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Prijímacie konanie na Univerzite Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej 

fakulte v Martine (ďalej len „JLF UK") pre akademický rok 2007/2008 sa uskutoční pre 

študijné programy: všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, rádiologická 

asistencia, pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve v dňoch 11. - 15. júna 2007. Náhradný termín pre všetky študijné 

programy bude dňa 18. júna. 2007. 

Študijné programy ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, rádiologická asistencia, pôrodná 

asistencia, zubná technika, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

budú otvorené len v prípade, že do príslušného programu sa prihlási minimálne 10 

uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných 

programov aj z iných dôvodov. 

1.   ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

a/ Forma a predmety prijímacej skúšky 

- Študijný program všeobecné lekárstvo: Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného 

testu z predmetov chémia a biológia. 

- Študijné programy ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, rádiologická asistencia, 

pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia a laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve: Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov biológia 

a somatológia. 

Testy budú zostavené tak, aby: 

- otázky svojim obsahom a rozsahom neprekročili rámec vedomostí požadovaných na 

úspešné ukončenie úplného stredného vzdelania, 

- formulácie otázok a príslušných štyroch variantov odpovedí umožnili výber jedinej a 

jednoznačne správnej odpovede. 
 

b/ 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: 

- pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo pozostávajúce zo 160 

otázok - 80 otázok z predmetu biológia a 80 otázok z predmetu chémia. Počet originálnych 

testov bude určený počtom prihlásených uchádzačov, 

- pre uchádzačov o štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo, 

rádiologická asistencia, pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia a laboratórne 

vyšetrovacie metódy - v dennej a externej forme štúdia pozostávajúce zo 100 otázok - 70 

otázok z predmetu biológia a 30 otázok z predmetu somatológia. Počet originálnych testov 

bude stanovený počtom prihlásených uchádzačov. 
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Zodpovední zostavovatelia testov zabezpečia, aby od nich a od ďalších pracovníkov, 

ktorých poveria prípravou testových otázok a odpovedí nedošlo k úniku informácií týkajúcich 

sa znenia otázok v testoch. 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. 

 

c/ Spôsob hodnotenia testov: 

Čas na vypracovanie 160 otázok pre študijný program všeobecné lekárstvo je 135 

minút. Čas na vypracovanie 100 otázok pre študijné programy ošetrovateľstvo, verejné 

zdravotníctvo, rádiologická asistencia, pôrodná asistencia, zubná technika, fyzioterapia, 

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - v dennej alebo externej forme štúdia je 100 

minút. Za každú správnu odpoveď získa uchádzač jeden bod. 

Vyhodnocovanie správnosti odpovedí sa bude robiť bez možností akéhokoľvek zásahu 

zvonku. Pomocou OMR scannera 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. Celé 

vyhodnocovanie prebehne bez poznania mena pisateľa testu. Po určení poradia uchádzačov 

podľa počtu získaných bodov sa následne vykoná aj manuálna kontrola správnosti 

vyhodnotenia a správnosti stanoveného poradia uchádzačov. 
 

d/ Termín a spôsob prihlasovania uchádzačov o štúdium: 

Uchádzači o štúdium na JLF UK sa môžu prihlásiť do 28. februára 2007 vrátane. Pre 

posúdenie dodržania termínu prihlásenia je rozhodujúci dátum na pečiatke pošty, na ktorej 

bola zásielka podaná. Podmienkou registrácie uchádzača je riadne vyplnená prihláška a 

zaplatený poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len 

„poplatok") vo výške Sk 1.500,- na adresu: JLF UK Martin, Záhorského 2, 036 45 Martin, 

na účet v SP číslo 7000134502/8180, konštantný symbol - 0308, variabilný symbol - 2007. Pre 

študijný program rádiologická asistencia v dennej forme sa vyžaduje lekárske potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Pri externej forme štúdia sa 

vo všetkých študijných programoch vyžaduje dvojročná odborná prax podľa zdravotníckych 

kategórií zodpovedajúca príslušnému študijnému programu (potvrdenie sa zasiela spolu s 

prihláškou na štúdium). 

