
Príloha č. 4 
 

UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 16/2007 
o schválení podmienok prijatia absolventov bakalárskeho štúdia  

na magisterské štúdium v študijnom programe  
Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

na akademický rok 2007/2008 
 
 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 nasledovné podmienky prijatia absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské 
štúdium v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve na 
akademický rok 2007/2008:  
 

Základná podmienka:  

Úspešné absolvovanie študijného programu 1.  stupňa   

Ďalšie podmienky:  

1.  Dosiahnutie študijného priemeru za celé štúdium do 1,6 vrátane.  

2.  Bodový zisk z písomného testu u uchádzačov spĺňajúcich kritérium študijného priemeru, 
ktorý ich zaradí podľa úspešnosti v poradí medzi:   

- prvých 20 miest podľa poradia pre 2-ročné magisterské  štúdium - denná forma, 
- prvých 20 miest podľa poradia pre 2-ročné magisterské  štúdium - externá forma.  

 

V prípade, že počet prihlásených uchádzačov bude menší, ako je plánovaný počet 
prijatých, môže dekan fakulty uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku ako ďalšiu 
podmienku prijatia. Pre týchto uchádzačov bude platiť len základná podmienka prijatia 
a ďalšia podmienka dosiahnutého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium. 

Prihlášky na magisterské štúdium je potrebné zaslať do 15. 7. 2007. Podmienkou 
registrácie uchádzača je riadne vyplnená prihláška a zaplatený poplatok za materiálne 
zabezpečenie prijímacieho konania vo výške Sk 1.500,– na adresu: JLF UK Martin, 
Záborského 2, 036 45 Martin, na účet v ŠP číslo 7000134502/8180, konštantný symbol – 
0308, variabilný symbol - 2007. K prihláške je potrebné doložiť overenú  fotokópiu Bc. 
diplomu, výpis dosiahnutých študijných výsledkov v predchádzajúcom štúdiu (okrem 
uchádzačov, ktorí ukončili štúdium na JLF UK), stručný podpísaný životopis, lekárske 
potvrdenie o spôsobilosti k štúdiu.   

Termín konania prijímacej skúšky: 23. 8. 2007. 

Prijímacia skúška v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy bude pozostávať z 
50 otázok z laboratórnych vyšetrovacích metód. 
 
 Toto uznesenie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK, t.j. 
dňa 14. mája 2007. 
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