schvaľovania tohto 
 Organizačného poriadku je uvedený v Prílohe č. 1. 
4) Pracoviská fakulty zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje alebo ruší dekan UPJŠ LF po 
 predchádzajúcom prerokovaní a súhlase Akademického senátu UPJŠ LF. 

 
Článok IV. 

Orgány akademickej samosprávy a vnútorná organizácia fakulty 
 

1) Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú v súlade s § 24 zákona o vysokých 
školách: 

a. Akademický senát, 
b. Dekan, 
c. Vedecká rada, 
d. Disciplinárna komisia pre študentov. 

2) Akademický senát je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty; člení sa 
 na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. 

3) Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty v 
 súlade so zákonom o vysokých školách. 

4) Výkonným, metodickým a koordinačným útvarom fakulty je Dekanát UPJŠ LF. 
 Stanovuje metodiku a zásady ekonomického riadenia UPJŠ LF. 

5) Podrobnosti o pôsobnosti, právach a povinnostiach samosprávnych orgánov UPJŠ 
 LF upravuje zákon o vysokých školách, Štatút UPJŠ, Štatút UPJŠ LF a ostatné 
 vnútorné predpisy UPJŠ LF. 

Článok V. 
Dekan fakulty 

 
1) Postavenie a pôsobnosť dekana fakulty upravuje najmä § 28 zákona  o vysokých 

školách a Štatút UPJŠ LF. 
2) Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu fakulty a rektorovi UPJŠ. 
3) Dekan môže pri riadení fakulty ukladať úlohy vedúcim pracovísk a ostatným 

zamestnancom fakulty a kontrolovať ich plnenie. Na zabezpečenie plnenia úloh                   
v jednotlivých oblastiach činnosti môže dekan fakulty zriaďovať komisie (stále, 
dočasné). Komisia prijíma závery, ktoré majú formu odporúčaní pre dekana. 

4) Dekana zastupujú v určenom rozsahu prodekani a tajomník fakulty. 
5) V prípade neprítomnosti dekana na pracovisku zastupuje ho so všetkými 

právomocami a povinnosťami zástupca, ktorého dekan určuje z radov prodekanov. 
 

Článok VI. 
Poradné orgány dekana 

 
1) Poradné orgány dekana sú: 

a) vedenie fakulty, 
b) kolégium dekana, 
c) komisie, ktoré zriaďuje dekan svojím rozhodnutím, 
d) zhromaždenie prednostov ústavov a kliník, 
e) poradcovia dekana. 

2)  Poradné orgány dekana, s výnimkou orgánu uvedeného  v ods. 1 písm. e) tohto 
článku pracujú formou zasadnutí. 
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3)  Vedenie fakulty sa skladá z dekana, prodekanov a tajomníka fakulty. Na zasadnutie  
vedenia dekan spravidla prizýva predsedu akademického senátu fakulty. Dekan 
môže na zasadnutie prizvať aj iného zamestnanca fakulty. 

4)  Kolégium dekana sa skladá z dekana, prodekanov, tajomníka a predsedu 
akademického senátu fakulty. Dekan môže prizvať na zasadnutie kolégia aj iného 
zamestnanca fakulty.  

5)  Zhromaždenie prednostov ústavov a kliník tvoria prednostovia ústavov a kliník. 
Podrobnosti o činnosti a úlohách tohto poradného orgánu upravuje Štatút UPJŠ LF. 

6)  Komisie a ďalšie poradné orgány zriaďuje dekan pre dôležité oblasti riadenia 
a rozvoja fakulty. Dekan môže podľa potreby zriadiť komisiu ad hoc. 

7)  Pre koordinovanie špecifických aktivít na fakulte môže dekan vymenovať poradcov. 
Menovanie poradcu je časovo obmedzené, a to maximálne na dobu funkčného 
obdobia dekana. 

