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UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 26/2009 
o podmienkach prijatia na štúdium študijného programu všeobecné lekárstvo 

(spojeného 1. a 2. stupňa) a ďalších študijných programov 1. a 2. stupňa  
na JLF UK pre akademický rok 2010/2011  

 
 
            Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“)  
v súlade s § 27 ods. 1 pís. i) zákona o vysokých školách schvaľuje podmienky prijatia na 
štúdium na JLF UK pre akademický rok 2010/2011 nasledovne: 
 
            Pre akademický rok 2010/2011 sa na JLF UK uskutoční prijímacie konanie na 
akreditovaný študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Všeobecné lekárstvo, akreditované 
bakalárske študijné programy (1. stupňa) Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Pôrodná 
asistencia, Zubná  technika a  akreditovaný magisterský študijný program (2. stupňa) 
Ošetrovateľstvo.  

  

 
Podmienky prijatia na štúdium   

študijného programu Všeobecné lekárstvo (spojeného 1. a 2. stupňa)  
a bakalárskych študijných programov (1. stupňa) 

 
 
 
 
� ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
 
 
Termín podania prihlášky: 28. február 2010 
Termín konania prijímacej skúšky: jún 2010 
Predmety prijímacej skúšky pre študijný program všeobecné lekárstvo: biológia a chémia 
Predmety prijímacej skúšky pre bakalárske študijné programy: biológia a somatológia 
Poplatok za prijímacie konanie: 60,- Eur 
Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu U: 
 

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000134502/8180 
Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol: 2010 

Referenčné číslo: 005669937 
 

Kontaktná adresa:  
 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Jesseniova lekárska fakulta so sídlom v Martine 
Záborského 2, 036 45 Martin, 
tel.: 043/423 9863, tel./fax: 043/422 2668 
e-mail: stud@jfmed.uniba.sk 
http://www.jfmed.uniba.sk 
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� ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. A 2. STUPŇA, NA KTORÉ BUDE JLF UK PRIJÍMAŤ 
ŠTUDENTOV  PRE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011: 

  

 
Študijný program spojeného 1. a 2. stupňa: 
 

forma štúdia 
získaný 
titul 

dĺžka 
štúdia 

plánovaný 
počet prijatých 

Všeobecné lekárstvo  denná  MUDr. 6 rokov 100 
 
*Študijné programy 1. stupňa: 

forma štúdia 
získaný 
titul 

dĺžka 
štúdia 

plánovaný 
počet prijatých 

Ošetrovateľstvo  denná  Bc. 3. roky 100 
Ošetrovateľstvo externá Bc. 3. roky 100 
Pôrodná asistencia denná  Bc. 3. roky   20 
Pôrodná asistencia externá Bc. 3. roky   20 
Verejné zdravotníctvo denná  Bc. 3. roky   20 
Verejné zdravotníctvo externá Bc. 3. roky   20 
Zubná technika externá Bc. 3. roky   20 
 

  

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy Ošetrovateľstvo, 
Verejné zdravotníctvo, Pôrodná asistencia a Zubná technika v prípade nedostatočného počtu 
uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie.  
* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj 
z iných dôvodov.   
 
 
� PODMIENKY PRIJATIA 
 
- Základnou podmienkou prijatia na doktorské a bakalárske štúdium v dennej forme je 
získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.  
 
-  Základnou podmienkou prijatia na  externú formu bakalárskeho študijného  programu: 

Ošetrovateľstvo – je ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore sestra a trojročná prax 
v odbore, 
Pôrodná asistencia - je ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore pôrodná asistencia a 
trojročná prax v odbore, 
Verejné zdravotníctvo - je ukončené stredoškolské vzdelanie v oblasti verejného 
zdravotníctva a trojročná  prax v odbore, 
Zubná technika - je ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore zubná technika  a  
trojročná  prax v odbore. 
 

