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 akreditované študijné programy v súlade s kritériami EÚ

 automatické uznanie vysokoškolského diplomu v krajinách EÚ

 denná forma štúdia

 fakulta preferuje elektronické podanie prihlášky

Termíny

 podanie prihlášky na štúdium do 28. februára 2021

 konania talentovej skúšky 

(študijný program fyzioterapia) 7.5.2021

 konania prijímacej skúšky 7.-11.6.2021 (presný dátum v pozvánke)

 náhradný termín prijímacej skúšky 15.6.2021

DÔLEŽITÉ  INFORMÁCIE 



Možnosti počas štúdia:

 štúdium a stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+

 získanie motivačného, prospechového alebo odborového 

štipendia

 osvojenie si základných preventívnych, diagnostických

a terapeutických postupov v zdravotníckych zariadeniach počas

praktickej výučby

 bohaté mimoškolské aktivity v rámci Spolku medikov mesta

Košice (SMMK) a Slovenského spolku študentov zubného

lekárstva (SSŠZL)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 



Ďalšie možnosti po ukončení štúdia:

 pokračovať v III. stupni štúdia na fakulte - doktorandské štúdium, 

 zamestnanie vo výučbových základniach fakulty,

 štúdium v špecializačných študijných programoch alebo 

certifikačných programoch priamo na fakulte,

 100% zamestnanosť absolventov na trhu práce,

 uplatnenie sa vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky, v štátnych a neštátnych zdravotníckych

zariadeniach.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 



 študijné programy I. stupňa štúdia

fyzioterapia

ošetrovateľstvo

verejné zdravotníctvo   

 študijné programy spojeného I. a II. stupňa štúdia

všeobecné lekárstvo
zubné lekárstvo

 študijné programy II. stupňa štúdia 

fyzioterapia  

verejné zdravotníctvo

PONUKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

Viac informácií o profile absolventa, možnostiach uplatnenia a o štúdiu nájdete na 

https://www.upjs.sk/public/media/0442/podmienky_pre_prijatie_21_22%20AS.pdf

https://www.upjs.sk/public/media/0442/podmienky_pre_prijatie_21_22 AS.pdf


VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

 univerzitné vysokoškolské vzdelania II. stupňa štúdia

 základnou podmienkou pre prijatie na štúdium je úplné stredoškolské 

vzdelanie

 dĺžka štúdia 6 rokov, 12 semestrov

 titul MUDr.

 plánovaný počet prijatých 220

 prijímacia skúška formou písomného testu:  

- 200 otázok, z toho 100 otázok z biológie a 100 otázok z chémie

- maximálny počet bodov 800 

 študijný odbor zahŕňa znalosti týkajúce sa diagnostiky, terapie a 

prevencie chorôb; 

 absolvent je spôsobilý na výkon regulovaného povolania „lekár“ vo 

všetkých odboroch preventívnej a liečebnej starostlivosti o zdravie 

dospelých a detí



ZUBNÉ LEKÁRSTVO

 univerzitné vysokoškolské vzdelania II. stupňa štúdia

 základnou podmienkou pre prijatie na štúdium je úplné stredoškolské 

vzdelanie

 dĺžka štúdia 6 rokov, 12 semestrov

 titul MDDr.

 plánovaný počet prijatých 40

 prijímacia skúška formou písomného testu: 

- 200 otázok, z toho 100 otázok z biológie a 100 otázok z chémie

- maximálny počet bodov 800 

 študijný odbor zahŕňa poznatky o prevencii ústneho zdravia, 

diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe ochorení, porúch a 

stavov orgánov ústnej dutiny a okolitých štruktúr anatomicky 

súvisiacich



 univerzitné vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

 dĺžka štúdia 3 roky, 6 semestrov

 titul Bc.

 plánovaný počet prijatých 15

 základnou podmienkou prijatia na štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie

 prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí:

1. časť - test pohybových schopností (gymnastická zostava, plávanie, beh) 

maximálny počet bodov 60

2. časť - písomný test z biológie (40 otázok) a chémie (40 otázok)

maximálny počet bodov 320

 maximálny počet bodov za obe časti - 380

 uplatnenie v nemocničných, kúpeľných a rehabilitačných ústavoch a iných 
zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu, liečebnú zdravotnú starostlivosť, 
alebo ochranu a podporu zdravia; uplatnenie v športových a rekreačných 
zariadeniach 

