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LEK002414/2022-101423 
 

 
PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV  

1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa, 2. stupňa štúdia na UPJŠ LF  
pre akademický rok 2023/2024 - výučba v slovenskom jazyku 

(úplné znenie) 

 

V súlade s čl. 11 ods. 1 písm. k) Štatútu UPJŠ LF a čl. 6 Študijného poriadku UPJŠ LF stanovujem 

nasledujúce podmienky pre prijatie na štúdium akreditovaných študijných programov pre akademický 

rok 2023/2024. 

 
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 
Doktorské štúdium 

 

Študijný program Forma výučby Získaný titul Dĺžka štúdia 
Plánovaný 

počet prijatých 

všeobecné lekárstvo Denná MUDr. 6 220 

zubné lekárstvo Denná MDDr. 6 40 

 
Magisterské štúdium* 

 

Študijný program Forma výučby Získaný titul Dĺžka štúdia 
Plánovaný 

počet prijatých 

fyzioterapia Denná Mgr. 2 15 

verejné zdravotníctvo Denná Mgr. 2 15 

 
Bakalárske štúdium* 

 

Študijný program Forma výučby Získaný titul Dĺžka štúdia 
Plánovaný 

počet prijatých 

fyzioterapia denná  Bc. 3  15 

ošetrovateľstvo denná  Bc. 3  50 

verejné zdravotníctvo denná  Bc. 3  15 

laboratórne 
vyšetrovacie metódy  
v zdravotníctve 

denná  Bc. 3  15 

 
* UPJŠ LF si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske / magisterské študijné programy v prípade nízkeho 
počtu prihlásených uchádzačov alebo z iných závažných dôvodov.   
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

 
Termín pre podanie prihlášky 
 

do 28. februára 2023 (vrátane) 

 

Termín konania prijímacej skúšky 

 

Písomný test:                              

12.06.2023 - 16.06.2023  

 
Náhradný termín:                           
20.06.2023 
V prípade, že sa uchádzač zo závažných 
dôvodov nemôže zúčastniť riadneho termínu 
prijímacej skúšky, môže písomne požiadať  
o náhradný termín. 
 
Test pohybových schopností:        
26.05.2023 (zmena termínu nie je možná) 
Platí pre študijný program fyzioterapia,  
1. stupeň vysokoškolského štúdia. 
 

 

Spôsob podania prihlášky 

 
1. Elektronická forma - prostredníctvom portálu  
e-Prihlas a nahratím povinných príloh. Prihlášku 
už nie je potrebné posielať poštou na fakultu. 
 
2. Papierová forma – predpísané tlačivo prihlášky 
(tlačivo ŠEVT), ktoré musí byť vypísané čitateľne 
modrým perom a zaslané spolu s povinnými 
prílohami na adresu fakulty. 
 

 

Povinné prílohy 

 
1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, formulár 
nájdete tu;  
2. potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie 
konanie. 
3. úradne overená kópia maturitného 

vysvedčenia v prípade už ukončeného  

stredoškolského vzdelania. 

 

 

Poplatok za prijímacie konanie 

 
30,- Eur elektronická forma prihlášky  
50,- Eur papierová forma prihlášky  
 
Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade 
neúčasti na prijímacej skúške, nevracia. 
 

Údaje potrebné pre úhradu platby bankovým 

prevodom 

 
IBAN: SK7381800000007000078360 
SWIFT: SPSRSKBA (platba zo Slovenska 
a krajín EU) 
                SUBASKBX (platba mimo krajín EU) 
Konštantný symbol: 0308 
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky 
Variabilný symbol: 1024 
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko 
a názov študijného programu   
 

https://www.upjs.sk/public/media/0442/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium%20AR%2023-24.pdf
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Informácia pre uchádzačov so špecifickými 

potrebami 

 
Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami, 
ktorý požaduje modifikáciu prijímacej skúšky, 
pripojí žiadosť ku povinným prílohám. Viac 
informácií nájdete tu.  
 
Koordinátor pre prácu so študentmi  
so špecifickými potrebami: 
 
Mgr. Jana Schrötter, PhD.                                             
tel.: 055/234 3391 
e-mail: jana.schrotter@upjs.sk  

 

Podanie dvoch a viac prihlášok na štúdium 

 
Ak si uchádzač podáva prihlášky na viac 
študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. 
a 2. stupňa štúdia, musí prihlášku podať osobitne 
na každý študijný program a uhradiť platbu za 
každú prihlášku zvlášť.  
 
Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý 
študijný program, výsledok jednej prijímacej 
skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný 
program. 
 

Vyhodnotenie prijímacej skúšky 

 

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov  

z prijímacej skúšky. Vyhodnocovanie testov sa 

uskutočňuje pomocou skenera, bez znalosti 

o pisateľovi testu. 

 

Zverejnenie výsledkov 

 
Výsledky prijímacej skúšky sú zverejnené  
na webovom sídle fakulty v deň jej konania. 
Konečný výsledok je zverejnený aj vo vestibule 
fakulty podľa prideleného kódu, ktorý uchádzač 
získal na prijímacej skúške. 
 

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí 

na štúdium 

 

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na štúdium je 

písomne odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní 

od overenia splnenia podmienok prijatia na 

štúdium. 

 

Uznanie dokladov o vzdelaní zo zahraničnej 

strednej školy 

 

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium 

v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej 

republike), predloží najneskôr v deň zápisu na 

štúdium originál rozhodnutia alebo overenú kópiu 

o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá 

uchádzačovi príslušný Regionálny úrad školskej 

správy. Podrobnejšie informácie nájdete tu. 

 

 

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/
mailto:jana.schrotter@upjs.sk
http://www.upjs.sk/public/media/0442/Uznanie_dokladov_o_ukoncenom_stredoskolskom_%20vzdelan_na_ucely_pokracovania_v_studiu.pdf
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Adresa a kontaktné údaje 

UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta 
Trieda SNP 1 
040 11  Košice           
tel.: 055/234 3361, 055/234 3352 
e-mail: jana.bodnarova@upjs.sk,  

            LF-studijne@upjs.sk 

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

Vytvorenie elektronickej prihlášky      

Manuály: AiS2 - E - prihláška   

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske - prvý stupeň alebo spojené - prvý a druhý stupeň v 
jednom celku  
Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske - druhý stupeň  

 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU 

Doktorské štúdium, spojený I. a II. stupeň štúdia 

 
Základnou podmienkou prijatia na štúdium pre spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia je úplné 
stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 
 
Študijný program: všeobecné lekárstvo  
                                zubné lekárstvo 
 

Písomný test pozostáva z otázok z: 
- biológie (100 otázok), 

- chémie (100 otázok).  
Maximálny počet bodov je 800 a čas na vypracovanie 150 minút. 
 

 

Magisterské štúdium, II. stupeň štúdia 

 

Základnou podmienkou prijatia na štúdium II. stupňa vysokoškolského štúdia je ukončený študijný 
program I. stupňa v študijnom odbore. 
 

Študijný program: fyzioterapia 
 

Písomný test pozostáva z otázok z: 
- fyzioterapie (40 otázok), 
- funkčnej anatómie pohybového aparátu (40 otázok). 
 
Maximálny počet bodov je 320 a čas na vypracovanie je 50 minút. 
 

 
Študijný program: verejné zdravotníctvo 
 

Písomný test pozostáva z otázok z: 
- hygieny (40 otázok), 
- epidemiológie a environmentálne zdravie (40 otázok).  
 
Maximálny počet bodov je 320 a čas na vypracovanie 50 minút. 

 

mailto:jana.bodnarova@upjs.sk
mailto:LF-studijne@upjs.sk
https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#/home
https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/manuals/SK/ePrihlas_I.pdf
https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-prvy-stupen-alebo-spojene-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/
https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-prvy-stupen-alebo-spojene-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/
https://www.minedu.sk/prihlaska-na-studium-vypis-z-danoveho-priznania-a-ine-formulare/
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Bakalárske štúdium, I. stupeň štúdia 

 
Základnou podmienkou prijatia na štúdium pre I. stupeň vysokoškolského štúdia je úplné stredné 
alebo úplné stredné odborné vzdelanie. 
 
 

Študijný program: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
                                ošetrovateľstvo 
                                verejné zdravotníctvo 
 

Písomný test pozostáva z otázok z: 
- biológie (40 otázok), 
- chémie (40 otázok). 
 
