
 

 

 

Strana 1 z 5 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  V MARTINE 
Int. dok. č.: 

VP 11/2016  

Výtlačok č.: 1 

Lehota uloženia:10 r 

Podmienky prijatia na štúdium študijného programu 

Ošetrovateľstvo 2. stupňa   

na JLF UK pre akademický rok 2016/2017  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 11/2016 

 
Podmienky prijatia na štúdium študijného programu  

 Ošetrovateľstvo - 2. stupeň   

na JLF UK pre akademický rok 2016/2017 
 

 
 

 

 

 

 

VP vypracoval:  

doc. MUDr. Renata Péčová, PhD.,  
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Podmienky prijatia na štúdium študijného programu  

Ošetrovateľstvo - 2. stupeň   

na JLF UK pre akademický rok 2016/2017  

 
Termín zaslania prihlášok: 31.5.2016 (vrátane) 

Termín konania prijímacích skúšok: 18.8.2016. 

  

 ŠTUDIJNÝ PROGRAM  OŠETROVATEĽSTVO 2. STUPŇA, NA KTORÝ BUDE 

JLF UK PRIJÍMAŤ ŠTUDENTOV  PRE AKADEMICKÝ ROK 2016/2017: 
 

Výučba v jazyku slovenskom  

 

Študijný program 2. stupňa: 

 

forma štúdia získaný titul dĺžka štúdia 
plánovaný počet 

prijatých   

Ošetrovateľstvo denná  Mgr. 2 roky 15 

Ošetrovateľstvo externá Mgr. 3 roky 15 

  

 

Podmienky prijatia na magisterský študijný program ošetrovateľstvo sú stanovené 

v zmysle zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je pre:  

 

Ošetrovateľstvo alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pričom súčet počtu získaných 

kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské 

vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na 

ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov a 1 rok praxe.  

 

nnej forme 

minimálne jeden rok praxe a  pracovné zaradenie v odbore.  Alebo absolvovanie študijného 

programu prvého stupňa v externej forme len u absolventiek študijného odboru všeobecná 

sestra, diplomovaná sestra na SZŠ minimálne 1 rok praxe a pracovné zaradenie v odbore. 

 

Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské 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 
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programe odpustiť prijímaciu skúšku ako ďalšiu podmienku prijatia. Pre týchto uchádzačov 

bude platiť len základná podmienka prijatia.  

 

FORMA A PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  
- Sada testových otázok pre uchádzačov v študijnom programe Ošetrovateľstvo pozostáva zo 

100 otázok z predmetov –ošetrovateľstvo, potreby a ošetrovateľský proces, ošetrovateľský 

výskum . Čas na vypracovanie 100 otázok je 100 minút. Formulácia otázok a odpovedí 

umožňuje výber len jedinej jednoznačne správnej odpovede. Za každú správnu odpoveď získa 

uchádzač jeden bod. Za nesprávnu odpoveď sa body neodrátavajú.  

 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PLATNÉ PRE UCHÁDZAČOV O ŠTUDIUM 

 

- Uchádzač o štúdium v AR 2016/2017 si zaregistruje prihlášku elektronicky cez systém 

AIS2 na web stránke fakulty,   následne je potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanu 

prihlášku s potrebnými prílohami zaslať na adresu fakulty. Fakulta akceptuje aj prihlášku 

uchádzača zaslanú na predpísanom tlačive len v „papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky 

požadované náležitosti.  

 

- Uchádzač o štúdium uhradí poplatok za prijímacie konanie vo výške 60,- Eur poštovým 

peňažným poukazom „RI“ alebo bankovým prevodom na adresu: JLF UK Martin, Malá Hora 

4A, 036 01 Martin, na účet v ŠP v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502, konštantný 

symbol – 0308, variabilný symbol – 25. Doklad o jeho zaplatení je potrebné priložiť 

k prihláške. 

 

- Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým 

lekárom na tlačive prihlášky alebo ako samostatnú prílohu prihlášky na štúdium. 

 

- Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v termíne zašle prihlášku, 

uhradí poplatok za prijímacie konanie. K prihláške uchádzač  priloží doklad o zaplatení 

poplatku, stručný, vlastnoručne podpísaný životopis, doklad o ukončení bakalárskeho štúdia 

a potvrdenie o praxi. 

  

- Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške 

nevracia. Ak uchádzač zruší prihlášku pred termínom konania prijímacej skúšky, ale boli mu 

zaslané všetky informácie a pozvánka na prijímaciu skúšku, na základe žiadosti mu bude  

vrátená suma vo výške 50% (30 Eur). 

 

- Fakulta zašle uchádzačom o štúdium podrobné informácie o prijímacom konaní v júli 2016. 

 

Pre prijímacie konanie v 2. stupni štúdia v auguste 2016 sa náhradný termín nebude 

realizovať.  



 

 

 

Strana 4 z 5 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  V MARTINE 
Int. dok. č.: 

VP 11/2016  

Výtlačok č.: 1 

Lehota uloženia:10 r 

Podmienky prijatia na štúdium študijného programu 

Ošetrovateľstvo 2. stupňa   

na JLF UK pre akademický rok 2016/2017  
  

 

 

 

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE 

 

Poplatok za prijímacie konanie: 60,- Eur 

Údaje potrebné pre úhradu platby poštovou poukážkou typu RI alebo bankovým 

prevodom: 

 
Banka:  Štátna pokladnica 
Účet: Účet v tvare IBAN:  

SK 5881800000007000134502 

Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol:   25  
Referenčné číslo: 005669937 

 

 

 

SPÔSOB PRÍPRAVY TESTOV NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

 

- Sady otázok s jedinou správnou odpoveďou, ktorá bude jednoznačne formulovaná, 

odovzdajú zodpovední zostavovatelia dekanovi 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.  

 

 

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 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. 
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KONTROLA PRIEBEHU PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

 

- Pre prijímacie skúšky bude dekanom fakulty 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.  

- Kontrolu nad priebehom prijímacích skúšok budú vykonávať členovia Akademického 

senátu JLF UK poverení Predsedníctvom AS JLF UK.  

- Spomedzi rodičov uchádzačov alebo sprevádzajúcich osôb budú 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 v deň konania prijímacej 

skúšky na web stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk a na úradnej výveske fakulty. 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.  

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján D a n k o, CSc. 
dekan JLF UK 

 

http://www.jfmed.uniba.sk/

