
 

 

 

◄ Otvorenie / úvodný program v Aule LF UPJŠ 

 10.00-10.30 h.     (IV. sekcia, 1. poschodie) 

 

● Privítanie dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ 

● Propagačné video a prezentácia LF UPJŠ  

● Predstavenie študentských organizácií  

   Spolok  medikov mesta Košice  

   Slovenský spolok študentov zubného lekárstva   

● Organizačné pokyny v súvislosti s ďalším 

programom DOD 
 

 

 

(Prezenčná listina a potvrdenia o návšteve DOD budú vydávané v infostánku 

študijného oddelenia po skončení úvodného programu na 2. posch. od 10.30 h.) 

 



◄ Ďalší program: Predstavenie štúdia na LF UPJŠ 

(10.30-12.30 h.)           (IV. sekcia, 2. posch. + III. sekcia - vybrané pracoviská) 

 

● Nelekárske študijné programy 

▪ 10.30  Prezentácia študijného programu OŠETROVATEĽSTVO 

                           spojená s praktickými ukážkami a diskusiou, simulačné laboratóriá 

                           Prednášajú: PhDr. Jana Raková, PhD., PhDr. Jana Sušinková, PhD.  

                           Program bude realizovaný v priestoroch Úst. ošetrovateľstva UPJŠ LF,  

                           III. sekcia, 7. poschodie   

                           (študentov vyzdvihnú pracovníci ústavu o 10.30 pred Aulou po skončení  

                           úvodnej časti) 

▪ 10.30  Prezentácia študijného programu FYZIOTERAPIA  

                           spojená s diskusiou - prednáša: Mgr. Katarína Oravcová 

                           Seminárna miestnosť, IV. sekcia, 2. poschodie 

                           (V prípade záujmu bude program zopakovaný o 11.30) 

                            

 11.00  Prezentácia študijného programu VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO  

                           spojená s diskusiou - prednášajú: Mgr. Jana Diabelková, MVDr. Natália  

                           Hvizdošová, PhD. , UDr. Zuzana Kováčová 

                          Seminárna miestnosť, IV. sekcia, 2. poschodie 

                           (V prípade záujmu bude program zopakovaný o 12.00) 

 

 

● Lekárske študijné programy 

▪ 10.30-12.30  PREDKLINICKÉ VEDY 

                        *Nebojte sa kostí - ukážka kostí a modelov spojená s diskusiou 

                          Prednášajú: MVDr. Natália Hvizdošová, PhD. MUDr. Zuzana  

                           Kováčová, Mgr. Diana Gagyiová 

    Poslucháreň P2, IV. sekcia, 2. poschodie 

 

▪ 10.30-12.30  INTERNISTICKÉ ODBORY -  prednáška spojené s diskusiou 

                          * Predstavenie internistických odborov 

                            1. prednáška o 10.30 h., 2. prednáška 11.30 h. 

                            Prednáša: MUDr. Štefan Sotak, PhD., MBA 

                            Poslucháreň P4, IV. sekcia, 2. poschodie 



▪ 10.00-12.00   CHIRURGICKÉ ODBORY 

                          * Chirurgické inštrumentárium – ukážka pracovných nástrojov  

                                        používaných v chirurgii spojená s videoprezentáciou a diskusiou  

                                        Prednáša: MUDr. Róbert Kilík, PhD. 

                                       Poslucháreň P3, IV. sekcia, 2. poschodie                                         

▪ 10.30-12.30   ZUBNÉ LEKÁRSTVO 

                         *Prečo zuby bolia – ukážka zubných fantómov, zubov a modelov,  

                           vŕtací trenažér (skvelá príležitosť vyskúšať si vŕtanie zubov!:) 

                           Prednášajú: MDDr. Jaroslav Ďurica, MDDr. Peter Šmocer,  

                           MDDr. Andrea Stašková 

                           Poslucháreň P1, IV. sekcia, 2. poschodie 

 

◄ Sprievodný program 

10.30-12.30 h.      (priestor pred posluchárňami a seminárnou miestnosťou) 

 

■ INFOSTÁNOK - prípravný kurz z biológie a chémie na prijímacie skúšky  

■ INFOSTÁNOK študijného oddelenia (informácie o štúdiu, vydávanie potvrdení  

                                                                 o návšteve DOD, prezenčná listina) 

■ INFOSTÁNOK – prezentácia projektov realizovaných na UPJŠ LF 

■ ŠTUDENTSKÉ ACTIVITIES FAIR (školenie ústnej hygieny, poskytovanie prvej pomoci, 

ukážky šitia na simulačných podložkách, ...)  

 

◄ Program na neklinických pracoviskách  

■ Návšteva Laboratória výskumných biomodelov (zverinec)  

    Prednášajú RNDr. Darina Petrášová, PhD, Alena Muchová 

                (Skupinu max 15 študentov vyzdvihnú pracovníci laboratória vo vestibule                     

                 pri  MedicCaffe na 2. poschodí o 10.30 a o 11.30 h.) 

■ Ústav experimentálnej medicíny - prehliadka zaujímavého vedecko- 

    výskumného pracoviska LF UPJŠ 

     Prednáša RNDr. Jana Štofilová, PhD.  

                 (Skupinu max 20 študentov vyzdvihnú pracovníci ústavu vo vestibule pri  

                 MedicCaffe na 2. poschodí v čase o 10.30, 11.00, 11.30 a 12.00 h.) 

 

T e š í m e     s a    n a    s t r e t n u t i e    s   V a m i ! 


