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V súlade s 57§ zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene ďalších zákonov v aktuálnom 

znení, v súlade s Pravidlami prijímacieho konania na UK1, po prerokovaní vo Vedení dňa 7. novembra 

2022 a po prerokovaní a schválení Akademickým senátom JLF UK podľa Štatútu JLF UK2 vydávam  
 

„Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. 
stupňa na JLF UK na akademický rok 2023/2024“. 

 
Čl. 1  

Všeobecné ustanovenia 
 
1) Prijímacie konanie na JLF UK sa vo všeobecnosti riadi Vnútorným predpisom UK č. 4/2021 
„Podmienky prijímacieho konania na UK“ a týmto vnútorným predpisom, ktorý bližšie určuje ďalšie 

podmienky prijatia pre akademický rok 2023/2024 na JLF UK.3  
 
2) Pre akademický rok 2023/2024 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.  
 
3) Cieľom prijímacieho konania je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými 
schopnosťami a predpokladmi, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium.  
 

Čl. 2 
Počty prijímaných študentov pre akademický rok 2023/2024 

 
1) JLF UK bude prijímať do prvých ročníkov študijných programov spojeného 1. a 2. stupňa 
nasledovné maximálne plánované počty študentov: 
a) Výučba v slovenskom jazyku  

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 11 

 
b) Výučba v anglickom jazyku  

Študijný program 
spojeného 1. a 2. 

stupňa 

Forma štúdia Získaný titul 
Dĺžka 
štúdia 

Maximálny 
plánovaný počet 

prijatých 

Všeobecné lekárstvo  denná MUDr. 6 rokov 150 

 

                                                 
1 Čl. 3 ods. 2 Vnútorného predpisu (ďalej len VP) UK č. 4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na UK 
2 Čl. 18 ods. 1 písm. k) a l) VP JLF UK 6/2009 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v 
Martine 
3 Čl. 3 ods. 2 VP UK č. 4/2021 
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2) JLF UK bude prijímať do prvých ročníkov študijných programov 1. stupňa (bakalárske) nasledovné 
maximálne plánované počty študentov: 

Študijné programy  
1. stupňa 

Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia 
Maximálny 

plánovaný počet 
prijatých 

Ošetrovateľstvo  denná Bc. 3 roky 70 

Pôrodná asistencia  denná Bc. 3 roky 20 

Verejné zdravotníctvo  denná Bc. 3 roky 20 

 
3) JLF UK si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske študijné programy Ošetrovateľstvo, Verejné 
zdravotníctvo a Pôrodná asistencia v prípade nízkeho počtu prihlásených uchádzačov, prípadne aj 
z iných závažných dôvodov. 
 

Čl. 3 
Podmienky prijatia 

 
1) Základnou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme ako aj na 
štúdium 1. stupňa v dennej forme je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného 

odborného vzdelania4 a zdravotná spôsobilosť na výkon povolania5.  
 
2) Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme je absolvovanie 
prijímacieho konania, vrátane národnej porovnávacej skúšky (v prípade uchádzačov pre študijný 
program zubné lekárstvo aj skúšky manuálnej zručnosti).  
 
3) Kritériom pre prijatie na štúdium spojeného 1. a 2. stupňa v dennej forme v slovenskom jazyku je 
po vykonaní prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí 
uchádzača medzi maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov uvedený v čl. 2. Celkový bodový 
zisk z prijímacieho konania predstavuje súčet bodov z: 
a) národnej porovnávacej skúšky (ďalej len NPS) podľa čl. 4, 
b) prospechu počas štúdia na strednej škole podľa čl. 8, 
c) iných aktivít podľa čl. 9, 
d) v prípade zubného lekárstva aj skúšky manuálnej zručnosti podľa čl. 5.  
V prípade dosiahnutia rovnakého celkového bodového zisku u dvoch alebo viacerých uchádzačov 
o štúdium všeobecného lekárstva rozhoduje o konečnom poradí vyšší počet bodov z NPS z testu 
prírodných vied (viď čl. 4). 
V prípade dosiahnutia rovnakého celkového bodového zisku u dvoch alebo viacerých uchádzačov 
o štúdium zubného lekárstva rozhoduje o konečnom poradí vyšší počet bodov zo skúšky manuálnej 
zručnosti. 
 

