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Č.j.: 5635/2016 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV  
1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa, 2. stupňa štúdia na LF UPJŠ v Košiciach  

pre akademický rok 2017/2018, výučba v slovenskom 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 2017/2018 na 

akreditované študijné programy: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PRIJATIE  

Termín podania 
prihlášky: 

do 28. februára 2017, vrátane (rozhodujúca je pečiatka pošty, 
alebo pečiatka fakulty, nie dátum uloženia v portáli) 

Termíny konania 

prijímacej skúšky: 

test pohybových schopností pre študijný program Fyzioterapia, 
I. stupeň vysokoškolského štúdia - dňa 19.05.2017 (nie je možná 
zmena termínu) 

prijímacia skúška formou písomného testu  
od 12.06.2017 do 16.06.2017 

Náhradný termín: 

V prípade, že sa uchádzač o štúdium zo závažných dôvodov 
nemôže zúčastniť riadneho termínu prijímacej skúšky, môže 
písomne požiadať o preloženie prijímacej skúšky na náhradný 
termín, ktorý je stanovený na 20.06.2017. 

Spôsob podania 
prihlášky: 

1. Elektronicky - cez portál e-Prihlas  
2. Tlačovou formou (tlačivo ŠEVT, alebo vytlačené zo stránky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)  

Elektronická prihláška: 
Uchádzač si elektronickú prihlášku zaregistruje prostredníctvom 
portálu e-Prihlas na webovom sídle fakulty, následne ju vytlačí. 
Pred vyplnením elektronickej prihlášky si prečítajte manuál. 

Papierová forma 
prihlášky: 

Odporúčané tlačivo prihlášky na vysokoškolské štúdium si môže 
uchádzač vytlačiť z webového sídla  Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu alebo kúpiť v predajni tlačív.  Tlačivo musí byť 
vypísané čitateľne modrým perom.  
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Poplatok za prijímacie 
konanie (iba bankovým 
prevodom, nie poštovou 
poukážkou): 

Poplatok za klasickú prihlášku podanú len v „papierovej forme“ 
(tlačivo ŠEVT) je 50,- Eur. 
Poplatok za elektronickú prihlášku zaregistrovanú prostredníctvom 
portálu e-Prihlas je 40,- Eur. Údaje potrebné pre úhradu platby 
bankovým prevodom: 
 

IBAN:             SK7381800000007000078360 
SWIFT:          SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)                     
                      SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)  
 

Variabilný symbol:     1024 
Špecifický symbol:     rodné číslo bez lomky 
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko 
 

Uchádzači, ktorí majú záujem podať prihlášky na  štúdium na viac 
študijných programov, sú povinní uhradiť poplatok za každú 
prihlášku.  
 

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti 
uchádzača na prijímacej skúške, nevracia. 

Ďalšie informácie: 

 

Uchádzač v prihláške vyplní všetky údaje okrem časti „Prospech 
podľa koncoročného vysvedčenia“ a „Klasifikácia maturitnej 
skúšky“. 
 

Prihláška musí byť potvrdená podpisom na 3.strane prihlášky.  
 

Uchádzač, ktorý maturuje v školskom roku 2016/2017 je 
povinný potvrdiť prihlášku strednou školou, že je v danom 
školskom roku študentom (nežiadame potvrdiť známky ani 
priemery).  
 

Uchádzač, ktorý maturoval pred školským rokom 2016/2017 
nemusí mať potvrdenú prihlášku strednou školou.  
 

Fakulta nevyžaduje životopis, prospech podľa koncoročných 
vysvedčení a klasifikáciu maturitnej skúšky.   
S prihláškou na štúdium sa neposielajú žiadne vysvedčenia, 
diplomy a osvedčenia. 
 

Kompletne vyplnenú prihlášku s povinnými prílohami je potrebné 
zaslať na adresu:  
     
    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
   Trieda SNP 1 
   040 11  Košice 
 

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 viac študijných programov, musia zaslať na každý študijný 
program jednu prihlášku s potrebnými prílohami.  
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Podmienky prijatia pre 
akreditované študijné 
programy:  

Doktorské:        Všeobecné lekárstvo 
                          Zubné lekárstvo 
 

Magisterské:     Fyzioterapia 
                         Verejné zdravotníctvo 
 

Bakalárske:      Fyzioterapia 
                         Ošetrovateľstvo 
                         Verejné zdravotníctvo  

Profily jednotlivých 
študijných programov: 

Všeobecné lekárstvo                        Fyzioterapia (Bc.) 
Zubné lekárstvo                                Ošetrovateľstvo (Bc.) 
Fyzioterapia (Mgr.)                           Verejné zdravotníctvo (Bc.) 
Verejné zdravotníctva (Mgr.) 