FYZIOTERAPIA



 univerzitné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 dĺžka štúdia 2 roky, 4 semestre

 titul Mgr.

 plánovaný počet prijatých 15

 základnou podmienkou prijatia na štúdium II. stupňa vysokoškolského štúdia je vzdelanie

I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe

 prijímacia skúška sa skladá:

- 40 otázok z fyzioterapie, 

- 40 otázok z funkčnej anatómie pohybového aparátu 

 maximálny počet bodov - 320

 uplatnenie v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, 
odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch 

FYZIOTERAPIA



 univerzitné vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

 dĺžka štúdia 3 roky, 6 semestrov

 titul Bc.

 plánovaný počet prijatých 30

 základnou podmienkou prijatia na štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie

 prijímacia skúška:

- písomný test z biológie (40 otázok) a chémie (40 otázok)

- maximálny počet bodov 320

 integrovaný spôsob vzdelávania so študentmi všeobecného a zubného 

lekárstva, fyzioterapie a verejného zdravotníctva

 100% zamestnanosť absolventov na trhu práce (pozícia sestra 

v ambulantnej, ústavnej a komunitnej zdravotnej starostlivosti)

 možnosť vykonávať nezávislú ošetrovateľskú prax a poskytovať 

individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť  

OŠETROVATEĽSTVO



 univerzitné vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

 dĺžka štúdia 3 roky, 6 semestrov

 titul Bc.

 plánovaný počet prijatých 15

 základnou podmienkou prijatia na štúdium je úplné stredoškolské vzdelanie

 prijímacia skúška:

- písomný test z biológie (40 otázok) a chémie (40 otázok)

- maximálny počet bodov 320

 absolvent samostatne vykonáva odborné činnosti v oblasti podpory 
a ochrany zdravia a primárnej prevencie

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO



 univerzitné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

 dĺžka štúdia 2 roky, 4 semestre

 titul Mgr.

 plánovaný počet prijatých 15

 základnou podmienkou prijatia na štúdium II. stupňa vysokoškolského štúdia je vzdelanie

I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore

 prijímacia skúška sa skladá:

- 40 otázok z hygieny,

- 40 otázok z epidemiológia a enviromentálne zdravie

 maximálny počet bodov - 320

 uplatnenie na úradoch verejného zdravotníctva (RÚVZ), v nemocnici: na ochrane zdravia 
pacientov alebo ako nemocničný hygienik, na inšpektoráte práce, v štátnej správe

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO



Podanie 

 elektronickej prihlášky 30,- €

 klasickej (papierovej) prihlášky 50,- €

Bankové údaje

 IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360

 SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu z krajín EU)

SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)  

 Konštantný symbol: 0308

 Variabilný symbol: 1024

 Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

POPLATKY SPOJENÉ S PRIJÍMACÍM KONANÍM



Modelové otázky na prijímacie skúšky na Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach sa dajú

zakúpiť v univerzitnej predajni kníh.

ADRESA:

UNIVERZITNÁ PREDAJŇA KNÍH 

Tr. SNP 1 

040 11 Košice 

KONTAKT: 

Eva Matyášová, eva.matyasova@upjs.sk 

Ing. Andrea Forraiová,  andrea.forraiova@upjs.sk

Tel.: 055/234 1635, VoIP 1635                                

-

PRÍPRAVA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY



Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

PhDr. Martina Chylová, PhD., psychologička

E-mail: martina.chylova@upjs.sk

Tel: 055/234 3391

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami poskytuje 

študujúcim informácie o fakulte, štúdiu, vyhodnocujú špecifické potreby 

študentov, pomáha riešiť úpravy formy semestrálnych skúšok a iné 

edukačné problémy.

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)

PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

mailto:martina.chylova@upjs.sk
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/


ADRESA:

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Trieda SNP 1

040 11  Košice

https://www.facebook.com/upjslf/ LF-studijne@upjs.sk

N 48.7231803    E 21.2371566 055 234 3361

www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ 

KONTAKT

https://www.facebook.com/upjslf/


KONTAKT – študentské organizácie 

• Spolok medikov mesta Košice

• Slovenský spolok študentov zubného lekárstva

• Študentská rada vysokých škôl

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studentske-organizacie/SMMK/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studentske-organizacie/SSSZL
http://www.srvs.sk/


 Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach

 Študentské domovy a jedálne UPJŠ v Košiciach

 Univerzitné poradenské centrum - UNIPOC

UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ

https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/
https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/
https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/



