
 

Strana 1 z 19 
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

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

VP 34/2020  

Výtlačok č.: 2 

Lehota uloženia:10 r 
Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný predpis č. 34/2020 

 
Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 

2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2021/2022 

 
 

 

 

VP vypracoval:   

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. - 

podmienky pre ŠP všeobecné lekárstvo výučba v 

jazyku slovenskom 

prof. RNDr. Erika Halašová, PhD. - podmienky 

pre ŠP všeobecné lekárstvo výučba v jazyku 

anglickom, 

doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc. – 

podmienky pre ŠP zubné lekárstvo, 

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD. - podmienky 

pre nelekárske študijné programy  

Dátum: 31. 08. 2020 Podpis:  

VP prerokoval: Akademický senát JLF UK Dátum: 16. 09. 2020 Podpis: 

VP schválil: prof. MUDr. Andrea Čalkovská, 

DrSc., dekanka JLF UK  

Dátum: 16. 09. 2020 Podpis: 

Počet výtlačkov: 2 

Výtlačok č. 1 – Kancelária dekana  

Výtlačok č. 2 – Študijné oddelenie 

Platnosť od:  

16. 09. 2020 

Účinnosť od:  

16. 09. 2020 

 

Aktualizácia, zmeny a doplnky k vnútornému predpisu:  

Zmena 1:  

Dátum: 1. 9. 2021, neplatný 

Podpis:  

Zmena 2:  

Dátum:  

Podpis: 

Zmena 3:  

Dátum:  

Podpis: 



 

Strana 2 z 19 
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

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

VP 34/2020  

Výtlačok č.: 2 

Lehota uloženia:10 r 
Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022 

  

 

 

Časť 1: Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 

2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2021/2022 

 

Pre akademický rok 2021/2022 sa na JLF UK uskutoční prijímacie konanie na akreditované 

študijné programy spojeného 1. a  2. stupňa Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo, 1. stupňa 

Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia a 2. stupňa Ošetrovateľstvo, 

Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia. 

 

Termíny konania prijímacích skúšok:  
jún 2021 - študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom, 

(presný termín a náhradný termín bude stanovený dekankou v danom dátumovom 

intervale) 

 

apríl 2021 - študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - zubné lekárstvo – skúška manuálnej 

zručnosti (presný termín a náhradný termín bude stanovený dekankou v danom 

dátumovom intervale) 

 

jún 2021 - študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - zubné lekárstvo – teoretická skúška (presný 

termín a náhradný termín bude stanovený dekankou v danom dátumovom intervale) 

 

máj a júl 2021 - študijný program spojeného 1. a 2. stupňa všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom  

 

august 2021 - študijné programy 2. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia  

 

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. A 2. STUPŇA, NA KTORÉ BUDE JLF UK PRIJÍMAŤ 

ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

 

Výučba v jazyku slovenskom 

 

Študijné programy 

spojeného 1. a 2. stupňa 
Forma štúdia Získaný titul 

Dĺžka 

štúdia 

Maximálny 

plánovaný 

počet prijatých 

Všeobecné lekárstvo  denná MUDr. 6 rokov 150 

Zubné lekárstvo  denná MDDr. 6 rokov 10 

 

PODMIENKY PRIJATIA  

➢ Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme 

je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania 

a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.  

➢ Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je 

úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je bodový zisk 

z online testu (v prípade uchádzačov pre študijný program zubné lekárstvo aj skúšky 



 

Strana 3 z 19 
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

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

VP 34/2020  

Výtlačok č.: 2 

Lehota uloženia:10 r 
Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022 

  

 

 

manuálnej zručnosti), ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, 

medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.  

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 online 

testu (resp. aj skúšky manuálnej zručnosti pre zubné lekárstvo), t. j. nezohľadňujú sa študijné 

výsledky dosiahnuté na strednej škole, ani výsledky rôznych súťaží.  

 

FORMA A PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online testu z predmetov chémia a biológia. Predmety 

prijímacej skúšky z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania v súlade 

s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

Súbor testových otázok pre uchádzačov pozostáva zo 40 otázok z predmetu biológia a zo 40 

otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie je 80 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. 

 

V prípade študijného programu zubné lekárstvo pozostáva prijímacia skúška okrem online testu 

aj zo skúšky manuálnej zručnosti. Skúška manuálnej zručnosti spočíva v praktickom vyrezaní 

kópie zadaného modelu (predlohy) zo sadrového bločku pomocou dodaných modelovacích 

nástrojov (modelovacích nožíkov, lekronov) za stanovený čas 180 minút, s následným 

počítačovým porovnaním zhody vytvoreného diela s originálnou predlohou použitím 3D 

skenera a špecifického softvéru. 

Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať zo skúšky manuálnej zručnosti, je 20, 

pričom pre určenie počtu získaných bodov je rozhodujúce percento zhody vytvoreného diela s 

predlohou. Body sa prideľujú nasledovne: 

% zhody 
Počet 

bodov 
% zhody 

Počet 

bodov 
% zhody 

Počet 

bodov 

% 

zhody 

Počet 

bodov 
% zhody 

Počet 

bodov 

0,01-5 1 20,01-25 5 40,01-45 9 60,01-65 13 80,01-85 17 

5,01-10 2 25,01-30 6 45,01-50 10 65,01-70 14 85,01-90 18 

10,01-15 3 30,01-35 7 50,01-55 11 70,01-75 15 90,01-95 19 

15,01-20 4 35,01-40 8 55,01-60 12 75,01-80 16 95,01-100 20 

Podrobnosti o skúške manuálnej zručnosti budú prihláseným uchádzačom zaslané spolu 

s pozvánkou najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom skúšky. 