Deň otvorených dverí: 09.02.2017 

Kontakt: 

UPJŠ v Košiciach 
Lekárska fakulta 
Trieda SNP 1 
040 11  Košice 
Tel./fax: 055 234 3361 
e-mail: LF-studijne@upjs.sk, paula.kockarova@upjs.sk   

Uznanie dokladov 
o ukončení 
zahraničnej strednej 
školy: 

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem 
dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných 
príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu 
o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor 
školstva. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške. 
Podrobnejšie informácie nájdete tu.  

Pozvanie na prijímaciu 
skúšku: 

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý 
v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, doloží 
všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.  
Pozvánka na prijímaciu skúšku sa zasiela najneskôr 28 dní pred 
termínom jej konania. 

Vyhodnotenie 
prijímacej skúšky 
a zverejnenie 
výsledkov: 

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov z prijímacej skúšky. 
Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou skenera, bez 
znalosti o pisateľovi testu. 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.  

Rozhodnutie o prijatí 
resp. neprijatí na 
štúdium: 

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na štúdium bude písomne 
odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia 
podmienok prijatia na štúdium. 

Prijatie formou 
prestupu: 

Prijatie uchádzača z inej vysokej školy upravuje čl. 20 Študijného 
poriadku UPJŠ LF v Košiciach (ďalej „Študijný poriadok“). 
V prípade, že uchádzač v stanovenom termíne predloží všetky 
požadované doklady uvedené v Študijnom poriadku, môže dekan 
zamietnuť žiadosť o prestup vzhľadom na kapacitné možnosti 
študijného programu. 

Ubytovanie: 
Ubytovanie prijatým uchádzačom je možné poskytnúť podľa 
pridelenej kapacity ubytovania. 

Koordinátor pre prácu 
so študentmi so 
špecifickými 
potrebami: 

PhDr. Martina Chylová, PhD. 
tel.: 055/640 2590, 055/234 3391 

 

http://www.upjs.sk/public/media/0442/Informacie20172018VL.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0442/Informacie20172018ZL.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0442/Informacie20172018FMgr.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0442/Informacie20172018VZMgr.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0442/Informacie20172018F.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0442/Informacie20172018OS.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0442/Informacie20172018VZ.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0444/profil-absolventa-VL.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0444/profil-absolventa-F-Bc.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0444/profil-absolventa-ZL.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0444/profil-absolventa-O-Bc.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0444/profil-absolventa-F-Mgr.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0444/profil-absolventa-VZ-Bc.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0444/profil-absolventa-VZ-Mgr.pdf
mailto:LF-studijne@upjs.sk
mailto:paula.kockarova@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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PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV  
spojeného 1. a 2. stupňa na LF UPJŠ v Košiciach  

pre akademický rok 2017/2018, 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 2017/2018 na 

akreditované študijné programy: 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PRIJATIE  

Termín podania 
prihlášky: 

Pre uchádzačov – občanov SR, ktorí si nepodali prihlášku na 
doktorský program v slovenskom jazyku, do 28. februára 2017 
vrátane. 
Pre uchádzačov bez zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ 
a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu do 31. mája 2017, 
resp. 24. júla 2017.  
Pre uchádzačov so zmluvným vzťahom – v termínoch určených 
na základe zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou 
právnickou osobou cudzieho štátu. 

Termíny konania 

prijímacej skúšky: 

 
Pre uchádzačov – občanov SR, a pre uchádzačov bez zmluvných 
vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou právnickou osobou cudzieho 
štátu – 21. júna 2017, resp. 18. augusta 2017. 
Pre uchádzačov so zmluvným vzťahom – v termínoch určených na 
základe zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou 
právnickou osobou cudzieho štátu. 
 
 

Spôsob podania 
prihlášky: 

Elektronicky - cez portál e-Prihlas  
 

Elektronická prihláška: 
Uchádzač si elektronickú prihlášku zaregistruje prostredníctvom 
portálu e-Prihlas na webovom sídle fakulty, následne ju vytlačí. 
Pred vyplnením elektronickej prihlášky si prečítajte manuál. 