- Uchádzač o štúdium v externej forme, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme, je 
v služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, k prihláške doloží príslušné potvrdenie 
zamestnávateľa. 
 (Všetky potvrdenia sa zasielajú spolu s prihláškou na štúdium!) 
 
- Uchádzači, ktorí v akademickom roku 2009/2010 študujú v programe International 
Baccalaureate (IB), predložia na prijímacej skúške originál, alebo úradne overenú fotokópiu 
Interného maturitného hodnotenia. Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na 
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stredných školách v zahraničí predložia doklad o rovnocennosti alebo nostrifikačnú doložku 
podľa platných predpisov. 
 
- Ďalšou podmienkou prijatia na doktorské a bakalárske štúdium je úspešné vykonanie 
prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na  JLF UK  je spravidla 60 % bodový zisk z 
písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi 
plánovaný počet prijatých uchádzačov. 
 
- V prípade, že počet prihlásených uchádzačov v niektorom študijnom programe bude menší, 
ako je plánovaný počet prijatých, môže dekan fakulty uchádzačom v danom študijnom 
programe odpustiť prijímaciu skúšku ako ďalšiu podmienku prijatia. Pre týchto uchádzačov 
bude platiť len základná podmienka prijatia. 
 
- Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené na tlačive 
prihlášky. 
 
- Prijímacej skúšky na študijné programy  JLF UK študujúce v jazyku slovenskom sa môže 
zúčastniť každý uchádzač o štúdium s občianstvom Slovenskej republiky, občan členského 
štátu EU a občan tretieho štátu, ktorý do vyššie určeného dátumu zašle riadne vyplnenú 
prihlášku a splní základné podmienky prijatia.  
 
 
� VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
 
- Uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK 
sa môžu prihlásiť do 28. februára 2010 vrátane.  
 
- V prípade zavedenia elektronickej prihlášky budú uchádzači o štúdium dodatočne 
informovaný o spôsobe prihlasovania na webovej stánke fakulty. 
 
- Podmienkou registrácie uchádzača je riadne vyplnená prihláška a zaplatený poplatok za 
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len „poplatok“) vo výške 60,- Eur –  na 
adresu: JLF UK Martin, Záborského 2, 036 45 Martin, na účet v ŠP číslo 7000134502/8180, 
konštantný symbol – 0308, variabilný symbol - 2008. K prihláške priložte stručný 
vlastnoručne podpísaný životopis. 
 
- Ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, ktoré sa 
uskutočňujú na JLF UK, uvádza ich sa na jednom tlačive a uhradí jednu platbu. Ak si 
uchádzač podáva prihlášku na viac študijných programov v rôznych stupňoch štúdia 
(všeobecné lekárstvo a bakalárske študijné programy) musí zaslať osobitne na každý študijný 
program prihlášku, platbu a zúčastniť sa prijímacej skúšky na každý študijný program.  

 
- Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v termíne podá prihlášku, 
uhradí poplatok a doklad o jeho zaplatení priloží k prihláške. Poplatok uhraďte poštovým 
peňažným poukazom „U“ na adresu fakulty. 
 
- Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške, 
nevracia. 
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- S prihláškou na dennú formu štúdia sa neposielajú žiadne vysvedčenia, diplomy, 
osvedčenia. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač predloží až pri prijímacej 
skúške. 
 
- Fakulta zašle uchádzačovi podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2010. 
 
- V prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť riadneho termínu 
prijímacej skúšky, môže písomne požiadať o preloženie prijímacej skúšky na náhradný 
termín. Žiadosť je potrebné adresovať na študijné oddelenie JLF UK.  
 