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA, NA KTORÉ BUDE JLF UK PRIJÍMAŤ 

ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

*Študijné programy  

1. stupňa 
Forma štúdia 

Získaný 

titul 
Dĺžka štúdia 

Maximálny 

plánovaný počet 

prijatých 

Ošetrovateľstvo  denná Bc. 3 roky 60 

Pôrodná asistencia  denná Bc. 3 roky 20 
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Verejné zdravotníctvo  denná Bc. 3 roky 20 

Ošetrovateľstvo  externá Bc. 4 roky 30 

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy Ošetrovateľstvo, 

Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov. 

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj z iných 

závažných dôvodov. 

 

PODMIENKY PRIJATIA 

➢ Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej a externej forme 

je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania 

a v regulovaných povolaniach aj zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.  

➢ Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej a externej forme je 

umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok 

na koncoročných vysvedčeniach za posledné tri roky štúdia na strednej škole do miesta 

podľa maximálneho plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program. 

JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej 

podmienky prijatia. 

 

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA, NA KTORÉ BUDE JLF UK PRIJÍMAŤ 

ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

*Študijné programy  

2. stupňa 
Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia 

Maximálny 

plánovaný 

počet prijatých 

Ošetrovateľstvo  denná Mgr. 2 roky 30 

Ošetrovateľstvo  externá Mgr. 3 roky 30 

Pôrodná asistencia  denná Mgr. 2 roky 30 

Pôrodná asistencia  externá Mgr. 3 roky 30 

Verejné zdravotníctvo  denná Mgr. 2 roky 30 

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nízkeho 

počtu prihlásených uchádzačov. 

* JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť uvedený študijný programov aj z iných závažných 

dôvodov. 

 

PODMIENKY PRIJATIA 

➢ Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Ošetrovateľstvo 

je pre:  

Dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe 

Ošetrovateľstvo.  
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Externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom 

programe Ošetrovateľstvo a pracovné zaradenie v odbore.  

➢ Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej 

skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý 

zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých 

uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej 

skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov. 

 

FORMA A PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online/písomného testu. Súbor testových otázok pre 

uchádzačov v študijnom programe Ošetrovateľstvo – magisterské štúdium - pozostáva z 80 

otázok z uvedených predmetov: ošetrovateľstvo, potreby a ošetrovateľský proces, 

ošetrovateľský výskum. Čas na vypracovanie je 80 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. 

 

➢ Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Pôrodná 

asistencia je pre:  

Dennú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe 

Pôrodná asistencia.  

Externú formu štúdia - absolvovanie študijného programu prvého stupňa v študijnom 

programe Pôrodná asistencia a pracovné zaradenie v odbore Pôrodná asistencia na 

gynekologicko-pôrodníckych pracoviskách.  

➢ Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej 

skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý 

zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky medzi plánovaný počet prijatých 

uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej 

skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov. 

 

FORMA A PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online/písomného testu. Súbor testových otázok pre 

uchádzačov v študijnom programe Pôrodná asistencia pozostáva z 80 otázok z uvedených 

predmetov: gynekológia a pôrodníctvo, klinická propedeutika, pôrodná asistencia, 

psychológia, potreby a ošetrovateľský proces, výskum v pôrodnej asistencii. Čas na 

vypracovanie je 80 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. 

 

➢ Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program Verejné 

zdravotníctvo v dennej forme štúdia je absolvovanie študijného programu prvého 

stupňa v študijnom programe Verejné zdravotníctvo.  
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➢ Ďalšou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je úspešné vykonanie prijímacej 

skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový zisk z písomného testu, ktorý 

zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, medzi plánovaný počet prijatých 

uchádzačov. JLF UK si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch od prijímacej 

skúšky upustiť a prijať všetkých uchádzačov. 

FORMA A PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online/písomného testu. Súbor testových otázok pre 

uchádzačov v študijnom programe Verejné zdravotníctvo pozostáva z 80 otázok z uvedených 

predmetov: hygiena životného prostredia, hygiena výživy, hygiena detí a mládeže, preventívne 

pracovné lekárstvo, epidemiológia, bioštatistika, hygiena zdravotníckych zariadení, zdravie 

populácie a hodnotenie rizika, primárna prevencia chronických neinfekčných ochorení, 

mimoriadne situácie. Čas na vypracovanie je 80 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 VŠETKÝCH 

ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV - výučba v jazyku slovenskom  

Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne 

overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 4. júna 2021. Uchádzači, ktorí ukončili 

stredoškolské štúdium na stredných školách v zahraničí, predložia rovnakým spôsobom doklad 

o rovnocennosti alebo nostrifikačnú doložku podľa platných predpisov. Uchádzači, ktorí 

v uvedenom termíne nepreukážu splnenie základnej podmienky prijatia, sú povinní 

elektronicky oznámiť fakulte túto skutočnosť do 4. júna 2021 a zaslať elektronicky 

naskenované potvrdenie o ukončení štúdia na strednej škole alebo potvrdenie o náhradnom 

termíne maturitnej skúšky.  

 

Uchádzači o štúdium 2. stupňa predložia doklad o ukončení študijného programu 1. stupňa 

podľa podmienok určených pre jednotlivé študijné programy. 

