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UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 14/2007 
o schválení podmienok prijatia na štúdium na Jesseniovu lekársku fakultu UK  

v Martine pre akademický rok 2008/2009 
 
 
 Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 
v súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona o vysokých školách a s Čl. 16 ods. 1 pís. k/ Štatútu JLF 
UK schvaľuje podmienky prijatia na štúdium na JLF UK pre akademický rok 2008/2009 
nasledovne:  

 

Termín podania prihlášky do: 29. februára 2008 
Termín konania prijímacej skúšky:  jún 2008 
Poplatok za prijímacie konanie: 1.500,– Sk 
Banka: Štátna pokladnica  
Účet: 7000134502/8180 
Konštantný symbol: 0308 
Variabilný symbol: 2008  
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 
 

Akreditované študijné programy FŠ  T  R  PP 

� všeobecné lekárstvo  D  MUDr.  6          100 
� ošetrovateľstvo  D, E   Bc.  3, 3      100, 100 
� pôrodná asistencia                             D, E    Bc.      3, 4        20,   20 
� verejné zdravotníctvo D, E  Bc.  3, 4   20,   20 
� rádiologická asistencia D, E  Bc.  3, 4    20,   20 
� zubná technika      E  Bc.         4           20 
� fyzioterapia D, E  Bc.  3, 4   20,   20 
� laboratórne vyšetrovacie metódy  
      v zdravotníctve D, E  Bc.  3, 4   20,   20   
� ošetrovateľstvo D, E  Mgr.*  2, 2   50,   50 
� verejné zdravotníctvo D, E  Mgr.* 2, 2   20,   20 
� laboratórne vyšetrovacie metódy  

v zdravotníctve D, E  Mgr.* 2,2   20,   20 

 

*Po splnení podmienok stanovených vedením fakulty a akademickým senátom môže študent 
po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia pokračovať v magisterskom štúdiu. Termín 
a podmienky na podanie prihlášok na magisterské štúdium budú uverejnené oznamom na 
www-stránke fakulty v termíne stanovenom zákonom o vysokých školách. 



Podmienky prijatia 

 
            Základnou podmienkou prijatia na bakalárske a doktorské štúdium je získanie 
úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou 
podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 
            Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné absolvovanie 
rovnakého alebo príbuzného študijného programu 1. stupňa. Ďalšou podmienkou je  študijný 
priemer do 1,6 a vykonanie prijímacej skúšky. 

             Prijímacej skúšky na JLF UK sa môže zúčastniť každý uchádzač o štúdium s 
občianstvom Slovenskej republiky, ktorý do vyššie určeného dátumu zašle riadne vyplnenú 
prihlášku. K prihláške treba doložiť ústrižok o zaplatení poplatku. Fakulta vyžaduje 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené na tlačive prihlášky.  

             Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na stredných školách v zahraničí 
predložia doklad o rovnocennosti alebo nostrifikačnú doložku podľa platných predpisov. 
Uchádzači z krajín EU o štúdium v  slovenskom jazyku, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku v  
slovenskom jazyku, budú študovať za tých istých podmienok ako študenti SR.  

             Prijímacie skúšky pre cudzincov o štúdium v  anglickom jazyku sa realizujú 
samostatným prijímacím konaním (informácie budú uverejnené na www-stránke fakulty 
v termíne stanovenom zákonom o vysokých školách).  

