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Dôležité pracoviská 

Trieda SNP 1

JedáleňAula, posluchárne 

Lekárska knižnica a 

študovňa

Dekanát fakulty

Univerzitná predajňa 

kníh

Študijné oddelenie



Trieda SNP 1

Ústav lekárskej 

biofyziky

Ústav lekárskej 

biológie

Ústav lekárskej a 

klinickej 

biochémie

Ústav sociálnej a 

behaviorálnej 

medicíny

I. KAIM
I. stomatologická 

klinika

Ústav 

ošetrovateľstva

Ústav súdneho 

lekárstva

Dôležité pracoviská 



Šrobárova 2

Správa AIO Ústav histológie a 

embryológie

Ústav anatómieRektorát UPJŠ

Ústav hygieny a 

verejného 

zdravotníctva 

Dôležité pracoviská 



Rastislavova 43

Klinika úrazovej chirurgie
Klinika fyziatrie, balneológie 

a liečebnej rehabilitácie

Klinika stomatológie a 

maxilofaciálnej chirugie

Riaditeľstvo 

UN LP Košice

Dôležité pracoviská 



Ďalšie výučbové 
pracoviská

1. dentálna klinika, 

Košice Šaca

Ústav telesnej výchovy a 

športu, Medická

Klinika stomatológie a 

maxilofaciálnej chirugie,  

Akadémia Košice, n. o.

Klinika liečebnej rahabilitácie, 

Košice Šaca

Centrum jazykovej prípravy, FF, 

Moyzesova 9



KLINICKÁ VÝUČBA

VL

A/ I. stomatolická klinika

B/ Klinika stomatológie a maxilofaciálnej

chirurgie

C/ Klinika stomatológie a maxilofaciálnej

chirugie, Akadémia Košice, n. o.

D/ 1. dentálna klinika 

I. KAIM

Klinika úrazovej chirurgie

ZL



KLINICKÁ VÝUČBA

F

A/ Ústav ošetrovateľstva

B/ kliniky výučbových základní

/UN LP, DFN, VÚSCH, ... /

A/ Klinika fyziatrie, balneológie

a liečebnej rehabilitácie

B/ Klinika liečebnej rehabilitácie

Oš

A/ Ústav hygieny a verejného

zdravotnáctva

B/ Úrad verejného zdravotníctva

VZ



Informácia k zimnému semestru

 výučba predmetov prebieha podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na webovom sídle 
fakulty najneskôr v prvom septembrovom týždni 

 na rozvrh sa prihlasujete iba na predmety: cudzí jazyk a konkrétny kurz športových 
aktivít 

 zadelenie do skupiny bude zaevidované v AiS najneskôr do 4.9.2020

 o uznanie predmetov z predchádzajúceho neukončeného štúdia môžete požiadať 
najneskôr do 15. septembra 2020 na predpísanom tlačive, ktoré nájdete na 
https://www.upjs.sk/public/media/0442/Uznanie_absolvovanych_predmetov.pdf

 kľúč od šatne si môžete prevziať od 24.8.2020 na Triede SNP1

https://www.upjs.sk/public/media/0442/Uznanie_absolvovanych_predmetov.pdf


UK UPJŠ v Košiciach, Lekárska knižnica, Tr. SNP 1



Karty ISIC

Správa systému Automatickej identifikácie osôb UPJŠ (AIO)

CIaKT UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

e-mail: aio@upjs.sk

Zamestnanci:

Ing. Erika Ondrejová Helena Sedláková

e-mail: erika.ondrejova@upjs.sk e-mail: helena.sedlakova@upjs.sk

Tel.: 055 234 1512                                      Tel.: 055 234 1514

mailto:erika.ondrejova@upjs.sk


Akademický informačný systém – AiS2

Správca systému na LF UPJŠ v Košiciach:

Ing. Stanislav Balčák, PhD.

Ústav lekárskej informatiky

Tr. SNP 1

e-mail: stanislav.balcak@upjs.sk

Tel.: 055 234 3434

Prezentáciu AiS2 nájdete na: 

https://www.upjs.sk/public/media/13729/PrezentaciaZapis1rocnik.pdf

mailto:stanislav.balcak@upjs.sk
https://www.upjs.sk/public/media/13729/PrezentaciaZapis1rocnik.pdf


UBYTOVANIE 

Kysucká 16

 Ubytovanie študentov možné od:

- 2. septembra 2020 

- 8:00 - 16:00 hod. 

- 1. posch., č.d. 105

Kontakt:

Ľubomíra Eperješiová

vedúca ubytovacieho zariadenia

E-mail: rezervacia@meihostel.sk

Tel.: 055 6423572, 0918971796

Pražská 2

 Ubytovanie študentov možné od:

- 2. septembra 2020 

- 7:30 – 15:30 hod. 