 

Termíny zaslania prihlášky na štúdium:  

Uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK 

môžu zaslať prihlášku na štúdium na adresu fakulty od 30. novembra 2020 do 28. februára 

2021 (vrátane), uchádzači o 2. stupeň štúdia do 31. mája 2021 (vrátane).  

 

Uchádzač o štúdium v AR 2021/2022 si zaregistruje prihlášku elektronicky cez systém AIS2 

na web stránke fakulty, následne je potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanú prihlášku 

s potrebnými prílohami zaslať na adresu fakulty (Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 

Martin). Fakulta akceptuje aj prihlášku uchádzača zaslanú na predpísanom tlačive len v 

„papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky požadované náležitosti. Fakulta tiež akceptuje 

elektronické zaslanie podpísanej a naskenovanej prihlášky aj s naskenovanými potrebnými 

prílohami. 
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Uchádzač o štúdium uhradí poplatok za prijímacie konanie vo výške 70,00 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 pre študijný program všeobecné lekárstvo (VL), 

ošetrovateľstvo (OŠ), pôrodná asistencia (PA) a verejné zdravotníctvo (VZ), variabilný symbol 

340 pre študijný program zubné lekárstvo (ZL) a špecifický symbol podľa vygenerovaného 

príkazu na úhradu pri vyplnení prihlášky v informačnom systéme. Doklad o zaplatení je 

potrebné priložiť k prihláške alebo elektronicky poslať fakulte sken dokladu.  

 

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. S prihláškou sa neposielajú žiadne vysvedčenia, 

diplomy a osvedčenia. Originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia zasiela uchádzač 

fakulte poštou až do 4.6.2021. Overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia uchádzač 

doručí študijnému oddeleniu do termínu prijímacej skúšky (netýka sa absolventov JLF UK). 

 

Ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, ktoré sa 

uskutočňujú na JLF UK, vyplní len jednu elektronickú prihlášku a uhradí jednu platbu. Ak si 

uchádzač podáva prihlášku na študijné programy - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo a 

bakalárske študijné programy, musí prihlášku podať osobitne na študijný program všeobecné 

lekárstvo, zubné lekárstvo a nelekárske bakalárske študijné programy, uhradiť platbu za každú 

prihlášku a zúčastniť sa prijímacej skúšky osobitne pre študijný program všeobecné lekárstvo, 

zubné lekárstvo.  

V magisterských študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné 

zdravotníctvo možno zaslať prihlášku len na jeden študijný program a formu štúdia, s ohľadom 

na požadované kritériá predchádzajúceho štúdia a potvrdenia praxe uchádzačov. 

 

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

nevracia.  

 

Fakulta zašle uchádzačom o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni podrobné informácie o 

prijímacom konaní najneskôr v marci 2021, uchádzačom o štúdium v 2. stupni v júli 2021.  

 

V prípade, že sa uchádzač o štúdium v 1. a 2. stupni zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť 

riadneho termínu prijímacej skúšky, môže písomne požiadať o preloženie prijímacej skúšky 

na náhradný termín.  
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V prípade, že sa uchádzač o štúdium v  študijnom program všeobecné lekárstvo v slovenskom 

jazyku a zároveň v študijnom programe zubné lekárstvo môže zúčastniť len jedného 

z uvedených termínov, môže v termíne do 15. mája 2021 oznámiť, že požaduje uznať výsledok 

online prijímacej skúšky pre oba študijné programy. Ak sa však napriek tomu zúčastní oboch 

termínov, bude mu započítaný výsledok pre študijný program podľa príslušného dňa určeného 

na prijímacie skúšky. 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE 

 

Poplatok za prijímacie konanie: 70,00 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 (VL, OŠ, PA, VZ)  

340 (ZL)  

Špecifický symbol:  podľa vygenerovaného príkazu na 

úhradu pri vyplnení prihlášky v 

informačnom systéme  

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. Zároveň všetci pracovníci, ktorí budú pripravovať alebo kontrolovať 

testy, podpíšu vyhlásenie, ktorým sa zaviažu, že z ich strany nedôjde k úniku informácií 

týkajúcich sa znenia otázok v testoch. 

 

SPÔSOB REALIZÁCIE, VYHODNOTENIA VÝSLEDKOV A KONTROLY 

PRIEBEHU PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  

Testy sa budú realizovať výlučne online na zariadeniach uchádzačov o štúdium. Realizáciou 

testov bude poverená spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. so skúsenosťami s online testovaním 

(ďalej len „realizátor“). Realizátor bude prostredníctvom e-mailovej správy informovať 

uchádzačov o podmienkach, termínoch testovania a inštrukciách k ich absolvovaniu. Zároveň 

umožní uchádzačom najneskôr 3 dni pred príslušným termínom testovania, aby si nainštalovali 

potrebný softvér, otestovali pripojenie k testu a nastavenia systému ako aj vyskúšali testovacie 

rozhranie a absolvovali krátky skúšobný test. Testovacie rozhranie je optimalizované pre 
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zariadenia štandardných parametrov. Konkrétne požiadavky na zariadenie uchádzača: operačný 

systém Windows alebo macOS s nainštalovaným internetovým prehliadačom (Chrome, 

Firefox, Safari, Edge alebo Internet Explorer) a povoleným JavaScript, dual-core procesor s 

rýchlosťou 2,4 GHz alebo výkonnejší, 2GB RAM, web-kamera s rozlíšením 800x600 alebo 

vyšším a mikrofón; funkčné pripojenie na internet, minimálne 4GB voľného miesta na pevnom 

disku na nahratie a spracovanie záznamu. 