 
 

Článok VII. 
Prodekani fakulty 

 
1) Postavenie a pôsobnosť prodekanov upravuje najmä § 28 ods. 8 zákona o vysokých 

 školách a Štatút UPJŠ LF. 
2) Fakulta má prodekanov najmä pre tieto oblasti: 

a) pre vedeckovýskumnú činnosť, 
b) pre pedagogickú činnosť v 1. – 3. ročníku študijného programu všeobecné 

lekárstvo pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku, 
c) pre pedagogickú činnosť v 4. – 6. ročníku študijného programu všeobecné 

lekárstvo pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku, 
d) pre pedagogickú činnosť v študijnom programe všeobecné lekárstvo pre 

študentov študujúcich v anglickom jazyku, 
e) pre pedagogickú činnosť v študijnom programe zubné lekárstvo pre študentov 

študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku, 
f) pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné 

programy, 
g) pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy. 

3) Prodekani sú odbornými garantmi zverených oblastí. Prodekani zodpovedajú za 
činnosť dekanovi fakulty. 

 
Článok VIII. 

Tajomník fakulty 
 

1) Postavenie a pôsobnosť tajomníka fakulty upravuje najmä § 32 zákona o vysokých 
 školách a Štatút UPJŠ LF. 
2) Tajomník je vedúcim zamestnancom fakulty; zabezpečuje jej hospodársky                                 

a administratívny chod. Tajomník rozhoduje na základe predchádzajúceho súhlasu 
dekana v súlade vo veciach hospodárskych, správnych, obchodných, ako aj                            
v otázkach zamerania a rozvoja dekanátu. 

3) Tajomník je priamo podradený a za svoju činnosť zodpovedá dekanovi UPJŠ LF. 
4) Tajomník riadi činnosť dekanátu fakulty, pričom je povinný plniť pokyny dekana 
 týkajúce sa všetkých úsekov činností. 

 
 

Článok IX. 
Vedúci zamestnanci fakulty 

 
1) Vedúcimi zamestnancami fakulty sú v súlade s § 32 zákona o vysokých školách: 

a) tajomník fakulty, 
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b) vedúci ústavov (prednostovia), 
c) vedúci klinických pracovísk (prednostovia), 
d) vedúci vedeckovýskumných a experimentálnych pracovísk (prednostovia), 
e) vedúci účelových zariadení, 
f) riaditeľ CKPV MEDIPARK. 

2)  Vedúci zamestnanci UPJŠ LF riadia vedecko-pedagogickú, organizačnú, 
 hospodársku a administratívnu činnosť pracoviska; sú zodpovední za  organizáciu, 
 riadenie a odbornú úroveň výučby a vedeckovýskumnej činnosti v rámci 
 príslušného študijného programu a študijného plánu. Za výkon svojej  činnosti  
zodpovedajú dekanovi fakulty. 

3) Vedúci klinických pracovísk sú zodpovední aj za odbornú úroveň 
 poskytovania zdravotnej starostlivosti a za organizáciu a riadenie poskytovania 
 zdravotnej starostlivosti v súlade so zmluvami uzatvorenými so zdravotníckymi 
 zariadeniami. Za chod pracoviska zodpovedajú v otázkach vysokoškolského 
 vzdelávania verejnej vysokej škole a v otázkach poskytovania zdravotnej 
 starostlivosti zdravotníckemu zariadeniu. 

 
Článok X. 

Zastupovanie vedúcich zamestnancov fakulty 
 

1) Pre zabezpečenie riadneho a plynulého chodu prác a vybavovania bežných 
záležitostí pedagogických, účelových a vedeckovýskumných pracovísk 
zastupuje vedúceho zamestnanca počas jeho neprítomnosti ním poverený 
zástupca, a to v určenom rozsahu práv, povinností a zodpovednosti. 

2) Vedúceho pracoviska na ústave a klinickom pracovisku (prednostu) zastupuje 
ním poverený zástupca prednostu, resp. zástupca prednostu pre pedagogickú 
činnosť. 

3) Vedúceho pracoviska na dekanáte zastupuje tajomníkom poverený 
zamestnanec. 

4) Tajomníka fakulty zastupuje dekanom poverený zamestnanec. 
5) Prednostu klinického pracoviska ako špecializovaného výučbového pracoviska 

v zdravotníckom zariadení zastupuje v liečebno-preventívnej oblasti zástupca 
prednostu pre zdravotnú starostlivosť a v pedagogickej oblasti zástupca 
prednostu pre pedagogickú činnosť. V čase neprítomnosti zastupuje prednostu 
zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť. Rozsah kompetencií                              
a právomocí zástupcov prednostov klinických pracovísk určuje opis pracovných 
činností (pracovná náplň), ktorý je súčasťou ich pracovných zmlúv so 
zdravotníckym zariadením. 

