
 
 
 

 

  
 
LEK 006784/2018 
V Košiciach, dňa 30. mája 2018 

 
Smernica č. 1/2018 

k Študijnému poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Lekárskej fakulty 

 

Štúdium študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty (ďalej len 
„UPJŠ LF“) sa riadi Študijným poriadkom UPJŠ LF v platnom znení (ďalej aj „študijný 
poriadok“). V nadväznosti na problematické aspekty pri uplatňovaní niektorých ustanovení 
študijného poriadku a po prerokovaní a schválení vo vedení fakulty vydávam túto smernicu , 
ktorou sa spresňujú niektoré ustanovenia študijného poriadku (ďalej len „Smernica č. 1/2018“). 
 

I.  

Čl. 3  
Práva a povinnosti študentov 

 
Doplnenie a spresnenie 
1. Preukázateľne zistené odpisovanie, použitie nedovolených pomôcok a pod. pri priebežnej 

alebo záverečnej kontrole štúdia sa posudzuje ako disciplinárny priestupok študenta.   
2. Študentom, ktorých výučba prebieha v anglickom jazyku prináleží voľno len v tých dňoch 

ako študentom,  ktorých výučba prebieha v slovenskom jazyku. 
 

Čl. 13   
Hodnotenie študijných výsledkov 

 
Doplnenie a spresnenie 
1. Hodnotenie X – neklasifikovaný získa ten študent, ktorý nesplnil základné podmienky pre 

úspešné absolvovanie predmetu (napr. počet absencií viac ako 3).  
2. Pri predmetoch s hodnotením „absolvoval“ je prideľovanie kreditov nasledujúce: 

a) pre Odborné praxe, Diplomový seminár 1 až Diplomový seminár 4, Športové aktivity 
1 až Športové aktivity 4 sú prideľované kredity bez hodnotenia známkou, 

b) pre predmety, ktoré nie sú uvedené v písm. a) je prideľovanie kreditov s hodnotením 
„absolvoval A až E“ študentovi, ktorý splnil podmienky v rozsahu: 
- 93 až 100 %  udeľuje „absolvoval - A - výborne“, 
- 85 až 92 %  udeľuje „absolvoval - B - veľmi dobre“, 
- 77 až 84 %  udeľuje „absolvoval - C - dobre“, 
- 69 až 76 %  udeľuje „absolvoval - D - uspokojivo“, 
- 60 až 68 %  udeľuje „absolvoval - E - dostatočne“.  

Hodnotenia sa nerátajú do váženého študijného priemeru.  
3. Predmet, ktorý nie je prerekvizitou pre predmet v letnom semestri, môže študent absolvovať 

aj v augustovom termíne, ktorý je stanovený v harmonograme akademického roka. 



4. Študent nie je povinný zúčastniť sa riadneho termínu skúšok do konca skúškového obdobia, 
v ktorom je daný predmet predpísaný. Výnimka sa vzťahuje primerane na ustanovenie čl. 
13 ods. 13 študijného poriadku. 

5. Hodnotenie už absolvovanej skúšky si študent môže opraviť na záver príslušného stupňa 
štúdia, a to len v tom prípade, ak to ovplyvní jeho celkové hodnotenie (prospel 
s vyznamenaním). Študent si takto môže opraviť najviac dve absolvované skúšky na 
základe písomnej žiadosti a s písomným súhlasom dekana fakulty, a to najneskôr do 
vykonania poslednej štátnej skúšky. Do váženého študijného priemeru za celé štúdium sa 
započítava nový výsledok. 

6. Študent UPJŠ LF, ktorý  splnil podmienky pre absolvovanie predmetu vykonaním skúšky 
v predošlom akademickom roku, ale ju úspešne neabsolvoval, má v tomto akademickom 
roku daný predmet opakovane zapísaný. Ak študent chce daný predmet absolvovať do 
termínu 20. októbra, môže požiadať dekana fakulty o vykonanie skúšky z tohto predmetu.  

7. Žiadosť študent podáva najneskôr do 31. augusta akademického roka, v ktorom má 
predmet prvýkrát zapísaný ale ho úspešne neabsolvoval. Prílohu žiadosti tvorí vyjadrenie 
a podpis garanta predmetu na Žiadosti o uznanie výučby absolvovanej pri prvom zápise 
predmetu. 