Kontakt:

Ing. Volčková Božena 

vedúca ubytovacieho zariadenia 

Tel.:  055/6445222, 0915987113

Žiadosť študenta o pridelení / nepridelení ubytovania je uvedená v AiS. 

Ak je stav označený „A“ - žiadosť akceptovaná, „N“ - neakceptovaná. 

mailto:rezervacia@meihostel.sk


Študentské domovy a jedálne  

 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Študentské domovy a jedálne
Medická 6
040 11 Košice

 Kontakt: https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/kontakty/

 Študentské jedálne: https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-
jedalne/studentske-jedalne/

 Objednávanie stravy:  

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/objednavka-strava/

https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/kontakty/
https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne/
https://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/objednavka-strava/


Štipendia, školné

Štipendia:

• sociálne štipendium 

https://www.upjs.sk/public/media/13743/Socialne_stipendium.pdf 

• motivačné štipendium (za vynikajúce výsledky v oblasti štúdia, športu, za 

reprezentáciu UPJŠ, za odbornú a vedeckú činnosť atď.)

• odborové štipendium (na základe metodického usmernenia MŠVVŠ SR) 

Školné je povinný uhradiť študent, ktorý:

• študuje dlhšie ako je štandardná dĺžka daného štúdia

• súbežne študuje viacero študijných programov

• ak už získal vysokoškolské vzdelanie v SR, za ktoré neuhrádzal školné

Výšku školného určuje Poriadok poplatkov

https://www.upjs.sk/public/media/13743/Socialne_stipendium.pdf
https://intranet.upjs.sk/op/op.Public.php?documentid=1571


Podpora študentov so špecifickými potrebami

Koordinátori 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 poskytujú študujúcim 

informácie o fakulte, štúdiu, vyhodnocujú špecifické potreby študentov, pomáhajú 

riešiť úpravy formy semestrálnych skúšok a iné edukačné problémy.

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)

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


Športové aktivity - ÚTVŠ

Referent pre študentov LF 

Mgr. LADISLAV KRUČANICA, PhD.

E-mail:  ladislav.krucanica@upjs.sk

Tel : 055 2341629

Zápis na ROZVRH a výber športu z ponuky ÚTVŠ prostredníctvom AiS

do 13.9. 2020.

Súčasne so zápisom kurzu v AiS oznámte mailom aj vedúcemu kurzu.

Informácie o kurzoch nájdete na:

https://www.upjs.sk/public/media/13729/UTVS-prezentacia-2020-21%20(4).ppt

Výber kurzu si zosúlaďte s rozvrhom hodín.

mailto:ladislav.krucanica@upjs.sk
https://www.upjs.sk/public/media/13729/UTVS-prezentacia-2020-21%20(4).ppt


Cudzí jazyk - výučba

Centrum jazykovej prípravy

Mgr. Zuzana Kolaříková, PhD., vedúca

tel.: 055/234 71 92

E-mail: zuzana.kolarikova@upjs.sk

Adresa: FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice, budova Aristoteles, prízemie, miestnosť 104

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/centrum-jazykovej-pripravy/cjp/

mailto:zuzana.kolarikova@upjs.sk
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/centrum-jazykovej-pripravy/cjp/


Prodekani pre študijné záležitosti

• prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc. 1. až 3. ročník VL

• doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. 4. až 6. ročník VL

• MUDr. Silvia Timková, PhD. 1. až 6. ročník ZL a DM

• doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. 1. až 6. ročník GM

• doc. MUDr. Jozef Firment, PhD. F, Oš, VZ 

Úradné hodiny prodekanov nájdete na

https://www.upjs.sk/public/media/0432/Prodekani%20a%20uradne%20hodiny.pdf

https://www.upjs.sk/public/media/0432/Prodekani%20a%20uradne%20hodiny.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/0432/Prodekani%20a%20uradne%20hodiny.pdf


Študijné oddelenie

Kontakt 

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studijne-oddelenie/

Úradné hodiny

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/uradne-hodiny/

Študijné oddelenie uprednostňuje komunikáciu e-mailom;

Svoje žiadosti môžete vkladať do schránky študijného oddelenia, prípadne schránky 

podateľne vo vestibule fakulty na prízemí.

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studijne-oddelenie/
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/uradne-hodiny/


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/


Dôležité linky

 Harmonogram Akademického roka 2020/2021

 Zákon o vysokých školách

 Študijný poriadok UPJŠ LF v Košiciach

 Študijný poriadok UPJŠ v Košiciach

 Štipendijný poriadok UPJŠ LF v Košiciach

 Disciplinárny poriadok fakulty

 Etický kódex študenta

 Informácie pre študentov

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/harmonogram/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/131/
https://www.upjs.sk/public/media/0440/SP_UPJS_LF_2020.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/3166/studijny-poriadok-upjs-maj-2019.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/0440/SP_UPJS_LF_2020.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/0440/DPF_LF_UPJS_16032016.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/3166/eticky-kodex-studenta-upjs-2014.pdf
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/studium/

