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Všeobecný popis 
Rezervačný systém Reservio je určený pre online rezervácie 24 hodín denne 7 dní v týždni. Umožňuje 

záujemcom zvoliť si ľubovoľný dostupný čas, dátum a poskytovanú službu vo forme umožnenia práce 

na zvolenom simulátore v Centre simulátorovej a virtuálnej medíciny UPJŠ LF (CSVM). 

V rámci CSVM ponúkame nasledujúce služby: 

 pokročilý bezdrôtový pacientsky simulátor HAL, 

 pokročilý bezdrôtový pacientsky simulátor Susie, 

 US Mentor, 

 GI Bronch, 

 simulátor pre auskultačné vyšetrenie pľúc, 

 LAP Mentor, 

 kardiologický simulátor, 

 Body Interact, 

 Sectra, 

 Prvá pomoc. 

Bližší popis, ako aj samotná rezervácia služieb je možná prostredníctvom webovej stránky: 

https://centrum-simulatorovej-a-virtualnej-mediciny.reservio.com/. 

Vytvorenie rezervácie 
Rezerváciu do CSVM je možné vytvoriť prostredníctvom webovej stránky https://centrum-

simulatorovej-a-virtualnej-mediciny.reservio.com/. Po načítaní stránky sa objaví úvodná strana 

rezervačného systému CSVM (Obrázok 1). 

V hornej časti sa nachádza tlačidlo priamo odkazujúce na vytvorenie rezervácie (Obrázok 1, časť 1.). 

V spodnej časti (prípadne po prerolovaní, ak používateľ využíva smartphone) je zobrazený prehľad 

ponúkaných služieb aj s príslušným popisom v slovenskom a anglickom jazyku (Obrázok 1, časť 2.). 

Obrázok 1 Rezervačný systém CSVM 

https://centrum-simulatorovej-a-virtualnej-mediciny.reservio.com/
https://centrum-simulatorovej-a-virtualnej-mediciny.reservio.com/
https://centrum-simulatorovej-a-virtualnej-mediciny.reservio.com/
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Samotné vytvorenie rezervácie je možné 2 spôsobmi: 

1. prostredníctvom tlačidla „VYTVORIŤ REZERVÁCIU“ (Obrázok 1, časť 1.), 

2. kliknutím na zvolenú službu v prehľade služieb (Obrázok 1, časť 2.). 

V prípade voľby č.1 (teda prostredníctvom tlačidla „VYTVORIŤ REZERVÁCIU“ sa zobrazí zoznam služieb 

s príslušným popisom v slovenskom aj anglickom jazyku (Obrázok 2). 

Výber služby sa udeje prostredníctvom kliknutia na zvolenú službu. Následne sa používateľovi zobrazí 

možnosť voľby termínu (Obrázok 3, časť 1.) a možnosť voľby času rezervácie (Obrázok 3, časť 2.). 

Obrázok 2 Zoznam služieb s príslušným popisom 

Obrázok 3 Výber termínu a času rezervácie služby 
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K rovnakým možnostiam sa používateľ dostane, pokiaľ si v úvode vytvárania rezervácie vyberie 

možnosť kliknutím na zvolenú službu v prehľade služieb (Obrázok 1, časť 2.). Každú službu je možné si 

rezervovať na 45min. Pokiaľ je záujem o dlhšiu rezerváciu je potrebné, aby bola rezervácia vytvorená 

opakovane na nový termín vždy po 45min. 

Službu je možné rezervovať min. 24 hodín pred zvoleným termínom, t.j. pokiaľ je dnes napr. utorok 

26.10.2021 10:40, najbližší možný voľný termín rezervácie je streda 27.10.2021 v čase o 10:45. 

Po výbere termínu a času rezervácie je následné poskytnutá informácia o type zvolenej služby, dátume 

a čase rezervácie (Obrázok 4, časť 1.). V prípade, že sa záujemca rozhodne zmeniť termín rezervácie, 

prípadne službu, vráti sa naspäť na Online rezerváciu (Obrázok 4, časť 7.) a postupuje ako je uvedené 

v popise vyššie. Ak je záujemca spokojný s výberom služby a termínom rezervácie, je potrebné, aby 

vyplniť údaje o svojom mene a priezvisku (Obrázok 4, časť 2.), e-mailovej adrese (Obrázok 4, časť 3.) 

a telefónnom čísle (Obrázok 4, časť 5.) pre prípadné kontaktovanie zo strany CSVM a zaslanie 

notifikačných e-mailov o potvrdení alebo zrušení rezervácie.  