                                                 
4 § 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) 
5 § 32 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §1 vyhlášky 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre 
uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory 
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4) Kritériom pre prijatie na štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku je po vykonaní 
prijímacej skúšky celkový bodový zisk v rámci prijímacieho konania, ktorý zaradí uchádzača medzi 
maximálny plánovaný počet prijatých uchádzačov uvedený v čl. 2. V celkovom bodovom zisku z 
prijímacieho konania je zahrnutý len bodový zisk z prijímacej skúšky podľa čl. 6. Iné aktivity ani 
prospech na strednej škole sa pri celkovom bodovom zisku nezohľadňujú.  
 
5) Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (1. stupeň) v dennej forme je umiestnenie sa 
v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných 
vysvedčeniach za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho 
plánovaného počtu uchádzačov pre príslušný študijný program uvedenom v čl. 2. JLF UK si 
vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch upustiť od splnenia ďalšej podmienky prijatia. 
 

Čl. 4 
Národná porovnávacia skúška pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa v slovenskom 

jazyku 
1) Národnú porovnávaciu skúšku (NPS) pre študijné programy spojeného 1. a 2. stupňa (všeobecné 
lekárstvo a zubné lekárstvo) v slovenskom jazyku zabezpečuje spoločnosť zodpovedná za ich 
realizáciu (spoločnosť www.scio.cz, s.r.o., ďalej len poskytovateľ testovania).  
 
2) NPS sa uskutoční formou testu z predmetov chémia a biológia (test z prírodných vied) a z testu 
všeobecných študijných predpokladov. Predmety testovania z chémie a biológie z hľadiska obsahu 
neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania v súlade s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách.  
 
3) Každý prihlásený uchádzač získa kupón na 100% zľavu z poplatku za absolvovanie jedného testu 
z prírodných vied (predmety biológia a chémia) a jedného testu všeobecných študijných 
predpokladov (VŠP) v jednom z uznaných termínov podľa čl. 7 u poskytovateľa testovania. Spôsob 
uplatnenia si poukážky bude zaslaný uchádzačom najneskôr do 15. marca 2023 a bude tiež 
zverejnený na internetovej stránke fakulty v časti venovanej prijímaciemu konaniu ako aj na stránke 
poskytovateľa testovania. Poukážku nie je možné uplatniť spätne. V prípade, že sa uchádzač 
rozhodne z akéhokoľvek dôvodu skúšku opakovať, ďalšie pokusy si hradí individuálne.  
 
4) Uchádzač sa na NPS musí včas prihlásiť elektronicky na stránke www.scio.sk/nps, a to podľa 
zverejnených uzávierok pre jednotlivé uznané termíny testovania. Približne 10 dní pred samotným 
termínom skúšky spoločnosť realizujúca NPS zverejnení pozvánku na skúške v osobnom profile 
každého uchádzača na stránke www.scio.sk (profil je uchádzačom vytvorený automaticky pri 
prihláške na skúšku). O zverejnení prihlášky bude uchádzač informovaný prostredníctvom e-
mailovej správy uvedenej pri prihláške na skúšku. Mesto aj termín skúšky si uchádzač zvolí 
individuálne v rámci prihlášky na NPS a uznané termíny sú uvedené v čl. 7. 

 
5) Uchádzač, ktorý si v prihláške vyznačil záujem o štúdium všeobecného aj zubného lekárstva, 
dostane len jeden kupón a výsledok testovania zaslaný poskytovateľom testovania sa mu uznáva pre 
oba študijné programy. 
 
6) Poskytovateľ testovania doručí po vyhodnotení testov v poslednom uznanom termíne fakulte 
zoznam uchádzačov aj s výsledkami z jednotlivých častí testovania. V prípade, že sa uchádzač 

http://www.scio.sk/
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rozhodne absolvovať testovanie vo viacerých uznaných termínoch (opakovane), poskytovateľ 
testovania oznámi fakulte len najlepší dosiahnutý výsledok. 