6) Vedúci zamestnanec je povinný zabezpečiť zastupovanie neprítomných 
zamestnancov ďalšími zamestnancami pracoviska v nevyhnutnom rozsahu 
práv a povinností na krátkodobé zastupovanie a v plnom rozsahu prác                             
a povinností v prípade dlhodobého zastupovania. 

7) Prodekani, tajomník a vedúci zamestnanci fakulty môžu v odôvodnených 
prípadoch delegovať časť svojej právomoci a úloh na svojich podriadených 
zamestnancov. Delegovaním sa vedúci zamestnanec nezbavuje 
zodpovednosti voči svojmu nadriadenému. 

 
 

Článok XI. 
Pôsobnosť základných pracovísk fakulty 

 
A) Dekanát 

 
1) Dekanát UPJŠ LF (ďalej len „dekanát“) je stálym hospodársko-správnym 

a administratívnym útvarom fakulty. 
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2) Dekanát sa organizačne člení na: 
a) Sekretariát dekana a tajomníka, 
b) Referát PR, 
c) Personálno-právne oddelenie, 
d) Oddelenie Slovacrin, 
e) Oddelenie pre medzinárodnú vedecko-výskumnú a pedagogickú 

spoluprácu, 
f) Oddelenie pre vedu a výskum, 
g) Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 
h) Študijné oddelenie, 
i) Referát pre zahraničné styky a prezentáciu fakulty, 
j) Referát edičnej činnosti a sekretariát akademického senátu, 
k) Referát ekonomiky práce, 
l) Oddelenie ekonomických informácií, 
m) Oddelenie vnútornej správy. 

3) Dekanát zabezpečuje samostatne alebo v spolupráci s ďalšími organizačnými 
jednotkami UPJŠ najmä: 
a) administratívno-správnu agendu súvisiacu s výkonom funkcií dekana, 

prodekanov, tajomníka, akademického senátu, vedeckej rady 
a disciplinárnej komisie fakulty, 

b) administratívnu činnosť súvisiacu so štúdiom na fakulte, 
c) ekonomické činnosti ako účtovné, finančné, pokladničné, plánovacie                     

a rozpočtové činnosti a s tým súvisiacu agendu v rozsahu určenom 
rektorom UPJŠ, 

d) personálne činnosti na fakulte a s tým súvisiacu agendu v rozsahu určenom 
rektorom UPJŠ, 

e) správu majetku zvereného fakulte do užívania, vrátane jeho údržby 
v rozsahu určenom rektorom UPJŠ, 

f) spracovávanie rozborov, výkazov a povinných výkazov pre potreby fakulty 
a UPJŠ, 

g) agendu verejného obstarávania tovarov, práce a služieb v rozsahu 
určenom rektorom UPJŠ, 

h) agendu slobodného prístupu k informáciám v rozsahu určenom rektorom 
UPJŠ, 

i) ochranu osobných údajov v rozsahu určenom rektorom UPJŠ, 
j) správu registratúry v rozsahu určenom rektorom UPJŠ, 
k) činnosti zabezpečujúce požiarnu ochranu a bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci v rozsahu určenom rektorom UPJŠ, 
l) kooperáciu s ostatnými zložkami UPJŠ a výučbovými zariadeniami UPJŠ 

LF. 
4) Riadiaca štruktúra dekanátu pozostáva z úsekov: 

a. dekana, 
b. prodekanov, 
c. tajomníka. 

5) V rámci úseku dekana sa vykonávajú činnosti spadajúce do jeho výlučnej 
právomoci a činnosti, ktoré nedelegoval mimo svoju kompetenciu. Úsek 
dekana pozostáva z týchto oddelení a referátov: 

- Referát PR, 
- Personálno-právne oddelenie, 
- Oddelenie Slovacrin, 
- Oddelenie pre medzinárodnú vedecko-výskumnú a pedagogickú spoluprácu. 