Uchádzači sa v súlade s pokynmi zaslanými realizátorom v určenom čase prihlásia do 

testovacieho rozhrania. Testovanie sa začne v stanovenom čase, uchádzač sa nemôže testovania 

zúčastniť inokedy. Pred sprístupnením samotného testu a začatím testovania sa uchádzači 

identifikujú pomocou web kamery a preukazu totožnosti s fotografiou. Pre porovnanie 

a následnú kontrolu sa urobí snímka preukazu ako aj uchádzača. Následne môže prebehnúť tzv. 

sken miestnosti – otočením kamery o 360°. V priebehu celého testovania sa pomocou umelej 

inteligencie automaticky kontroluje a vyhodnocuje, či test skutočne absolvuje uchádzač, ktorý 

sa na začiatku skúšky identifikoval. Po identifikácii sa uchádzačovi sprístupní test. Aplikácia 

testovacieho rozhrania blokuje iné aplikácie a okná v počítači (v odôvodnených prípadoch 

možno nastaviť blokovanie použitia druhého monitora či iných externých zariadení). Počas 

celého testovania sa nahráva záznam z web kamery, mikrofónu a pracovnej plochy uchádzača. 

V priebehu testu sa tieto vstupné dáta neustále vyhodnocujú umelou inteligenciou a pre každého 

účastníka je vypočítané tzv. risk skóre. Toto skóre upozorňuje na možnosť nevyhovujúceho 

správania počas skúšky – napr. odchádzanie z miestnosti, prítomnosť ďalšej osoby, hlasy 

v miestnosti, používanie mobilného telefónu a iné – a potenciálne riziko podvádzania. U každej 

testovanej osoby sú následne všetky tieto situácie so zvýšeným „risk skóre“ validované 

pracovníkmi realizátora, ktorí vyhodnotia, či skutočne išlo o nevyhovujúce konanie a rozhodnú, 

či bude skúška uznaná. Zvýšenie tzv. risk skóre neznamená automaticky rozhodnutie o 

neuznaní testu, takéto rozhodnutie sa môže urobiť až po preskúmaní pracovníkmi realizátora, 

ktorí sú na takéto vyhodnocovanie riadne preškolení.  

JLF UK si vyhradzuje právo na základe rozhodnutia dekanky zmeniť prípadného poskytovateľa 

online testov alebo zmeniť testy na písomné, a to najneskôr do termínu stanoveného na zaslanie 

podrobných informácií k prijímaciemu konaniu. 

 

SPÔSOB ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA  

Priebežné výsledky budú zverejnené na základe kódu uchádzača po dodaní výsledkov od 

spoločnosti SCIO (najneskôr do 7 dní od konania prijímacej skúšky) na web stránke fakulty - 

www.jfmed.uniba.sk. 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.  

 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV SKÚŠKY MANUÁLNEJ ZRUČNOSTI PRE ZUBNÉ 

LEKÁRSTVO V RÁMCI PRIJÍMACIEHO KONANIA   
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Celkové poradie výsledkov prijímacej skúšky manuálnej zručnosti bude pre všetkých 

uchádzačov zverejnené spoločne na web stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk na základe kódu 

uchádzača v čase závisiacom od počtu zúčastnených uchádzačov.  

 

PRIJATIE UCHÁDZAČOV PRESTUPOM Z INEJ VYSOKEJ ŠKOLY 

 

Prijatie uchádzačov prestupom z inej vysokej školy  

Dekan JLF UK môže za podmienok určených v tomto vnútornom predpise prijať a povoliť 

zápis študentovi, ktorý študuje v študijnom programe príslušného stupňa v rovnakom študijnom 

odbore alebo v príbuznom študijnom odbore na inej vysokej škole, ak o to písomne požiada 

(ďalej len „prestup“).  

Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle § 58 zákona o vysokých školách. 

O prestup z inej vysokej školy môže študent žiadať k začiatku akademického roka najskôr po 

úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a splnení podmienok na postup do ďalšieho roku 

štúdia podľa pravidiel stanovených na vysokej škole, z ktorej študent chce prestúpiť. 

Podmienky prestupu sú predloženie úradných dokladov o výsledkoch doterajšieho štúdia, 

predloženie sylabov predmetov, ktoré študent ukončil skúškou, zaslanie žiadosti o prestup, 

vyplnenej novej prihlášky na štúdium a dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 70 

€ a súhlasu dekana fakulty, z ktorej študent prestupuje, a to  do 31. 08. 2021. 

O žiadosti študenta o prestup na JLF UK rozhoduje dekan. V prípade predloženia 

nekompletných materiálov dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil. 

V prípade, že študent požadované materiály v takto určenom termíne nedodá, dekan žiadosť 

o prestup na JLF UK zamietne. Dekan fakulty môže žiadosť študenta o prestup zamietnuť aj 

z kapacitných dôvodov. 

Na uznávanie absolvovaných predmetov pri prestupe sa vzťahuje Študijný poriadok JLF UK 

(Vnútorný predpis č. 13/2020, čl. 18). Dekan môže študentovi určiť povinnosť do stanoveného 

termínu absolvovať diferenčnú výučbu a vykonať skúšky určené študijným programom JLF 

UK, ktoré študent nevykonal aj mimo schváleného harmonogramu akademického roka. 

