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VNÚTORNÝ PREDPIS č. 11/2006 
 

 

Rozhodnutie dekana 

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

 

 

o vyhlásení 2. kola prijímacieho konania na JLF UK pre nelekárske 

študijné programy v akademickom roku 2006/2007 
 

 

 

 

 

VP vypracoval:  Ing. Eva Tišliarová Dátum: 19.6.2006 Podpis:  

VP prerokoval: Akademický senát JLF UK Dátum: 26.6.2006 Podpis: 

VP schválil: Akademický senát JLF UK 

 

Dátum: 26.6.2006 Podpis: 

Počet výtlačkov: 2 

Výtlačok č. 1 – Sekretariát dekana  

Výtlačok č. 2 – Študijné oddelenie 

Platnosť od: 

26.6.2006 

Účinnosť od: 

26.6.2006 

 

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:  

Zmena 1: 

Dátum: 8. 9. 2006, neplatný 

Podpis: 

Zmena 2: 

Dátum: 

Podpis: 

Zmena 3: 

Dátum: 

Podpis: 
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V súlade s § 27 ods. 1 pís. i/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v súlade s Čl. 21 ods. 2 pís. g/ Štatútu Jesseniovej lekárskej 

fakulty Univerzity Komenského v Martine (ďalej len „JLF UK“) a po schválení 

v Akademickom senáte JLF UK dňa 26. júna 2006  v y h l a s u j e m  2. kolo prijímacieho 

konania na JLF UK pre nelekárske študijné programy ošetrovateľstvo v dennej a externej 

forme a rádiologická asistencia v externej forme v akademickom roku 2006/2007. 

 

Termín a spôsob prihlasovania uchádzačov o štúdium:  

 

Uchádzači o štúdium na nelekárske zdravotnícke študijné programy ošetrovateľstvo 

v dennej a externej forme a rádiologická asistencia v externej forme, sa môžu prihlásiť do 

26. augusta 2006 vrátane. Pre posúdenie dodržania termínu prihlásenia je rozhodujúci dátum 

na pečiatke pošty, na ktorej bola zásielka podaná. Podmienkou registrácie uchádzača je riadne 

vyplnená prihláška, overená fotokópia maturitného vysvedčenia, stručný životopis a zaplatený 

poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vo výške 1500,– Sk na adresu 

fakulty na účet v ŠP číslo 7000134502/8180, konštantný symbol – 308, variabilný symbol - 

2006. Vyžaduje sa potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a v prípade externého štúdia 

potvrdenie o dvojročnej odbornej praxi v príslušnom odbore.  

 

Termín prijímacieho konania: 

 

2. kolo prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, Jesseniovej 

lekárskej fakulte v Martine pre akademický rok 2006/2007 sa uskutoční pre študijné 

programy: ošetrovateľstvo v dennej a externej forme a rádiologická asistencia v externej 

forme dňa 7. 9. 2006. 

 

Ostatné podmienky prijímacieho konania zostávajú nezmenené v súlade s uzneseniami 

Akademického senátu JLF UK č. 26/2005 zo dňa 28. 11. 2005 a č. 6/2006 zo dňa 3. 4.  2006. 

 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK, t.j. 

dňa 26. júna 2006. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r. 

dekan JLF UK 

 

 

 