Uchádzači, ktorí majú záujem zúčastniť sa prijímacej skúšky na viacero 

študijných programov, musia zaslať na každý študijný program samostatnú prihlášku a 

platbu a zúčastniť sa prijímacích skúšok na každý študijný program. 
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e/ Podmienky účasti na prijímacej skúške: 

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, zaplatí poplatok, pri prezentácii na prijímacej skúške sa preukáže originálom alebo 

úradne overenou fotokópiou maturitného vysvedčenia a preukazom totožnosti. Uchádzači, 

ktorí v akademickom roku 2006/2007 študujú v programe International Baccalaureate (IB), 

predložia na prijímacej skúške originál, alebo úradne overenú fotokópiu Interného 

maturitného hodnotenia. Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na zahraničných 

stredných školách predložia doklad o ukončení štúdia nostrifikovaný 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. 
 

f/ 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. 
 

 

2.   KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE NA JEDNOTLIVÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 

Základná podmienka prijatia - je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného 

stredného odborného vzdelania. 

Ďalšia podmienka prijatia - úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 

Cieľom prijímacieho konania je zabezpečiť, aby boli na štúdium prijatí uchádzači s 

najlepšími vedomosťami, čo vytvára základný predpoklad pre ich úspešné štúdium. 

Jediným kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý 

zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi: 

- v študijnom programe všeobecné lekárstvo - šesťročné doktorské štúdium - prvých 100 

miest podľa poradia, 

- v študijnom programe ošetrovateľstvo prvých 50 miest podľa poradia pre 3-ročné 

bakalárske štúdium - denná forma, prvých 50 miest podľa poradia pre 3-ročné bakalárske 

štúdium - externá forma, 
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- v študijnom programe verejné zdravotníctvo prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné 

bakalárske štúdium — denná forma, prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné bakalárske 

štúdium — externá forma, 

- v študijnom programe rádiologická asistencia prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné 

bakalárske štúdium - denná forma, prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné bakalárske 

štúdium — externá forma, 

- v študijnom programe pôrodná asistencia prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné 

bakalárske štúdium - denná forma, prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné bakalárske 

štúdium — externá forma, 

- v študijnom programe zubná technika prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné 

bakalárske štúdium - externá forma, 

- v študijnom programe fyzioterapia prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné bakalárske 

štúdium - denná forma, prvých 20 miest podľa poradia pre 3-ročné bakalárske štúdium -

externá forma, 

- v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve prvých 20 miest 

podľa poradia pre 3-ročné bakalárske štúdium - denná forma, prvých 20 miest podľa 

poradia pre 3-ročné bakalárske štúdium - externá forma, 

Naplnenie uvedeného počtu miest v jednotlivých študijných, programoch sa 

dosiahne postupným prijímaním študentov podľa poradia určeného počtom získaných 

bodov v testoch a v súlade s § 58 ods. 10 zákona č. 131/2002. 

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. 

3. SPÔSOB ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA 
 

Priebežné výsledky - dosiahnuté počty bodov v testoch budú zverejnené každý deň 

konania prijímacej skúšky na výveske fakulty a na internete. Rozhodnutia o prijatí resp. 

neprijatí na štúdium budú písomne odoslané najneskôr 30 dní od overenia splnenia 

podmienok prijatia na štúdium. 

4. PRIJÍMANIE ABSOLVENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA NA 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Podmienky prijatia absolventov bakalárskeho stupňa na magisterský stupeň v 

študijnom programe ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo v dennej a externe forme štúdia 

sú: 
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Základná podmienka: 

Úspešné absolvovanie študijného programu 1. stupňa 

Ďalšie podmienky: 

1. Dosiahnutie študijného priemeru za celé štúdium do 1,6 pre študentov študujúcich v 

klasickom systéme štúdia, alebo váženého študijného priemeru do 1,6 pre študentov 

študujúcich v kreditovom systéme štúdia. 

2. Bodový zisk z písomného testu u uchádzačov splňujúcich kritérium študijného priemeru, 

ktorý ich zaradí podľa úspešnosti v poradí medzi: 
 

- v študijnom programe ošetrovateľstvo prvých 50 miest podľa poradia pre 2-ročné 

magisterské štúdium - denná forma, prvých 50 miest podľa poradia pre 2-ročné 

magisterské štúdium - externá forma, 

- v študijnom programe verejné zdravotníctvo prvých 20 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 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 a ďalšia podmienka 

dosiahnutého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium. 