Maximálny počet bodov je 320 a čas na vypracovanie 50 minút. 
 

 
Študijný program: fyzioterapia 
 

Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí: 
 
1. Test pohybových schopností (ďalej „TPS“) 
2. Písomný test 
 
 
TPS sa skladá z troch častí: 
- gymnastická zostava, 
- beh 50 m, 
- plávanie 100 m. 

 
Ak uchádzač z TPS získa menej ako 20 bodov, nie je možná účasť na písomnej časti prijímacej 
skúšky.  
 

 
Písomný test pozostáva z otázok z: 
- biológie (40 otázok), 
- chémie (40 otázok). 
 
 
Maximálny celkový počet bodov, ktorý môže uchádzač získať je 380, t. j. za písomný test 320 a za 
TPS 60. Čas na vypracovanie písomného testu je 50 minút. 
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TEST POHYBOVÝCH SCHOPNOSTÍ 

 
1. Gymnastická zostava: hodnotenie max. 20 bodov 
  

Akrobatická zostava z cvičebných tvarov 
Počet 
bodov 

základný postoj - stoj spojný pripažiť, výkrokom pravej (ľavej) vpred  a odrazom 
z ľavej (pravej) stoj na rukách (výdrž 1 s.) 

5 

kotúľ - kotúľ letmo do drepu - upažiť - skok s obratom o 180 stupňov do stoja 
spojného - čelnými oblúkmi dole vzpažiť 

5 

kotúľ vzad 5 

stoj - premetový poskok a premet bokom 5 

bez zostavy 0 

 
Test sa vykonáva iba raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon v bodoch. Hodnotí sa technické prevedenie 
cvičebných tvarov. Za ich nesprávne prevedenie sa odpočítavajú body. 
 
2. Plávanie na 100 m: hodnotenie max. 20 bodov 
 
Pláva sa určeným spôsobom v plaveckej čiapke (povinne). Uchádzač nemusí začať štartovým skokom 
(skok strmhlav zo štartového bloku). V prípade voľby spôsobu znak alebo delfín platia rovnaké bodové 
tabuľky ako pre spôsob kraul. Bodové hodnotenie je odlišné pre plavecký spôsob. Test sa vykonáva iba 
raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon (min:s). 
 

 
 
3.  Beh na 50 m: hodnotenie max. 20 bodov 

 

Testovanie rýchlosti podľa pripojených tabuliek. Hodnotí sa dosiahnutý čas v behu s presnosťou na 0,1 

sekundy. 

 

*N - nedokončil/a 

 

 

BODOVÉ HODNOTENIE 

spôsob 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

kraul 

M 

n
e
z
a
p

lá
v
a

 

z
a
p
lá

v
a

 

2:11-
2:15 

2:06-
2:10 

2:01-
2:05 

1:56-
2:00 

1:51-
1:55 

1:46-
1:50 

1:41-
1:45 

1:36-
1:40 

1:31-
1:35 

Ž 
2:31-
2:35 

2:26-
2:30 

2:21-
2:25 

2:16-
2:20 

2:11-
2:15 

2:06-
2:10 

2:01-
2:05 

1:56-
2:00 

1:51-
1:55 

prsia 

M 
2:26-
2:30 

2:21-
2:25 

2:16-
2:20 

2:11-
2:15 

2:06-
2:10 

2:01-
2:05 

1:56-
2:00 

1:51-
1:55 

1:46-
1:50 

Ž 
2:36-
2:40 

2:31-
2:35 

2:26-
2:30 

2:21-
2:25 

2:16-
2:20 

2:11-
2:15 

2:06-
2:10 

2:01-
2:05 

1:56-
2:00 

BODOVÉ HODNOTENIE 

 0b 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b 16b 18b 20b 

Beh 50 

m 

M 

*N 
7,7> 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7 6,9 6,8< 

Ž 8,7> 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8 7,9 7,8< 
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PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 
spojeného 1. a 2. stupňa na UPJŠ LF  

pre akademický rok 2023/2024 - výučba v anglickom jazyku 
 

V súlade s čl. 11 ods. 1 písm. k) Štatútu UPJŠ LF v Košiciach a čl. 6 Študijného poriadku UPJŠ LF 

v Košiciach stanovujem podmienky pre prijatie na štúdium pre akademický rok 2023/2024 na 

akreditované študijné programy: 