 
 

Podmienky prijatia na štúdium   
magisterských študijných programov (2. stupňa) 

 
 

 
 
� ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
 
Termín podania prihlášky: 31. máj 2010 
Termín konania prijímacej skúšky: august  2010 
Poplatok za prijímacie konanie: 60,- Eur 
Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu U: 
 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: 7000134502/8180 

Konštantný symbol: 0308 

Variabilný symbol: 2010 

Referenčné číslo: 005669937 

 

Kontaktná adresa:  
 
Univerzita Komenského v Bratislave 
Jesseniova lekárska fakulta so sídlom v Martine 
Záborského 2, 036 45 Martin, 
tel.: 043/423 9863, tel./fax: 043/422 2668 
e-mail: stud@jfmed.uniba.sk 
http://www.jfmed.uniba.sk 
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� MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY, NA KTORÉ BUDE JLF UK PRIJÍMAŤ 
ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011: 

 

  

 
*Študijné programy 2. stupňa: 
 

forma štúdia 
získaný 
titul 

dĺžka 
štúdia 

plánovaný 
počet prijatých 

Ošetrovateľstvo denná  Mgr. 2. roky   50 
Ošetrovateľstvo externá Mgr. 2. roky   50 
 
* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade 
nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie.  
* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj 
z iných dôvodov.   
 
 
� PODMIENKY PRIJATIA 
 
 

Podmienky prijatia absolventov bakalárskeho stupňa na magisterský stupeň  
v študijnom  programe Ošetrovateľstvo v dennej a externej forme štúdia sú:  

 

Základné podmienky:  

� Úspešné absolvovanie študijného programu 1.  stupňa  v príslušnom odbore 

� Uchádzač o dennú formu štúdia musí preukázať najmenej 1 rok odbornej 
zdravotníckej praxe v zdravotníckom  zariadení po ukončení bakalárskeho štúdia 

� Uchádzač o extrenú formu štúdia musí byť absolventom strednej zdravotníckej 
školy v príslušnom odbore 

 

Ďalšie podmienky:  

� Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre 
prijatie na  JLF UK  je preukázanie požadovanej úrovne vedomostí a spravidla 
60% bodový  zisk z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil 
prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov 

� V prípade, že počet prihlásených uchádzačov v niektorom študijnom programe 
bude menší, ako je plánovaný počet prijatých, môže dekan fakulty uchádzačom 
v danom študijnom programe odpustiť prijímaciu skúšku ako ďalšiu podmienku 
prijatia. Pre týchto uchádzačov bude platiť len základná podmienka prijatia. 
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� VŠEOBECNÉ ÚDAJE O PRIJÍMACOM KONANÍ 
 
 
- Uchádzači o magisterské štúdium na JLF UK sa môžu prihlásiť do 31. mája 2010 vrátane. 
Pre posúdenie dodržania termínu prihlásenia je rozhodujúci dátum na pečiatke pošty, na ktorej 
bola zásielka podaná.  
 
- V prípade zavedenia elektronickej prihlášky budú uchádzači o štúdium dodatočne 
informovaný o spôsobe prihlasovania na webovej stánke fakulty. 
 
- Podmienkou registrácie uchádzača je riadne vyplnená prihláška a zaplatený poplatok za 
materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 60,- Eur na adresu: JLF UK Martin, 
Záborského 2, 036 45 Martin, na účet v ŠP číslo 7000134502/8180, konštantný symbol – 
0308, variabilný symbol - 2008.  
 
S prihláškou sa posiela: 

� úradne overená kópia bakalárske diplomu* 
� stručný vlastnoručne podpísaný životopis 
� v prípade študijného programu Ošetrovateľstvo v dennej forme potvrdenie 

zamestnávateľa o ročnej odbornej praxi 
� v prípade študijného programu ošetrovateľstvo v externej forme úradne overená kópia 

maturitného vysvedčenia so strednej zdravotníckej školy 
� doklad o zaplatení poplatku o prijímacom konaní (Poplatok uhraďte poštovým 

peňažným poukazom „U“ na adresu fakulty. 
 

* - študenti bakalárskeho štúdia, ktorí ukončia štúdium v akademickom roku 2009/10 doložia 
úradne overenú kópiu bakalárskeho diplomu do 30. júna 2010. 
                                       
- Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške, 
nevracia. 
 