6) Na úseku tajomníka sú vykonávané činnosti hospodársko-správneho, 
obchodného, ekonomického, finančného, prevádzkového a technického 
charakteru. Tajomník metodicky usmerňuje aj oddelenia a referáty spadajúce 
do úseku prodekanov.  
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7) Na čele oddelení a referátov môžu byť vedúci, ktorí riadia činnosť ich 
zamestnancov a spolu s nimi zodpovedajú za svoju činnosť dekanovi alebo 
tajomníkovi fakulty v zmysle ods. 5 a 6  tohto článku. 

8) Na úseku prodekanov sa vykonávajú činnosti potrebné pre zabezpečenie 
funkčnosti v im zverenej oblasti pôsobnosti.  
 

B) Ústavy 
1) Ústavy sú základné pracoviská fakulty pre pedagogickú, vzdelávaciu  a výskumnú 

 činnosť. Zabezpečujú rozvoj teoretických a predklinických lekárskych 
 a nelekárskych študijných odborov. Pri plnení svojho poslania  spolupracujú 
 s klinikami a domácimi a zahraničnými pracoviskami  a zariadeniami. 
 Uskutočňovaním svojej vedeckovýskumnej činnosti sa usilujú  o komplexnosť  
 a interdisciplinárne riešenie úloh.  

2) Na čele ústavu je prednosta. Funkcia prednostu ústavu sa obsadzuje 
 výberovým konaním na dobu určitú v trvaní najviac štyroch rokov. 

3) Podrobnosti výberových konaní na obsadenie funkcií 
 prednostov ústavov upravuje samostatný vnútorný predpis UPJŠ 
 vydaný v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách. 

 
C) Klinické pracoviská 
1)  Kliniky sú spoločné pracoviská UPJŠ LF a príslušného zdravotníckeho zariadenia, 

na ktorých prebieha výučba. 
2)  Klinické pracoviská zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší dekan a riaditeľ príslušného 

zdravotníckeho zariadenia po  vyjadrení v AS UPJŠ LF. 
3)  Vedúcim zamestnancom klinických pracovísk je prednosta. Funkcia prednostu 

klinického pracoviska sa obsadzuje výberovým konaním na dobu určitú v trvaní 
piatich rokov. 

4)  Podrobnosti výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov klinických 
pracovísk upravuje zmluva s príslušným zdravotníckym zariadením, ktorú schvaľuje 
Akademický senát UPJŠ.  

 
D) Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská 
1) Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská zabezpečujú vedeckú a výskumnú 

činnosť, rozvoj medicínskych disciplín a príslušných vedeckých odborov. 
2) Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší 

dekan po prerokovaní a schválení v AS UPJŠ LF. 
3) Na čele vedeckovýskumného a experimentálneho pracoviska je prednosta, ktorého 

menuje dekan fakulty po uskutočnení výberového konania.  
4) Podrobnosti výberového konania na obsadenie funkcií prednostov 

vedeckovýskumných a experimentálnych pracovísk upravuje samostatný vnútorný 
predpis vydaný v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách. 
 
 

E) Špecializované výučbové zariadenia, 
1) Špecializované výučbové zariadenia sú spoločné pracoviská UPJŠ LF 

a príslušného zdravotníckeho zariadenia, na ktorých prebieha výučba. 
2) Špecializované výučbové zariadenie zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší dekan 

a riaditeľ príslušného zdravotníckeho zariadenia po  vyjadrení v AS UPJŠ LF. 
 

F) Účelové zariadenia 
1)  Účelové zariadenia sú pracoviská fakulty, ktoré zabezpečujú odborno- 

technické práce pre všetky organizačné zložky UPJŠ LF. 
2)  Na čele účelového zariadenia je vedúci. Funkcia vedúceho účelového 

zariadenia sa obsadzuje na základe výberového konania na dobu určitú 
v trvaní najviac 4 rokov. 
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3) Podrobnosti výberových konaní na obsadenie funkcií  vedúcich účelových 
zariadení obsahuje samostatný vnútorný predpis UPJŠ vydaný v súlade s ust. 
§ 15 ods. 1 písm. d) zákona o vysokých školách. 
 

G) Špecializované vedeckovýskumné pracoviská 
1) Medzi špecializované vedecko-výskumné pracoviská patrí: 

a) Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK LF UPJŠ   
  (CKPV MEDIPARK). 