Prihlášky na magisterské štúdium je potrebné zaslať do 30. 6. 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, 

Záhorského 2, 036 45 Martin, na účet v SP číslo 7000134502/8180, konštantný symbol -0308, 

variabilný symbol - 2007. K prihláške je potrebné doložiť overenú fotokópia 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.   Absolventi bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2006/2007, ktorým do 30. 6. 

2007 nebude vydaný bc. diplom, predložia požadovanú overenú fotokópiu bakalárskeho 

diplomu najneskôr do 23. 7. 2006. 

Termín konania prijímacej skúšky: 23. 8. 2007. 

Prijímacia skúška v študijnom programe ošetrovateľstvo bude pozostávať z 50 otázok 

klinického ošetrovateľstva. 

Prijímacia skúška v študijnom programe verejné zdravotníctvo bude pozostávať z 50 otázok z 
verejného zdravotníctva. 
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5.   PRIJÍMACIE KONANIE UCHÁDZAČOV NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine 

vyhlási začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium dennou/externou formou v 

akademickom roku 2007/2008 v nasledujúcich akreditovaných študijných odboroch: 

■ anatómia, histológia a embryológia 
■ normálna a patologická fyziológia 
■ vnútorné choroby 
■ chirurgia 
■ gynekológia a pôrodníctvo 
■ pediatria 
■ dermatovenerológia 
■ otorinolaryngológia 
■ toxikológia 
■ patologická anatómia, súdne lekárstvo 
■ urológia 
■ ošetrovateľstvo 
■ farmakológia 
■ klinická farmakológia 
■ biochémia 
■ verejné zdravotníctvo 
■ (lekárska biofyzika- v štádiu akreditácie) 

 

Podmienky: 

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore, prípadne v príbuznom odbore; 

úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z odboru a svetového cudzieho jazyka; 

voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru; limit počtu pridelených miest 

doktorandov dennej formy. 
 

Počty miest: 

Podľa počtu pridelených miest doktorandov dennej formy a voľných školiacich kapacít 
školiteľov príslušného odboru. 
 

Harmonogram prijímacieho konania: 

Oslovenie akreditovaných pracovísk o nahlásenie tém a školiteľov do 23. februára 2007. 

Nahlásenie tém a školiteľov z pracovísk na referát doktorandského štúdia do 16.3.2007. 

Zverejnenie oznamu v masovokomunikačných prostriedkoch a na internete do 30.3.2007. 

 

S témami dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať 

bude možné sa oboznámiť na Dekanáte JLF UK alebo web stránke JLF UK 

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

Prijímanie prihlášok na doktorandské štúdium do 1.6.2007. 

http://www.jfmed.uniba.sk/
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Pozvanie uchádzačov: do 15.6.2007. 

Prijímacie pohovory: 3. - 4. 7.2007. 

Oznámenie o výsledku prijímacích pohovorov: do 30 dní 

Poplatok za prijímací pohovor: 1500,- Sk (netýka sa uchádzačov o dennú formu štúdia a 

zamestnancov UK). 
 

 

6. PRIJÍMACIE   KONANIE       UCHÁDZAČOV   O   ŠTÚDIUM   V JAZYKU 

ANGLICKOM (SAMOPLATCOVIA) 

Prijímacie konanie na JLF UK pre uchádzačov o štúdium všeobecného lekárstva v 

jazyku anglickom (samoplatcovia) pre akademický rok 2007/2008 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 2007 a 

začiatok augusta 2007. Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu v anglickom 

jazyku z predmetov biológia a chémia v rozsahu stredoškolského učiva. 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 predkladajú uchádzači - fyzické osoby - v dvoch 

termínoch - do 15. júna 2007 pre prijímacie konanie v júli, alebo do 15. júla 2007 pre 

prijímacie konanie v auguste. Súčasťou prihlášky pre všetkých uchádzačov sú nasledovné 

materiály a doklady, ak to nie je zmluvne určené inak: 1/ oficiálne certifikáty o úspešnom 

ukončení úplného stredoškolského vzdelania spolu s autorizovaným prekladom do jazyka 

anglického, 21 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 3 týždňov od 

jeho ukončenia. 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r. 

dekan JLF UK 

 

 