 

� ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA   
 
 

Forma a predmety prijímacej skúšky 
 
 
Študijný program  Všeobecné lekárstvo (spojený 1. a 2. stupeň):   
 
- Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov chémia a biológia. 
Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného 
stredného vzdelania. 
 
- Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva zo 160 otázok - 80 otázok z predmetu 
biológia a 80 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 160 otázok je 135 minút. 
Formulácia otázok a štyroch variantov odpovedí umožňuje výber len jedinej jednoznačne 
správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu 
odpoveď sa body neodrátavajú. 
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Bakalárske študijné programy Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Pôrodná 
asistencia a Zubná technika:  
 
- Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z  predmetov biológia 
a somatológia. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá 
obsahu úplného stredného vzdelania. 
 
-  Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva zo 100 otázok – 70 otázok z predmetu 
biológia a 30 otázok z predmetu somatológia. Čas na vypracovanie 100 otázok je 100 minút.  
Formulácia otázok a štyroch variantov odpovedí umožňuje výber len jedinej jednoznačne 
správnej odpovede. 
Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu odpoveď sa body 
neodrátavajú. 

 

Magisterský študijný program  Ošetrovateľstvo:   
 
- Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z oblasti ošetrovateľstva. 
Obsahové zameranie svojím rozsahom zodpovedá obsahu bakalárskeho študijného programu. 
 
 
- Sada testových otázok pre uchádzačov magisterského štúdia pozostáva zo 100 otázok. Čas 
na vypracovanie 100 otázok je 100 minút.  Formulácia otázok a štyroch variantov odpovedí 
umožňuje výber len jedinej jednoznačne správnej odpovede. 
Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu odpoveď sa body 
neodrátavajú. 

 

 

 
Spôsob prípravy testov na prijímacie skúšky 

 

- Sady otázok s jedinou správnou odpoveďou, ktorá bude jednoznačne formulovaná, 
odovzdajú zodpovední zostavovatelia prodekanom pre pedagogickú činnosť v elektronickej 
forme. Ústav informačných technológií JLF UK vygeneruje z dodaných otázok a odpovedí 
originálne testy:   
- Zodpovední zostavovatelia testov zabezpečia, aby od nich a od ďalších pracovníkov, 
ktorých poveria prípravou testových otázok a odpovedí nedošlo k zneužitiu informácií 
týkajúcich sa znenia otázok v testoch. Zároveň všetci pracovníci, ktorí budú pripravovať, 
alebo kontrolovať testy podpíšu prehlásenie, ktorým sa zaviažu, že z ich strany nedôjde k 
úniku informácií týkajúcich sa znenia otázok v testoch.  
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Spôsob vyhodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 

 

-  Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky prebieha anonymným spôsobom bez znalosti 
o pisateľovi testu. Vyhodnotenie správnosti odpovedí sa uskutočňuje počítačovou formou, 
pomocou OMR scannera, ktorým sa sníme čiarový kód s identifikačným číslom uchádzača a 
čiarový kód s číslom príslušného testu. Zároveň sa snímu odpovede uchádzača. Na základe 
porovnania odpovedí uchádzača so súborom správnych odpovedí počítač priradí k 
príslušnému identifikačnému číslu uchádzača zodpovedajúci počet bodov.  

- Po určení poradia uchádzačov podľa počtu získaných bodov sa následne vykoná aj 
manuálna kontrola správnosti vyhodnotenia a správnosti stanoveného poradia uchádzačov. 
  

 
Kontrola priebehu prijímacích skúšok 

 
- Pre každý priestor, v ktorom sa bude prijímacia skúška vykonávať a pre každý deň jej 
konania, bude dekanom vymenovaná dozorná komisia. Jej úlohou bude najmä inštruovať 
uchádzačov o organizácii prijímacej skúšky a kontrolovať jej priebeh. 

- Kontrolu priebehu prijímacích skúšok budú priebežne vykonávať členovia vedenia fakulty. 
Nezávisle od nich bude kontrolu vykonávať aj Akademický senát JLF UK.  

