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V súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK vydávam tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa 
vnútorný predpis č. 23/2021 Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, 
spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLFUK pre akademický rok 2022/2023 nasledovne: 

 
I. 
 

1. Dopĺňa sa čl. „Prijatie uchádzačov prestupom z inej vysokej školy“ nasledovne: 
Pred poslednú vetu sa vkladá nasledovný odsek: 
„V prípade študentov so štátnym občianstvom Ukrajiny, ktorí žiadajú o prestup na JLF UK, 
môže dekan upustiť od nižšie uvedených obmedzení (čl. 17 a čl. 18 VP JLF UK č. 13/2020), 
resp. nariadiť ústnu a praktickú prijímaciu skúšku na overenie teoretických vedomostí 
a praktických zručností potrebných na zaradenie do príslušného ročníka. Počet takto 
prijatých študentov je obmedzený maximálnou kapacitou v príslušnom ročníku a poradie sa 
určí na základe výsledku prijímacej skúšky. 
 
Obmedzenia, od ktorých môže dekan upustiť v prípade prestupujúcich študentov so 
štátnym občianstvom z Ukrajiny:  

- splnenie podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia podľa pravidiel stanovených 
na vysokej škole, z ktorej študent chce prestúpiť 

- predloženie úradných dokladov o výsledkoch doterajšieho štúdia, predloženie 
sylabov predmetov, ktoré študent ukončil skúškou (môže byť nahradené čestným 
prehlásením a doplnené až následne), 

- zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa študijného programu, 
- súhlas dekana fakulty, z ktorej študent prestupuje, 
- nemožnosť zapísať si predmety odporučeného študijného plánu pre ten rok štúdia, v 

ktorom študoval pred prestupom na predchádzajúcej vysokej škole 
- obmedzenia pre uznanie absolvovania predmetov uvedené v ods. 2 čl. 18 VP 

13/2020. 
 

II. 

Tento Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa vnútorný predpis č. 23/2021 Ďalšie podmienky prijatia 
na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLFUK pre 
akademický rok 2022/2023, nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte JLF UK 
a účinnosť dňa 28. júna 2022. 

 

 

 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
dekanka JLF UK 

 