 
7) Výsledok o úrovni študijných predpokladov v určenej oblasti bude vyjadrený vo forme percentilu. 
Výsledok testu prírodných vied bude mať v celkovom hodnotení testovania váhu 80 % (Biológia a 
Chémia budú mať v rámci výsledku rovnakú váhu, a to 40 % pre každý predmet), výsledok testu VŠP 
bude mať váhu 20 % (všetky oddiely v rámci tohto testu budú mať rovnakú váhu). Celkové poradie 
úspešnosti jednotlivých uchádzačov bude stanovené na základe preváženia výsledkov z oboch 
testov (prírodných vied a VŠP). Do prijímacieho konania sa preto výsledok testovania/NPS prenesie 
v maximálnej výške 100 bodov. 
 
8) Uchádzačovi bude akceptovaný aj výsledok českej verzie testu: Obecné studijní předpoklady 
(OSP) a Test přírodních věd (Biologie, Chemie), a to rovnocenne k slovenskej verzii. 
 
9) Výsledky skúšky odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu 
NPS, uchádzač svoj výsledok fakulte neodovzdáva. Každý uchádzač musí realizujúcej spoločnosti 
poskytnúť svoj súhlas na odovzdanie výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na NPS). 
 

Čl. 5 
Skúška manuálnej zručnosti 

1) V prípade študijného programu zubné lekárstvo pozostáva prijímacia skúška okrem NPS 
testovania 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. 
 
2) Pre určenie počtu získaných bodov je rozhodujúce percento zhody vytvoreného diela s predlohou. 
Body sa prideľujú podľa nasledovného vzorca: počet bodov = dosiahnuté percento zhody delené 
číslom 3 (tri), pričom takto vypočítaný počet bodov sa zaokrúhľuje matematicky na jedno desatinné 
číslo. Maximálny počet bodov, ktorý môže uchádzač získať zo skúšky manuálnej zručnosti, je 33,3.  
 
3) Podrobnosti o skúške manuálnej zručnosti budú prihláseným uchádzačom zaslané spolu 
s pozvánkou najneskôr 28 dní pred plánovaným termínom skúšky. 
 
 

Čl. 6 
Prijímacia skúška pre študijný program všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku 

 
1) Prijímacia skúška sa uskutoční formou online testu z predmetov chémia a biológia. Predmety 
prijímacej skúšky z chémie a biológie z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného 
vzdelania v súlade s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

 
2) 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.  
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3) 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. 
 
4) 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. 
 
5) 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 uchádzačov informovať o podmienkach, 
termínoch testovania a inštrukciách k ich absolvovaniu v ich osobnom profile Sciolink. Tento profil si 
uchádzač bude môcť vytvoriť na stránke app.sciolink.cz po zadaní e-mailovej adresy, ktorú uviedol 
v prihláške najskôr 14 dní pred termínom testovania. Realizátor 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.  
 
6) Testovacie rozhranie je optimalizované pre zariadenia štandardných parametrov. Konkrétne 
požiadavky na zariadenie uchádzača: operačný systém Windows alebo macOS s nainštalovaným 
internetovým prehliadačom Chrome (aktuálna verzia) a povolenými JavaScript, cookies a HTML5,  
aspoň dvojjadrový procesor s rýchlosťou 2,4 GHz alebo výkonnejší, 2GB RAM, web-kamera s 
rozlíšením 800x600 alebo vyšším a mikrofón; funkčné pripojenie na internet, minimálne 8GB 
voľného miesta na pevnom disku pre nahratie a spracovanie záznamu, internetové pripojenie 
s minimálnymi prenosovými rýchlosťami download: 5 Mbps a upload: 1 Mbps. Uvedené požiadavky 
sa môžu vzhľadom na technický rozvoj zmeniť, aktuálne parametre zverejní realizátor najneskôr 30 
dní pred skúškou na svojich internetových stránkach. 
 