- Pre každý deň prijímacej skúšky budú spomedzi rodičov uchádzačov alebo sprevádzajúcich 
osôb vylosovaní laickí pozorovatelia. Títo sú oprávnení zúčastniť sa celej prijímacej skúšky 
ako pozorovatelia a sledovať priebeh jej vyhodnocovania. Prítomnosť osôb, ktoré kontrolujú 
priebeh prijímacej skúšky nesmie rušiť, ani iným spôsobom ovplyvňovať jej priebeh. 
 

 

Spôsob zverejnenia výsledkov prijímacieho konania 

    
- Priebežné výsledky budú zverejnené na základe kódu uchádzača každý deň konania 
prijímacej skúšky na web stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk. Celkové poradie bude 
zverejnené rovnakým spôsobom po ukončení prijímacieho konania. 
- Rozhodnutia o prijatí resp. neprijatí na štúdium budú písomne odoslané uchádzačovi 
najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.  
 
 
 
� UPLATNENIE ABSOLVENTOV V PRAXI 
 
 

Študijný program Všeobecné lekárstvo 
 

Absolvent ovláda základné princípy medicíny a tieto je schopný uplatniť vo svojom 
povolaní, ovláda základné spôsoby lekárskeho vyšetrovania s použitím jednoduchšej 
prístrojovej techniky a základných laboratórnych a vyšetrovacích metód a ich interpretáciu 
vrátane diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby častejšie sa vyskytujúcich chorôb. Pri 
život ohrozujúcich stavoch ovláda aj základy poskytovania kvalifikovanej pomoci. Je schopný 
pod odborným vedením skúseného lekára zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť na 
príslušnej úrovni organizačnej štruktúry, je pripravovaný aj pre pôsobenie v primárnej 
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zdravotníckej starostlivosti, ovláda základné princípy a organizáciu zdravotníctva, základné 
medicínske právne normy potrebné pre výkon povolania, čím získa predpoklady, aby po 
splnení predpísanej praxe, postgraduálneho štúdia a skúškach získal špecializáciu v 
jednotlivých medicínskych odboroch alebo sa mohol uplatniť v medicínskom výskume. 

Absolventom študijného programu Všeobecné lekárstvo pre prípravu regulovaného 
povolania je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách 
EU. 

 
 

Študijný program Ošetrovateľstvo 1. stupňa 
 
            Absolvent je schopný samostatne poskytovať individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť 
(preventívnu, podpornú, liečebnú) metódou ošetrovateľského procesu vrátane edukácie - 
jednotlivcom, rodinám a skupinám. Zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými 
princípmi, právami pacientov. Absolvent je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami 
hodnoverných výskumov. 

Absolventom študijného programu Ošetrovateľstvo pre prípravu regulovaného 
povolania je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách 
EU. 

 
Študijný program Ošetrovateľstvo 2. stupňa 

 
            Absolventi magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo (2. stupňa) sa 
uplatňujú  v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnej a ústavnej 
zdravotnej starostlivosti -  ambulancia, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej 
starostlivosti, stacionár, poliklinika, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 
hospicová agentúra, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, nemocnica, 
liečebňa, dom ošetrovateľskej starostlivosti, liečebné kúpele.  
            Absolventi sa uplatňujú pri poskytovaní priamej ošetrovateľskej starostlivosti a aj 
v manažérskej funkcii. 

 
 

 
Študijný program Verejné zdravotníctvo 1. stupňa 

 
 Absolvent verejného zdravotníctva ovláda princípy prevencie, ochrany, podpory a 
posilňovania zdravia. Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch 
regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), v nemocniciach, v zariadeniach mimo 
rezortu zdravotníctva na úseku ochrany a podpory zdravia, životného a pracovného prostredia. 
 