2)  Podrobnosti, postavenie a pôsobnosť CKPV MEDIPARK sú upravené v Štatúte 
 CKPV MEDIPARK, ktorý vydáva dekan po súhlase AS UPJŠ LF. 

3)  Na čele CKPV MEDIPARK je riaditeľ. Funkcia riaditeľa CKPV MEDIPARK sa 
obsadzuje výberovým konaním na dobu určitú v trvaní najviac 4 rokov. 

4)  Podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa CKPV 
MEDIPARK upravuje vnútorný predpis UPJŠ vydaný v súlade s § 15 ods. 1 
písm. d) zákona o vysokých školách. 

 
Článok XII. 

Vnútorné predpisy fakulty  
 

1) Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej 
pôsobnosti a jej vzťah k univerzite, ak nie sú upravené zákonom. 

2) Fakulta vydáva vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 2 a 3 zákona o vysokých školách. 
Fakulta môže vydávať aj ďalšie vnútorné predpisy, ktoré bližšie upravujú jej záležitosti, 
ak vydanie takéhoto predpisu nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym 
predpisom alebo vnútorným predpisom univerzity.  

3) Dekan má právo prijímať a vydávať interné predpisy (príkazy, rozhodnutia, smernice, 
pokyny a metodické usmernenia). 

4)  Vnútorné predpisy fakulty musia byť v súlade s vnútornými predpismi univerzity. 
 
 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Organizačného poriadku UPJŠ LF sa ruší platnosť 

a účinnosť Organizačného poriadku UPJŠ LF zo dňa 27.06.2012 v znení neskorších 
dodatkov. 

2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Organizačného poriadku UPJŠ LF sú  nasledovné 
prílohy: 
Príloha č. 1  - Názvy a sídla pracovísk UPJŠ LF 
Príloha č. 2 - Organizačná štruktúra Centra klinického a predklinického výskumu 
MEDIPARK LF UPJŠ. 

3) Organizačnú štruktúru fakulty spolu s počtom pracovných miest schvaľuje AS UPJŠ 
LF. 

4) Tento Organizačný poriadok UPJŠ LF nadobúda platnosť dňom jeho schválenia AS 
UPJŠ LF a účinnosť dňa 01.03.2022. 
 

 

 

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.   prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

predseda AS UPJŠ LF                                  dekan UPJŠ LF 
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PRÍLOHA č. 1 

 

Názvy a sídla pracovísk UPJŠ LF 

 
1. Dekanát  

Názov Sídlo 

Dekanát UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

 
2. Ústavy 

Názov Sídlo 

Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Ústav lekárskej a klinickej biofyziky UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav lekárskej informatiky  a simulátorovej 
medicíny UPJŠ LF 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav farmakológie UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav anatómie UPJŠ LF Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav ošetrovateľstva  UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav súdneho lekárstva  UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav epidemiológie UPJŠ LF Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ 
LF 

Šrobárova 2, 041 80 Košice 

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny UPJŠ 
LF 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

Ústav psychológie zdravia a metodológie 
výskumu UPJŠ LF 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

 
3. Klinické pracoviská 

 

Názov Sídlo 

I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice 

I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP  Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

II. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

IV. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice 

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 
UPJŠ LF a UNLP 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

I. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice 

I. stomatologická klinika UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
UPJŠ LF  a UNLP 

Rastislavova 43, 041 90 Košice 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a 
UNLP 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-chirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-interna/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/IV-interna/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-anesteziologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-anesteziologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-psychiatria/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/II-psychiatria/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-stomatologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/stomatologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/stomatologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/gynekologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/gynekologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/dermatovenerologia/
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Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej 
rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP 

Rastislavova 43, 041 90 Košice 

Klinika hematológie a onkohematológie UPJŠ 
LF a UNLP 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Klinika infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ 
LF a UNLP 

Rastislavova 43, 041 90 Košice 

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ LF a 
UNLP 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Klinika ortopédie a traumatológie pohybového 
ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a 
UNLP 

Rastislavova 43, 041 90 Košice 

Klinika pracovného lekárstva a klinickej 
toxikológie UPJŠ LF a UNLP 

Rastislavova 43, 041 90 Košice 

Klinika rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód 
UPJŠ LF a UNLP 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ LF a UNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice 

Neurochirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Očná klinika UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Urologická klinika UPJŠ LF a UNLP Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej 
medicíny UPJŠ LF a DFN 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

I. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. Ondavská 8, 040 11 Košice 

II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. Ondavská 8, 040 11 Košice 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 
UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

Ondavská 8, 040 11 Košice 

Klinika angiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. Ondavská 8, 040 11 Košice 

Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, 
a.s. 