8. Garant predmetu alebo prednosta vypíše jeden termín skúšky v septembri a jeden termín 
v októbri tak, aby študent mohol absolvovať obidva termíny, najneskôr však do 20. októbra 
príslušného akademického roka. Termíny skúšok musia byť vypísané najneskôr do 15. 
septembra.    

9. Na základe kladného vyjadrenia garanta opakovane zapísaného predmetu si študent môže 
zapísať aj predmety, ktorých zápis je podmienený absolvovaním predmetu podľa ods. 1 
(ďalej len „prerekvizitného predmetu“ alebo „opakovane zapísaného predmetu“).   

10. V prípade, že študent sa z ospravedlniteľných dôvodov nedostaví na skúšku v termíne do 
20. októbra alebo sa na skúšku neprihlási, môže ju absolvovať aj v tom skúškovom období 
akademického roka, pre ktorý je predmet predpísaný. V takomto prípade však zapísané 
predmety podmienené absolvovaním prerekvizitného predmetu budú škrtnuté zo zápisného 
listu študijným oddelením a študentovi to bude oznámené e-mailom. 

11. Ak študent z opakovane zapísaného predmetu získa z 1. opravného termínu hodnotenie 
“FX“ bude mu ukončené štúdium v súlade so študijným poriadkom a ZVŠ. 

12. Študijné oddelenie zašle na príslušné pracovisko zoznam študentov, ktorým bol vykonaný 
škrt predmetu. Prednosta pracoviska, príp. zástupca pre pedagogickú činnosť s uvedenou 
skutočnosťou oboznámi zamestnancov pracoviska, ktorí zabezpečujú výučbu daného 
predmetu.  

13. Ustanovenie ods. 6 a nasl. tohto článku sa nevzťahuje na študenta, ktorý má predmet 
prvýkrát zapísaný.    

 
Čl. 15   

Štátne skúšky 
 
Doplnenie a spresnenie 
1. Ak študent získa z praktickej časti štátnej skúšky hodnotenie FX, nemôže sa zúčastniť 

ústnej, t.j. teoretickej časti štátnej skúšky.   
2. Na augustový termín štátnej skúšky je študent povinný sa prihlásiť najneskôr do 15. júla 

daného AR. 
 

Čl. 19  
Prerušenie štúdia 

 
1. O prerušenie štúdia nemôže požiadať študent, ktorý má za druhýkrát zapísaný predmet 

hodnotenie FX (X) alebo hodnotenie „neabsolvoval“. 
 
 

 



Čl. 21  
Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok 

        
        Doplnenie a spresnenie 

1. Ak uchádzač žiada o uznanie predmetu, ktorý v predchádzajúcom neukončenom štúdiu 
má ukončený s hodnotením „absolvoval“, predmet bude uznaný s hodnotením 
„absolvoval - E - dostatočne“. V prípade doloženia percentuálneho hodnotenia, bude 
udelené hodnotenie podľa čl. 13 ods. 31 písm. b) študijného poriadku. 

 
II.  

Kompetencie študijného oddelenia 

1.  Študijné oddelenie UPJŠ LF je oprávnené riešiť administráciu štúdia a zabezpečovať 
administratívnu stránku štúdia. Problémy súvisiace s obsahovou a odbornou náplňou 
študijného plánu študijného programu je študent povinný riešiť na pracovisku, prípadne 
u koordinátora, ktorý garantuje časť študijných plánov alebo predmet študijného 
programu.  

 
III.  

Záverečné ustanovenia  
 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti Smernice č. 1/2018 sa ruší: 
- Príkaz dekana č. 2/2010 o pravidlách priebehu štátnej skúšky na Lekárskej fakulte 

UPJŠ, 
- Metodický pokyn dekana č. 1/2016 k realizácii Študijného poriadku UPJŠ v Košiciach, 

Lekárskej fakulty v súlade s Dodatkom č. 1/2016, 
- Príkaz dekana č. 4/2017, ktorým sa určujú výnimky z niektorých ustanovení Študijného 

poriadku UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty, 
- Príkaz dekana č. 5/2017, ktorým sa určujú výnimky z niektorých ustanovení Študijného 

poriadku UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty. 

2. Smernica č. 1/2018 nadobúda platnosť  a účinnosť dňom 01.09.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
       prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
          dekan fakulty  
 
 
 