 

 
Študijný program Pôrodná asistencia 1. stupňa 

 
Absolvent je schopný plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské 

teórie s vedeckými poznatkami. Absolvent má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť 
ošetrovateľský konceptuálny model a  používať metódu ošetrovateľského procesu. Má 
schopnosť riadiť a poskytovať starostlivosť – preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú 
ženám,  v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom období, ovláda základy vedeckej 
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práce a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií a  základy práce 
v multimediálnom prostredí.  

Absolventom študijného programu Pôrodná asistencia pre prípravu regulovaného 
povolania je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách 
EU. 
 
 

Študijný program Zubná technika 1. stupňa 
 

Absolventi študijného programu Zubná technika sú kvalifikovaní zdravotnícki 
odborníci, ktorí ovládajú odborné činnosti v oblasti zubnej techniky a jej manažmentu.        

Absolventi sú schopní plniť požiadavky odboru, samostatne sa pritom rozhodovať, 
pružne sa adaptovať na meniace sa podmienky v širokej škále metód a techník zubnej 
protetiky, s aplikáciou v procese liečebno-preventívnej starostlivosti v zubnom lekárstve 
a iných medicínskych odboroch, okrem zásahov priamo v ústnej dutine a tvárovočeľustnej 
oblasti pacientov, ktoré zostávajú v kompetencii zubného lekára/stomatológa.      
 
 
 
� Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi 
 
PhDr. Milina Bubeníková, CSc.  
tel.: 043/413 3326,  
e-mail: bubenikova@jfmed.uniba.sk 

  
  
 
 
 
Podmienky prijatia na štúdium študijného programu Všeobecné lekárstvo 

(spojeného 1. a  2. stupňa) v jazyku anglickom 
 

 

 

- Prijímacie konanie na  JLF UK pre  uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva v jazyku 
anglickom (samoplatcovia) pre akademický rok 2010/2011 sa uskutoční v termínoch 
určených na základe zmluvných vzťahov medzi JLF UK a príslušnou právnickou osobou 
cudzieho štátu.  

- Prijímacie konanie pre  uchádzačov v jazyku anglickom, ktorí budú študovať na vlastné 
náklady ako fyzické osoby, sa uskutoční v dvoch termínoch: začiatok júla 2010 a začiatok 
augusta 2010.  

- Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu v anglickom jazyku z predmetov 
biológia a chémia v rozsahu stredoškolského učiva.  

- Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva zo 160 otázok - 80 otázok z predmetu 
biológia a 80 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 160 otázok je 135 minút. 
Formulácia otázok a štyroch variantov odpovedí umožňuje výber len jedinej jednoznačne 
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správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. Za nesprávnu 
odpoveď sa body neodrátavajú. 

Cieľom prijímacieho konania je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými 
schopnosťami a predpokladmi, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. V 
celkovom bodovom zisku z prijímacieho konania je zahrnutý len skutočný bodový zisk z 
písomného testu. 

    Prihlášku na prijímacie konanie môžu predkložiť  uchádzači (fyzické osoby) v dvoch 
termínoch: 

                                     do 16. júna 2010 pre prijímacie konanie v júli, 

                                     do 16. júla 2010  pre prijímacie konanie v auguste.  

 

- Súčasťou prihlášky pre všetkých  uchádzačov sú (ak to nie je zmluvne určené inak) 
nasledovné materiály a doklady:  

     1) oficiálne certifikáty o úspešnom ukončení úplného stredoškolského vzdelania spolu s 
autorizovaným prekladom do jazyka anglického, 

     2) oficiálne lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave uchádzača, vrátane 
výsledku testu HIV, 

     3) životopis, 

     4) rodný list,  

     5) kópia pasu,  

     6) štyri fotografie.  

 

- Spôsob zverejnenia výsledkov prijímacieho konania sa uskutoční formou určenou na 
základe zmluvných vzťahov medzi  JLF UK a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu. 
Výsledky prijímacieho konania pre fyzické osoby budú oznámené na adresu uchádzača do 30 
dní od jeho ukončenia.  
 
 
 
V Martine dňa 17. septembra 2009 
 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 
predsedníčka AS JLF UK 

 
 
 
 
 
 