Ondavská 8, 040 11 Košice 

Klinika srdcovej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, 
a.s. 

Ondavská 8, 040 11 Košice 

I. dentálna klinika UPJŠ LF A Nemocnice AGEL 
Košice- Šaca a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF 
a Nemocnice AGEL Košice-Šaca, a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Chirurgická klinika UPJŠ LF a Nemocnice 
AGEL Košice-Šaca a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Interná klinika UPJŠ LF a Nemocnice AGEL 
Košice-Šaca a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Klinika liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF 
a Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 
UPJŠ LF a Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie 
UPJŠ LF a Nemocnice AGEL Košice-Šaca a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Klinika rádiológie UPJŠ LF a Nemocnice AGEL 
Košice-Šaca a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Klinika všeobecného lekárstva UPJŠ LF 
a Nemocnice Košice-Šaca a.s. 

Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca 

Klinika gerontológie a geriatrie UPJŠ LF . Murgašova 1, 040 86 Košice 

Klinika rádioterapie a onkológie UPJŠ LF a 
VOÚ, a.s. 

Rastislavova 43, 041 91 Košice  

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/fyziatria/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/fyziatria/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/hematologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/hematologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/infektologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/infektologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/otorinolaryngologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/otorinolaryngologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/ortopedia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/ortopedia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/pneumologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/pneumologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/pracovne-lekarstvo/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/pracovne-lekarstvo/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-radiodiagnostika/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/I-radiodiagnostika/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/urazova-chirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/neurochirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/neurologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/ocna/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/urologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/deti-a-dorast/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/ped-anesteziologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/klinika/ped-anesteziologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/I-kardiologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/II-kardiologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/anesteziologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/anesteziologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/angiologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/cievna-chirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/cievna-chirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/srdcova-chirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/srdcova-chirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/gynekologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/gynekologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/chirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/chirurgia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/interna/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/interna/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/rehabilitacia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/rehabilitacia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/muskuloskeletalna-a-sportova-medicina/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/muskuloskeletalna-a-sportova-medicina/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/popaleniny/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/popaleniny/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/radiologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/radiologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/vseobecne-lekarstvo/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/vseobecne-lekarstvo/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/gerontologia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/radioterapia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/radioterapia/
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Klinika geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a 
VŠOÚG sv. Lukáša, n.o. 

Strojárenská 13, 040 01 Košice 

Klinika nukleárnej medicíny UPJŠ LF a Inštitútu 
nukleárnej a molekulárnej medicíny 

Rastislavova 43, 042 53 Košice 

Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 
UPJŠ LF a Akadémie Košice, n.o. 

Bačíkova 7, 040 01 Košice 

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ 
LF a UNLP 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Ústav patológie UPJŠ LF a UNLP Rastislavova 43, 041 90 Košice 

 
4. Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská 

 

Názov Sídlo 

Združená tkanivová banka UPJŠ LF  Trieda SNP 1, 040 11 Košice  

 
5. Špecializované výučbové zariadenia 

 

Názov Sídlo 

Centrum asistovanej reprodukcie – Sanatórium 
pre liečbu neplodnosti – SPLN spol. s.r.o. 

Masarykova 17/A, 040 01 
Košice, 

Centrum pre liečbu obezity UPJŠ LF a MUDr.  
Majerčák Ivan 

Mudroňova 29, 040 01 Košice 

Family Dental Care – Košice s.r.o. Hlavná 4/5, 040 01 Košice 

FMC – dialyzačné služby, s. r. o. Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

GYNCARE, s.r.o. Magnezitárska 2/C, 040 13 
Košice 

HUMAN-CARE, s.r.o. Košice Rastislavova 43, Košice  

IMEA-CC, s.r.o. Letná 45, 040 01 Košice 

Liberta, n. o. Obrancov mieru 18, 04001 
Košice 

Medirex, a.s. Magnezitárska 2/C, 040 13 
Košice 

MUDr. Beatrica Köváryová – všeobecná 
ambulancia pre dospelých 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