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

Študijný program Forma výučby Získaný titul Dĺžka štúdia 
Plánovaný 

počet prijatých 

všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 210 

zubné lekárstvo denná MDDr. 6 40 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 

Termín pre podanie prihlášky 

 

Pre uchádzačov bez zmluvných vzťahov medzi 

UPJŠ LF a príslušnou právnickou osobou 

cudzieho štátu a pre uchádzačov so zmluvným 

vzťahom v termínoch určených na základe 

zmluvných vzťahov medzi UPJŠ LF 

a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu, 

najneskôr do dvoch týždňov pred termínom 

konania prijímacej skúšky. Platí aj pre 

uchádzačov – občanov SR, ktorí si nepodali 

prihlášku na doktorský program v slovenskom 

jazyku. 

 

Termíny konania prijímacej skúšky 

 
Pre uchádzačov - občanov SR a pre 
uchádzačov bez zmluvných vzťahov medzi  
UPJŠ LF a príslušnou právnickou osobou 
cudzieho štátu - 21. júna 2023, resp. 
16. augusta 2023. 
 

Pre uchádzačov so zmluvným vzťahom - 

v termínoch určených na základe zmluvných 

vzťahov medzi UPJŠ LF a príslušnou 

právnickou osobou cudzieho štátu. 

Spôsob podania prihlášky 

 
Elektronická forma prostredníctvom portálu  
e-prihlas.  
Uchádzač si elektronickú prihlášku zaregistruje 
prostredníctvom portálu e-prihlas na webovom 
sídle fakulty a následne ju vytlačí. (Pred 
vyplnením elektronickej prihlášky si prečítajte 
manuál.) 
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Ďalšie informácie k podaniu prihlášky 

 
Uchádzač môže podať na jeden študijný 
program iba jednu prihlášku. 
 

Prihláška musí byť potvrdená podpisom na 3. 
strane prihlášky.  
 

Súčasťou prihlášky pre uchádzačov sú (ak to nie 
je zmluvne určené inak): 
1. doklad o úspešnom ukončení úplného 

stredoškolského vzdelania spolu so súdnym 
prekladom do slovenského jazyka, 

2. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
na štúdium, 

3. doklad o úhrade poplatku za prijímacie 
konanie, 

4. kópia pasu, 
5. prihláška na termín prijímacej skúšky. 

Kompletne vyplnenú prihlášku s povinnými 

prílohami je potrebné zaslať na adresu fakulty. 

Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo 
neobsahuje niektorú z požadovaných príloh, 
fakulta vyzve uchádzača, aby nedostatky 
v určenej lehote odstránil. Ak uchádzač v určenej 
lehote nedostatky neodstráni, prihláška sa 
považuje za neplatnú. 
 

Uchádzači, ktorí majú záujem zúčastniť sa 

prijímacej skúšky na dva študijné programy, 

musia zaslať prihlášku s potrebnými prílohami na 

každý študijný program. 

Vyhodnotenie prijímacej skúšky  

 
Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov 
z prijímacej skúšky, spravidla 75 % bodový zisk 
z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača 
medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. 
Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou 
skenera, bez znalosti o pisateľovi testu.  
 

Zverejnenie výsledkov 

 
Výsledky prijímacej skúšky sú zverejnené na 
webovom sídle fakulty v deň jej konania, 
najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej 
skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý 
uchádzač získa na prijímacej skúške. 
 

Uznanie dokladov o vzdelaní zo zahraničnej 

strednej školy 

 
Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium 
v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej 
republike), predloží najneskôr v deň zápisu na 
štúdium originál rozhodnutia alebo overenú kópiu 
o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá 
uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor 
školstva. Podrobnejšie informácie nájdete tu. 
 

 

 

http://www.upjs.sk/public/media/0442/Uznanie_dokladov_o_ukoncenom_stredoskolskom_%20vzdelan_na_ucely_pokracovania_v_studiu.pdf
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Adresa a kontaktné údaje 

 
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta 
Trieda SNP 1 
040 11  Košice 
tel.: 055/234 3319  

e-mail: ivana.koverova@upjs.sk    

 

 

Schválené Akademickým senátom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 
dňa 15.6.2022. 
 

 
 
 
 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 
                    dekan fakulty 
 