V prípade, že službu si záujemca rezervuje pre potreby výučby, odporúčame, aby bola vyplnená 

informácia o predmete výučby, študijnom programe aj čísle skupinky študentov v časti určenej na 

poznámky (Obrázok 4, časť 5.). V prípade, že službu rezervuje THP, je potrebné, aby k poznámke bola 

doplnená aj informácia o mene vyučujúceho. 

Pokiaľ si záujemca rezervuje službu pre osobný záujem (preskúšanie si svojich vedomostí a zručností) 

je potrebné, aby v časti určenej na poznámky (Obrázok 4, časť 5.) bola doplnená informácia, či sa jedná 

o jednotlivca alebo skupinu osôb (spolu s menným zoznamom osôb).  

Potvrdenie rezervácie je možné kliknutím na tlačidlo „VYTVORIŤ REZERVÁCIU“ (Obrázok 4, časť 6.). 

Nakoľko systém rezervácii beží online a ktokoľvek, kto má záujem o vytvorenie rezervácie, má k nemu 

aj prístup, je možné, že v rovnaký čas si môže rovnakú službu naraz rezervovať viacero osôb. V tom 

prípade, aby nedošlo ku kolízii, systém vyhodnotí, kto rezerváciu potvrdil skôr. Následne po 

Obrázok 4 Vyplnenie údajov pre rezerváciu termínu služby 
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vyhodnotení (na pozadí, záujemca tento proces nevidí) je poskytnutá informácia o nutnosti zvolenia 

náhradného termínu (Obrázok 5) alebo o potvrdení rezervácie (Obrázok 6). 

 

Každú rezerváciu musí schváliť poverená osoba v CSVM. Akonáhle je rezervácia schválená, záujemcovi 

príde notifikačný e-mail na e-mailovú adresu, ktorú zadával počas rezervácie termínu (Obrázok 4, časť 

3.). Notifikačný e-mail príde záujemcovi aj v prípade, že jeho rezervácia nebude schválená poverenou 

Obrázok 5 Rezervácia nie je možná 

Obrázok 6 Prijatie rezervácie 
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osobou v CSVM alebo aj napriek potvrdeniu bude nutné rezerváciu zrušiť. Súčasťou tohto e-mailu môže 

byť aj informácia o dôvode nepotvrdenia/zrušenia jeho rezervácie. 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom funkcionalít rezervačného systému, prosím, kontaktujte 

zuzana.pella@upjs.sk. 

V prípade otázok ohľadom výučby, prosím, kontaktujte lf-csvm@upjs.sk. 

V prípade záujmu o prehliadku CSVM alebo dohodnutie termínu cvičení kontaktujte prosím vedúceho 

CSVM: MDDr. Jakuba Jánošíka! 

 

Za obsahovú stránku zodpovedá: 

Ing. Zuzana Pella 

Výskumný pracovník CSVM UPJŠ LF 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta 

Trieda SNP 1 

Mobil: +421 917 564 851 

VoIP: +421 55/ 234 3551 

E-mail: zuzana.pella@upjs.sk 

 

Za Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny UPJŠ LF: 

MDDr. Jakub Jánošík, MPH. 

Vedúci CSVM UPJŠ LF 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska 

fakulta 

Trieda SNP 1 

VoIP: +421 55/ 234 3557 

E-mail: jakub.janosik@upjs.sk  

 

 

Ing. Zuzana Pella 

Výskumný pracovník CSVM UPJŠ LF 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska 

fakulta 

Trieda SNP 1 

Mobil: +421 917 564 851 

VoIP: +421 55/ 234 3551 

E-mail: zuzana.pella@upjs.sk  

 

Bc. Dáša Babčanová 

Sekretariát CSVM UPJŠ LF 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska 

fakulta 

Trieda SNP 1 

VoIP: +421 55/ 234 3550 

E-mail: dasa.babcanova@upjs.sk  

MUDr. Viera Pencáková 

Konzultant CSVM UPJŠ LF 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska 

fakulta 

Trieda SNP 1 

Mobil: +421 902 223 573 

VoIP: +421 55/ 234 3552 

E-mail: viera.pencakova@upjs.sk 

 

Mgr. Dagmar Korpová 

Odborný pracovník CSVM UPJŠ LF 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska 

fakulta 

Trieda SNP 1 

VoIP: +421 55/ 234 3558 

E-mail: dagmar.korpova@upjs.sk 
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