 
Prijímacia skúška  

- Všeobecné lekárstvo:  biológia, chémia (písomná,  formou testových otázok) 

- Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Rádiologická asistencia, Pôrodná 
asistencia, Zubná technika, Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve: biológia, somatológia (písomná, formou testových otázok) 

 
Pri externej forme štúdia sa vyžaduje v študijnom programe:  

- Ošetrovateľstvo -  stredná zdravotnícka škola v odbore sestra a dvojročná prax v 
odbore, 

- Pôrodná asistencia –  stredná zdravotnícka škola v odbore pôrodná asistencia 
a dvojročná prax v odbore, 

- Rádiologická asistencia – stredná zdravotnícka škola v odbore rádiologická asistencia 
a dvojročná prax v odbore, 

- Verejné zdravotníctvo –  stredná zdravotnícka škola v oblasti verejného 
zdravotníctva a dvojročná prax v odbore, 

- Fyzioterapia – stredná zdravotnícka škola v odbore rehabilitačný pracovník alebo 
diplomovaný fyzioterapeut a dvojročná prax v odbore, 

- Zubná technika – stredná zdravotnícka škola v odbore zubný technik a dvojročná 
prax v odbore, 

- Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve – stredná zdravotnícka škola v 
odbore zdravotnícky a medicínsko-technický laborant a dvojročná prax v odbore. 

Potvrdenie o praxi  sa zasiela spolu s prihláškou na štúdium ! 
 
Spôsob vyhodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 

            Vyhodnotenie správnosti odpovedí sa uskutočňuje počítačovou formou, pomocou 
OMR scannera. Celé vyhodnocovanie sa robí bez znalosti o pisateľovi testu. Jediným 



kritériom na prijatie uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prijímacej skúšky, je počet 
dosiahnutých bodov v písomnom teste. 

Výsledky budú zverejnené na základe kódu uchádzača každý deň konania prijímacej 
skúšky na Dekanáte JLF UK a na www-stránke fakulty. Celkové poradie bude zverejnené 
rovnakým spôsobom po ukončení prijímacieho konania. 
 
Všeobecné údaje o prijímacom konaní 

– pre všetky študijné programy sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stredoškolského učiva, 
– poplatok uhraďte poštovým peňažným poukazom „U“ na adresu fakulty, ústrižok o 

zaplatení poplatku nalepte na 3. stranu prihlášky, 
– fakulta zašle podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2008, 
– k prihláške priložte stručný životopis vlastnoručne podpísaný, 
– s prihláškou neposielajte žiadne vysvedčenia, diplomy, osvedčenia, 
– overenú kópiu maturitného vysvedčenia predložíte až pri prijímacej skúške, 
– uchádzači, ktorí majú záujem zúčastniť sa prijímacej skúšky na viacero študijných 

programov, musia zaslať na každý študijný program jednu prihlášku a platbu a zúčastniť 
sa prijímacej skúšky na každý  študijný program. 

 
Koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi 

PhDr. Milina Bubeníková, CSc., tel.: 043/413 3326, e-mail: bubenikova@jfmed.uniba.sk 
 

Uplatnenie absolventov 

Všeobecné lekárstvo:  
- lekárska prax (štátna a súkromná), práca vo výskumných ústavoch a na lekárskych 

fakultách 
Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Rádiologická asistencia, Pôrodná asistencia, 
Zubná technika, Fyzioterapia a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve: 

- absolventi 1. stupňa štúdia získavajú odbornú prax pre zdravotnícke zariadenia 
v závislosti od kategórie zdravotníckeho pracovníka,  

- absolventi 2. stupňa sa uplatnia v manažmentoch zdravotníckych zariadení, môžu 
pôsobiť ako pedagógovia na vysokých školách. 

Absolventom študijných programov Všeobecné lekárstvo, Ošetrovateľstvo a Pôrodná 
asistencia pre prípravu regulovaných povolaní je v rámci platnej legislatívy zabezpečené 
automatické uznanie diplomu v krajinách EU. 
 
Vysvetlivky:  

FŠ – forma štúdia,  D - denná,  E - externá, T – skratka akademického titulu, R – štandardná  
dĺžka štúdia v rokoch, PP –  predpokladaný  počet prijatých 

 Toto uznesenie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK, t.j. 
dňa 14. mája 2007. 
 
 
 
 

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r. 
Predsedníčka Akademického senátu JLF UK 

 