Na JLF UK nemôže byť prijatý prestupom študent z inej vysokej školy, ktorý na tejto nevykonal 

všetky predpísané študijné povinnosti, resp. bol zo štúdia vylúčený alebo mu bolo z 

akýchkoľvek dôvodov štúdium ukončené. Študent si nemôže pri prestupe z inej vysokej školy 

zapísať predmety odporučeného študijného plánu pre ten rok štúdia, v ktorom študoval pred 

prestupom na predchádzajúcej vysokej škole. 

 

Zmena študijného programu v rámci UK sa neuskutočňuje formou prijímacieho konania a 

upravuje ho Študijný poriadok JLF UK (Vnútorný predpis č. 13/2020, čl. 17).   

 

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:  

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.  

https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
https://www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Dekanat/Sekretariat/Legislativa/Rok_2020/VP_2020_13.pdf
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tel.: 043/2633 429  

e-mail: banovcinova@jfmed.uniba.sk 

 

 

Podmienky prijatia na štúdium študijného programu Všeobecné lekárstvo výučba v 

jazyku anglickom 

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY SPOJENÉHO 1. A 2. STUPŇA, NA KTORÉ BUDE JLF UK 

PRIJÍMAŤ ŠTUDENTOV PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 

 

Výučba v jazyku anglickom 

Študijný program 

spojeného 1. a 2. stupňa 
Forma štúdia 

Získaný 

titul 

Dĺžka 

štúdia 

Maximálny 

plánovaný 

počet 

prijatých 

Všeobecné lekárstvo  denná MUDr. 6 rokov 150 

 

PODMIENKY PRIJATIA  

➢ Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme 

je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania 

a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania.  

➢ Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je 

úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie na JLF UK je taký bodový 

zisk z online testu, ktorý zaradí uchádzača, ktorý sa zúčastnil prijímacej skúšky, medzi 

plánovaný počet prijatých uchádzačov.  

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.  

 

FORMA A PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY 

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online testu z predmetov chémia a biológia. Predmety 

prijímacej skúšky z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania v súlade 

s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

Súbor testových otázok pre uchádzačov pozostáva zo 40 otázok z predmetu biológia a zo 40 

otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie je 80 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 ŠTUDIJNÉHO 

PROGRAMU VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO – VÝUČBA V JAZYKU ANGLICKOM  

mailto:banovcinova@jfmed.uniba.sk
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Uchádzači o štúdium doručia fakulte elektronicky naskenovaný originál alebo zašlú úradne 

overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí v čase prijímacích skúšok 

nepreukážu splnenie základnej podmienky prijatia, sú povinní oznámiť fakulte túto skutočnosť 

pred termínom konania prijímacej skúšky a predložiť potvrdenie o ukončení štúdia na strednej 

škole alebo potvrdenie o náhradnom termíne maturitnej skúšky.  

 

Termíny zaslania prihlášky na štúdium:  

Pre všetkých uchádzačov od 30. novembra 2020 do 17.6.2021.  

 

Uchádzač o štúdium v AR 2021/2022 si zaregistruje prihlášku elektronicky, následne je 

potrebné zaregistrovanú vytlačenú a podpísanú 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.  

 

Prijatý uchádzač o štúdium uhradí poplatok za prijímacie konanie vo výške 70,00 Eur 

bankovým prevodom na adresu: JLF UK Martin, Malá Hora 4A, 036 01 Martin, podľa platobnej 

inštrukcie zverejnenej na webovej stránke www.jfmed.uniba.sk (pozn. možnosti platby na 

Slovensku; platby v rámci krajín SEPA; platby mimo krajín SEPA).  

 

Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým 

lekárom ako samostatnú prílohu prihlášky na štúdium.  

 

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. Zároveň všetci pracovníci, ktorí budú pripravovať alebo kontrolovať 

testy, podpíšu vyhlásenie, ktorým sa zaviažu, že z ich strany nedôjde k úniku informácií 

týkajúcich sa znenia otázok v testoch. 

 

SPÔSOB REALIZÁCIE, VYHODNOTENIA VÝSLEDKOV A KONTROLY 

PRIEBEHU PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  

Testy sa budú realizovať v anglickom jazyku výlučne online na zariadeniach uchádzačov 

o štúdium. Realizáciou testov bude poverená spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. so skúsenosťami 

s online testovaním (ďalej len „realizátor“). Realizátor bude prostredníctvom e-mailovej správy 

informovať uchádzačov o podmienkach, termínoch testovania a inštrukciách k ich 

absolvovaniu. Zároveň umožní uchádzačom najneskôr 3 dni pred príslušným termínom 

testovania, aby si nainštalovali potrebný softvér, otestovali pripojenie k testu a nastavenia 

systému ako aj vyskúšali testovacie rozhranie a absolvovali krátky skúšobný test. Testovacie 

rozhranie je optimalizované pre zariadenia štandardných parametrov. Konkrétne požiadavky na 



 

Strana 13 z 19 
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

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

VP 34/2020  

Výtlačok č.: 2 

Lehota uloženia:10 r 
Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022 

  

 

 

zariadenie uchádzača: operačný systém Windows alebo macOS s nainštalovaným internetovým 

prehliadačom (Chrome, Firefox, Safari, Edge alebo Internet Explorer) a povoleným JavaScript, 

dual-core procesor s rýchlosťou 2,4 GHz alebo výkonnejší, 2GB RAM, web-kamera s 

rozlíšením 800x600 alebo vyšším a mikrofón; funkčné pripojenie na internet, minimálne 4GB 

voľného miesta na pevnom disku pre nahratie a spracovanie záznamu. 