Oddelenie rádiológie UPJŠ LF a Železničnej 
nemocnice s poliklinikou Košice 

Masarykova 9, 040 01 Košice 

Oddelenie vnútorného lekárstva s JIS 
metabolickou Nemocnica Poprad, a.s. a UPJŠ 
LF 

Banícka 803/28, 058 01 Poprad 

Oddelenie vnútorného lekárstva - Nemocnica s 
poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 

Špitálska ul.č.2, 071 01 
Michalovce 

Poliklinika Terasa, a.s., Jednodňová ambulantná 
starostlivosť 

Toryská 1, 040 11 Košice 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
sídlom v Košiciach 

Ipeľská č. 1, 043 74 Košice 

Sonoclinic s. r. o. Roseveltova 5, 040 01 Košice 

Súdnolekárske a patologickoanatomické 
pracovisko ÚDZS 

Ipeľská č. 1, 043 74 Košice 

Špecializované pracovisko intervenčnej 
algeziológie a spinálnych endoskopických 
techník Europainclinics 

Štefánikova 1599/82, 085 
01  Bardejov 
Toryská 1, 040 
11  Košice 

Ústav všeobecného lekárstva UPJŠ LF a 
Kalanin, s.r.o. 

Rastislavova 45, 040 01 Košice 

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/geriatria/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/geriatria/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/nuklearna-medicina/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/nuklearna-medicina/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/akademia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyucbove-zakladne/akademia/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/spln/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/spln/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/fmc/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/gyncare/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/imea-cc/
http://www.medirexgroupacademy.sk/vzdelavacie-aktivity/stipendijny-program
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/kovaryova/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/kovaryova/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/oddelenie-radiologie/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/oddelenie-radiologie/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/sonoclinic/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/sudnolekarske-pracovisko-UDZS/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/sudnolekarske-pracovisko-UDZS/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/kalanin/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/kalanin/
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Výučbová základňa všeobecného lekárstva, 
MEDICOMP Košice s.r.o. 

Letná 45, 040 01 Košice 

 
 

6. Účelové zariadenia 

Názov Sídlo 

Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

 
7. Špecializované vedeckovýskumné pracoviská 

Názov Sídlo 

Centrum klinického a predklinického výskumu 
MEDIPARK LF UPJŠ (CKPV MEDIPARK LF 
UPJŠ) 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/medicomp/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/dalsie-vyucbove-zakladne/medicomp/
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PRÍLOHA č. 2 

 
 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  CENTRA KLINICKÉHO 
A PREDKLINICKÉHO VÝSKUMU MEDIPARK LF UPJŠ 

Vedúci referátu pre 
technickú a ekonomickú 

podporu (Riaditeľ pre 
podporné centrum) 

Riaditeľ CKPV 

MEDIPARK LF 

UPJŠ 

Sekretariát 

Výskumné skupiny 

Dekan UPJŠ LF 

Referent pre technickú 

údržbu 

Prevádzkový referent 

Referát pre zahraničnú 

vedeckú spoluprácu 

Rada CKPV MEDIPARK 

LF UPJŠ 

Farmakogenetika, 
individualizácia liečby, 

onkológia  
Kardiológia, metabolizmus, 
ateroskleróza a starnutie 

Regeneračná medicína a 
bunkové terapie 

Neurobiológia 

Významné infekčné 
choroby a zoonózy 

Základné laboratóriá 

výskumnej infraštruktúry 

Experimentálny zverinec 

Histo-patologické 
laboratórium 

Imunologické laboratórium 

Bunkové kultivácie 

Molekulárna biológia 

Prietoková cytometria 

Biochemické laboratórium 

Hematologické laboratórium 

Biobanka 

Laboratórium pre 
bioinformatiku 

PACS 

Referát pre regulačnú 
podporu 

Laboratórium bunkových 
interakcií 

Vedúci referátu výskum a 
správa projektov 

(Riaditeľ pre inovácie 
a rozvoj) 

Referent pre správu budov 

Referát pre ekonomiku a 

účtovníctvo 

Referát pre správu IKT a 
web stránky (manažér 

publicity) 

Iné 