Poplatok za prijímacie 
konanie (iba bankovým 
prevodom, nie poštovou 
poukážkou): 

Poplatok za elektronickú prihlášku zaregistrovanú prostredníctvom 
portálu e-Prihlas je 40,- Eur. Údaje potrebné pre úhradu platby 
bankovým prevodom: 
 

IBAN:             SK7381800000007000078360 
SWIFT:          SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)                     
                      SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)  
 

Variabilný symbol:     1024 
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko 
 

Uchádzači, ktorí majú záujem podať prihlášky na  štúdium na dva 
študijné programy, sú povinní uhradiť poplatok za každú prihlášku.  
 

Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti 
uchádzača na prijímacej skúške, nevracia. 
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Ďalšie informácie: 

 

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 aktuálnom zdravotnom stave 
v súlade s vyhláškou 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
kritéria zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov 
o zdravotnícke študijné odbory, 

3. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
4. Kópia pasu 

 

Kompletne vyplnenú prihlášku s povinnými prílohami je potrebné 
zaslať na adresu:  
     
    Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach 
   Trieda SNP 1 
   040 11  Košice 
 

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 na každý študijný program 
jednu prihlášku s potrebnými prílohami.  

Podmienky prijatia pre 
akreditované študijné 
programy:  

Doktorské:        Všeobecné lekárstvo 
                          Zubné lekárstvo  

Profily jednotlivých 
študijných programov: 

Všeobecné lekárstvo                         
Zubné lekárstvo                                 

Kontakt: 

UPJŠ v Košiciach 
Lekárska fakulta 
Trieda SNP 1 
040 11  Košice 
Tel./fax: 055 234 3319 
e-mail: nela.farkasova@upjs.sk    

Pozvanie na prijímaciu 
skúšku: 

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý 
v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, doloží 
všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.  
Pozvánka na prijímaciu skúšku sa zasiela najneskôr 28 dní pred 
termínom jej konania. 

http://www.upjs.sk/public/media/0442/AJInformacie20172018VL.pdf
http://www.upjs.sk/public/media/0442/AJInformacie20172018ZL.pdf
mailto:nela.farkasova@upjs.sk
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Vyhodnotenie 
prijímacej skúšky 
a zverejnenie 
výsledkov: 

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov z prijímacej skúšky, 
spravidla 60 % bodový zisk z písomného testu, ktorý zaradí 
uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov. 
Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou skenera, bez 
znalosti o pisateľovi testu. O výsledkoch prijímacej skúšky je 
uchádzač bez zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou 
právnickou osobou cudzieho štátu informovaný prostredníctvom 
emailu zaslaného na emailovú adresu poskytnutú uchádzačom. 
Uchádzač so zmluvným vzťahom medzi LF UPJŠ a príslušnou 
právnickou osobou cudzieho štátu je o výsledkoch prijímacej 
skúšky informovaný príslušnou právnickou osobou, ktorá ho 
zastupuje. 

Rozhodnutie o prijatí 
resp. neprijatí na 
štúdium: 

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na štúdium bude písomne 
odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia 
podmienok prijatia na štúdium. 

Prijatie formou 
prestupu: 

Prijatie uchádzača z inej vysokej školy upravuje čl. 20 Študijného 
poriadku UPJŠ LF v Košiciach (ďalej „Študijný poriadok“). 
V prípade, že uchádzač v stanovenom termíne predloží všetky 
požadované doklady uvedené v Študijnom poriadku, môže dekan 
zamietnuť žiadosť o prestup vzhľadom na kapacitné možnosti 
študijného programu. 

Uznanie dokladov 
o ukončení 
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. 

Ubytovanie: 
Ubytovanie prijatým uchádzačom je možné poskytnúť podľa 
pridelenej kapacity ubytovania. 

Koordinátor pre prácu 
so študentmi so 
špecifickými 
potrebami: 

PhDr. Martina Chylová, PhD. 
tel.: 055/640 2590, 055/234 3391 

 

 

 

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 schválené Akademickým senátom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej 
fakulty dňa 22.júna 2016 a Vedením fakulty dňa 24.mája 2016.  
 

 

 

 

 

http://www.upjs.sk/public/media/0442/Uznanie_dokladov_o_ukoncenom_stredoskolskom_%20vzdelan_na_ucely_pokracovania_v_studiu.pdf
https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/portal/changeTab.do?tab=0
https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/manuals/SK/ePrihlas_I.pdf
https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/manuals/SK/ePrihlas_I.pdf
http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-%E2%80%93-prvy-stupen-alebo-spojene-%E2%80%93-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/
http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-%E2%80%93-prvy-stupen-alebo-spojene-%E2%80%93-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/
http://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-magisterske-inzinierske-%E2%80%93-druhy-stupen/