Uchádzači sa v súlade s pokynmi zaslanými realizátorom v určenom čase prihlásia do 

testovacieho rozhrania. Testovanie sa začne v stanovenom čase, uchádzač sa nemôže testovania 

zúčastniť inokedy. Pred sprístupnením samotného testu a začatím testovania sa uchádzači 

identifikujú pomocou web kamery a preukazu totožnosti s fotografiou. Pre porovnanie 

a následnú kontrolu sa urobí snímka preukazu ako aj uchádzača. Následne môže prebehnúť tzv. 

sken miestnosti – otočením kamery o 360°. V priebehu celého testovania sa pomocou umelej 

inteligencie automaticky kontroluje a vyhodnocuje, či test skutočne absolvuje uchádzač, ktorý 

sa na začiatku skúšky identifikoval. Po identifikácii sa uchádzačovi sprístupní test. Aplikácia 

testovacieho rozhrania blokuje iné aplikácie a okná v počítači (v odôvodnených prípadoch 

možno nastaviť blokovanie použitia druhého monitora či iných externých zariadení). Počas 

celého testovania sa nahráva záznam z web kamery, mikrofónu a pracovnej plochy uchádzača. 

V priebehu testu sa tieto vstupné dáta neustále vyhodnocujú umelou inteligenciou a pre každého 

účastníka je vypočítané tzv. risk skóre. Toto skóre upozorňuje na možnosť nevyhovujúceho 

správania počas skúšky – napr. odchádzanie z miestnosti, prítomnosť ďalšej osoby, hlasy 

v miestnosti, používanie mobilného telefónu a iné – a potenciálne riziko podvádzania. U každej 

testovanej osoby sú následne všetky tieto situácie so zvýšeným „risk skóre“ validované 

pracovníkmi realizátora, ktorí vyhodnotia, či skutočne išlo o nevyhovujúce konanie a rozhodnú, 

či bude skúška uznaná. Zvýšenie tzv. risk skóre neznamená automaticky rozhodnutie o 

neuznaní testu, takéto rozhodnutie sa môže urobiť až po preskúmaní pracovníkmi realizátora, 

ktorí sú na takéto vyhodnocovanie riadne preškolení.  

JLF UK si vyhradzuje právo na základe rozhodnutia dekanky zmeniť prípadného poskytovateľa 

online testov alebo zmeniť testy na písomné, a to najneskôr do termínu stanoveného na zaslanie 

podrobných informácií k prijímaciemu konaniu. 

 

Termíny online testov: máj a júl 2021 

 

Súčasťou prihlášky pre všetkých uchádzačov sú nasledujúce materiály a doklady:  

▪ oficiálne certifikáty o úspešnom ukončení úplného stredoškolského vzdelania,  

▪ oficiálne lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača,  

▪ životopis,  

▪ rodný list,  

▪ kópia pasu,  

▪ štyri fotografie pasového formátu.  
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Časť 2: Všeobecné ustanovenia k prijímaciemu konaniu 

 

Čl. 1 Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium  

(1) Prijímacie konanie je proces, ktorý umožní uchádzačovi preukázať splnenie 

určených podmienok na štúdium a stať sa študentom zvoleného študijného 

programu na JLF UK. 

(2) Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách.   

(3) JLF UK určuje na prijatie na štúdium príslušných študijných programov ďalšie 

podmienky a spôsob ich overovania, ktoré sú špecifikované v časti 1 tohto 

vnútorného predpisu.  

Čl. 2 Prihláška na štúdium 

(1) Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej 

prihlášky na štúdium na JLF UK,  alebo riadnym vyplnením a podaním 

elektronickej prihlášky  prostredníctvom systému AIS. 

(2) Písomná prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom 

termíne a musí byť podpísaná uchádzačom. Uchádzač so špecifickými potrebami 

môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa po vyhodnotení jeho 

špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s 

prihliadnutím na jeho špecifické potreby.  

(3) K prihláške sa priloží doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 

Neoddeliteľnou časťou prihlášky je aj súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Výška poplatku za prijímacie konanie, spôsob úhrady a platobné dispozície sú 

uvedené v časti 1 tohto vnútorného predpisu. 

(4) Ak si uchádzač podáva prihlášku na viac nelekárskych zdravotníckych študijných 

programov akreditovaných na JLF UK v rovnakej forme štúdia (všetky v dennej 

alebo všetky v externej forme štúdia) a v rovnakom stupni štúdia (všetky v prvom 

stupni alebo všetky v druhom stupni), ktoré sa uskutočňujú na JLF UK, uvádzajú 

sa na jednom tlačive. Ak si uchádzač podáva prihlášku na viac študijných 

programov v rôznych formách štúdia alebo v rôznom stupni štúdia, podáva si na 

každý študijný program samostatnú prihlášku. V predmetných tlačivách uchádzač 

uvedie študijné programy, o ktoré má záujem, v poradí dôležitosti. Ak si uchádzač 

podáva prihlášku na študijný program všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, 

podáva si na každý  študijný program samostatnú prihlášku.  

(5) Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo ak neobsahuje doklad o zaplatení 

poplatku podľa odseku 7, fakulta vyzve uchádzača, aby nedostatky v určenej lehote 

odstránil. Ak uchádzač v určenej lehote, nie kratšej ako 7 dní, nedostatky 

neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú. 

(6) Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, fakulta zašle uchádzačovi 
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pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky, 

prípadne 14 dní pred termínom konania jej prvej časti (overenie manuálnej 

zručnosti).  

Čl. 3 Prijímacia skúška 

(1) Prijímacia skúška sa môže deliť na viac častí a môže sa konať v jednom alebo vo 

viacerých dňoch. 

(2) Na konanie prijímacej skúšky musí byť stanovený aspoň jeden riadny a spravidla 

jeden náhradný termín; tieto termíny musia byť stanovené v súlade so Štatútom 

UK.  

(3) Náhradný termín skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne 

požiada. Dôvodom na povolenie náhradného termínu môže byť napr. náhle 

ochorenie alebo štúdium v zahraničí, keď je prípravou na štúdium na JLF UK, 

alebo účasť uchádzača na prijímacej skúške na inej fakulte UK. 

(4) Prijímacia skúška na prvý, druhý a spojený prvý a druhý stupeň štúdia musí byť 

písomná. V prípade študijného programu zubné lekárstvo môže obsahovať aj test 

manuálnej zručnosti.  

(5) Dekan ustanovuje pravidlá, ktoré je uchádzač povinný dodržiavať počas prijímacej 

skúšky. Tieto pravidlá sú špecifikované v časti 1 tohto vnútorného predpisu. 

(6) Dekan vymenuje na vykonanie prijímacej skúšky skúšobnú komisiu. Skúšobná  

komisia je najmenej trojčlenná. 

(7) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača 

podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas). 

(8) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou 

spisu o prijímacom konaní. Súčasťou tohto spisu je aj: 

a. vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (počet 

získaných bodov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila, resp. vkladala 

údaje do počítača (v prípade online testov môže byť nahradený hromadným 

súborom s výsledkami a samotné testy v elektronickej forme archivuje 

poskytovateľ testovania), 

b. protokol o overovaní zhody pri teste manuálnej zručnosti 

c. záznam o ústnej skúške, ak sa realizuje aj takáto forma, ktorý obsahuje 

otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov 

skúšobnej komisie. 

(9) Na prijímacej skúške alebo jej časti, musia byť prítomní najmenej dvaja členovia 

skúšobnej komisie. Toto neplatí pre online testovanie. 

(10) Hodnotenie písomných testov musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá testy 

hodnotí nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test písal. 

(11) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu 

skúšku uchádzača alebo jej časť, ak sa uchádzač dopustí podvodu alebo konania, ktoré 

je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky 
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prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia, náhradný termín 

prijímacej skúšky sa mu neposkytuje a jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú. 

(12) Dekan alebo poverený prodekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu 

skúšku alebo jej časť aj vtedy, keď v jej priebehu sa zistia okolnosti, ktoré porušujú 

rovnosť zúčastnených uchádzačov v prijímacom pokračovaní. Výsledky prerušenej 

prijímacej skúšky sa nehodnotia, prijímacia skúška sa opakuje v náhradnom termíne 

alebo v inom termíne určenom dekanom. 

(13) V prípade, že sa pri online testoch zistí konanie v rozpore s podmienkami 

uvedenými v časti 2 tohto vnútorného predpisu, výsledok prijímacej skúšky tohto 

uchádzača sa nehodnotí, náhradný termín prijímacej skúšky sa mu neposkytuje a jeho 

prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú. 

 

Čl. 4 Výsledok prijímacej skúšky a prijímacieho konania 

(1) O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan.  

(2) Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od 

overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie, 

poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo 

ním splnomocneného prodekana. V písomnom rozhodnutí o prijatí uchádzača na 

doktorandské štúdium sa uvedie študijný program, forma štúdia, meno školiteľa a téma 

dizertačnej práce. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí doručiť 

uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa 

doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske fakulty počas 15 dní. Posledný deň 

tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.  

(3) Uchádzačovi, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 

podľa §56 zákona o vysokých školách v čase overovania splnenia podmienok na 

prijatie, môže dekan fakulty vydať rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium. V 

prípade, že študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium nepreukáže splnenie 

základných podmienok prijatia na štúdium, dekan vydá rozhodnutie, ktorým 

rozhodnutie o podmienečnom prijatí na štúdium zruší a rozhodne o neprijatí uchádzača 

na štúdium. Ak študent najneskôr v deň určený na zápis na štúdium preukáže splnenie 

základných podmienok prijatia na štúdium, považuje sa za riadne prijatého na štúdium 

zvoleného študijného programu. 

(4) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom 

konaní. 

(5) Ak sa v študijnom programe koná prijímacia skúška, tak v deň konania prijímacej 

skúšky alebo najneskôr v deň, kedy fakulta získa od externého poskytovateľa online 

testovania výsledky, pomocou akademického informačného systému sprístupní 

uchádzačovi výsledok, ktorý dosiahol v jednotlivých predmetoch prijímacej skúšky, ako 

aj celkový výsledok jeho prijímacej skúšky, alebo zverejní na svojom webovom sídle a 

na úradnej výveske fakulty výsledky prijímacej skúšky všetkých uchádzačov v tvare: 

kód uchádzača, celkový výsledok prijímacej skúšky. Výsledky sa zverejňujú podľa 

študijných programov a sú usporiadané podľa kódu uchádzača. Ak sa na študijný 



 

Strana 17 z 19 
 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

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

VP 34/2020  

Výtlačok č.: 2 

Lehota uloženia:10 r 
Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 

spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre AR 2021/2022 

  

 

 

program prijímajú uchádzači bez prijímacej skúšky, ako aj na základe prijímacej 

skúšky, v zozname sa uvedú len uchádzači, ktorí vykonali prijímaciu skúšku. Súčasne 

sa uvedie počet uchádzačov prijatých na študijný program bez prijímacej skúšky. 

(6) Ak prijímacia skúška trvá viac dní (napr. test manuálnej zručnosti), uchádzačovi sa 

sprístupnia výsledky v posledný deň takejto skúšky, alebo najneskôr v deň, kedy fakulta 

získa od externého poskytovateľa online testovania výsledky. Ak sa prijímacia skúška 

koná mimo územia Slovenskej republiky, tak výsledok sa uchádzačovi sprístupní 

a zverejní v deň vyhodnotenia skúšky, resp. v deň, ktorý nasleduje po dni, kedy fakulta 

získa od externého poskytovateľa online testovania výsledky.. 

(7) Najneskôr do 24 hodín po skončení zasadnutia prijímacej komisie dekana fakulty JLF 

UK zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej výveske fakulty zoznam prijatých 

uchádzačov, a to buď celkový zoznam, alebo zoznam podľa jednotlivých študijných 

programov. Spôsob zverejnenia určí dekan fakulty. 

(8) Ak  JLF UK zverejňuje celkový zoznam prijatých uchádzačov, uvádza tieto údaje: kód 

uchádzača a študijný program, na ktorý bol uchádzač prijatý. 

(9) Ak  JLF UK zverejňuje zoznam prijatých uchádzačov podľa jednotlivých študijných 

programov, uvádza len kódy prijatých uchádzačov. 

(10) Zverejnené informácie priebežných výsledkov prijímacej skúšky, ako aj 

konečných výsledkov prijímacieho konania musia mať poznámku „Zoznam je len 

informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania, 

ktoré bude uchádzačovi doručené do vlastných rúk“. 

 

Čl. 5 Dokumentácia o prijímacom konaní a nahliadanie uchádzača do nej 

(1) JLF UK je povinná uložiť dokumentáciu prijímacieho konania najmenej na 25 rokov 

odo dňa skončenia štúdia.   

(2) Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to 

najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, že 

uchádzač môže dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy.  

(3) Nahliadať do materiálov môže len uchádzač alebo ním písomne splnomocnená osoba. 

Do dokumentácie prijímacieho konania možno nahliadnuť vo vyhradených priestoroch 

fakulty za prítomnosti osôb poverených dekanom. 

(4) Na nahliadnutie do dokumentácie musia byť vytvorené primerané podmienky a 

stanovená primeraná doba. 

(5) Ak uchádzač zistí, že jeho test bol nesprávne vyhodnotený, alebo došlo k omylu pri 

určení výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je v 

zmysle odseku 3 prítomná pri nahliadaní a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o neprijatí. 

 

Čl. 6 Preskúmanie rozhodnutia o neprijatí 

(1) Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o 

preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, v 

lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.  
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(2) Dekan môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so 

zákonom, s vnútorným predpisom UK alebo JLF UK alebo s podmienkami 

ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak postúpi žiadosť do 

15 dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom a 

písomným stanoviskom dekana fakulty k vyjadreniam a námietkam žiadateľa.  

(3) Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným 

predpisom UK alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o 

vysokých školách. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.  

(4) Rozhodnutie rektora podľa odseku 2 musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o 

tom, že proti nemu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.  

(5) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od 

doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium na JLF UK. 

(6) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo 

uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol 

poškodený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je 

povinný nedostatok odstrániť a uchádzača zaradiť do poradovníka podľa opraveného 

počtu dosiahnutých bodov. 

(7) Zmeny v dokumentácii prijímacieho konania urobené v zmysle odseku 6 musia byť 

vykonané komisionálne a musí o tom byť vypracovaný zápis podpísaný členmi 

skúšobnej komisie. 

(8) Ak je uchádzač po zmene vykonanej podľa odseku 6 zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú 

podmienky na prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení svoje rozhodnutie a 

uchádzača prijme na štúdium. 

 

Čl. 7 Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik 

(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na 

štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí a oznámi JLF UK. 

(2) Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa môže uskutočniť aj pred začiatkom 

akademického roka, v ktorom sa má ich štúdium začať, ak tak určí  JLF UK. Uchádzač 

sa následne stane študentom až od začiatku tohto akademického roka, ak do 15. augusta 

pred začiatkom tohto akademického roka neoznámi písomne fakulte, že svoj zápis ruší.  

(3) JLF UK má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na 

štúdium. Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť fakulte najneskôr do 

termínu určeného fakultou. 

(4) Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium zaniká, 

ak na otázku JLF UK, či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo do určeného času 

neodpovie. 

(5) Ak zanikne právo uchádzača na zápis na štúdium,  JLF UK zruší rozhodnutie, ktorým 

nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium 

prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium. 

 

Čl. 8 Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium 
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(1) Základnými podmienkami prijatia na magisterské štúdium  je vysokoškolské vzdelanie 

prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu 

získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané 

vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie 

magisterského študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 

kreditov.  

(2) O prijatí uchádzača na magisterský študijný program, ktorý získal vysokoškolské 

vzdelanie podľa odseku 1, rozhodne dekan fakulty na základe splnenia podmienok 

prijatia na štúdium s prihliadnutím na určený počet prijímaných študentov na štúdium 

daného študijného programu a kapacitné možnosti pracoviska, ktoré výučbu 

zabezpečuje. 

(3) Dekan môže rozhodnúť o tom, že uchádzači o štúdium v magisterskom študijnom 

programe sa musia podrobiť prijímacej skúške. 

 

 

 

 

  

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka JLF UK 