7) Uchádzači sa v súlade s pokynmi zverejnenými 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 uchádzač nasníma 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 a vstupnej kontrole sa uchádzačovi sprístupní test. Aplikácia 
testovacieho rozhrania monitoruje iné aplikácie a okná v počítači, rovnako ako použitie 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, ktorá 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 
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všetky tieto situácie validované pracovníkmi realizátora, ktorí vyhodnotia, či skutočne išlo o 
nevyhovujúce konanie a rozhodnú, či bude skúška uznaná. Akékoľvek podozrenie ešte neznamená 
automaticky rozhodnutie o neuznaní testu, takéto rozhodnutie sa môže urobiť až po preskúmaní 
pracovníkmi realizátora, ktorí sú na takéto vyhodnocovanie riadne preškolení.  
 
8) 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. 
 
 

Čl. 7 
Termíny, spôsob a miesta konania testovania v rámci NPS a skúšky manuálnej zručnosti 

 
1) Testovanie (NPS) pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa – všeobecné lekárstvo 
v slovenskom jazyku a pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa – zubné lekárstvo sa konajú 
v termínoch, miestach a spôsobom zverejneným na internetovej stránke spoločnosti organizujúcej 
Národné porovnávacie skúšky (www.scio.sk), a to nasledovne:  
a) termíny uznaných testov: 2. apríla 2023, 29. apríla 2023, 20. mája 2023 (podľa výberu uchádzača) – 
prihlasovanie na termín sa zvyčajne uzatvára 16 dní pred termínom testovania 
b) spôsob písania testov: prezenčne alebo online (podľa výberu uchádzača) 
c) miesto písania testov v SR: Martin, Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Michalovce, Nitra, Poprad, 
Prešov a Žilina (podľa výberu uchádzača, o presnom mieste a čase konania bude uchádzač 
informovaný v pozvánke podľa čl. 4 ods. 4). 
 
2) Vzhľadom na možnosť absolvovať testovanie v troch rôznych termínoch podľa výberu uchádzača 
sa náhradný termín testovania neposkytuje a pri neúčasti na žiadnom z termínov sa nie je ani možné 
odvolávať na prekážky na strane uchádzača. 
 
3) Skúška manuálnej zručnosti pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - zubné lekárstvo sa 
koná v termínoch 24.–28. apríla 2023 prezenčne v priestoroch JLF UK. Pozvánku s uvedením 
presného dňa a miesta konania skúšky manuálnej zručnosti ako aj podrobnosti o jej organizácii 
dostanú všetci uchádzači o štúdium zubného lekárstvo najneskôr 28 dní pred termínom skúšky. 
 
4) Prijímacie skúšky pre študijný program spojeného 1. a 2. stupňa – všeobecné lekárstvo 
v anglickom  jazyku sa konajú v termínoch nasledovne: 3. júna, 21. júla a 18. augusta 2023 – online. 
 

Čl. 8 
Bonifikácia za prospech 

 
1) Uchádzač o štúdium v študijnom programe spojeného 1. a 2. stupňa (všeobecné lekárstvo 
a/alebo zubné lekárstvo), ktorý získal celkový priemerný prospech v posledných troch ukončených 
rokoch štúdia na strednej škole všeobecného zamerania v Slovenskej republike do 1,100 vrátane, a 
zároveň absolvoval výučbu predmetov chémia, biológia a fyzika (alebo v prípade, že neabsolvoval 
predmet biológia, tak predmetu somatológia) v dĺžke aspoň jedného roka v priebehu posledných 
dvoch ročníkov štúdia a bol z týchto predmetov na vysvedčeniach podľa ods. 2 hodnotený 

http://www.scio.sk/
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klasifikačným stupňom nie horším ako 2 (chválitebne), môže požiadať o priznanie bonifikácie do 
celkového hodnotenia v rámci prijímacieho konania nasledovne: 
a) bodová bonifikácia 5 bodov, ak bol celkový priemerný prospech nižší alebo rovný  1,050, 
b) bodové hodnotenie 3 body, ak bol celkový priemerný prospech vyšší ako 1,050 a zároveň nižší 
alebo rovný 1,100. 
 
2) Celkový priemerný prospech sa počíta z posledných troch koncoročných vysvedčení (napr. za 1. až 
3. rok štúdia na štvorročnej strednej škole, ak je uchádzač aktuálne v poslednom roku štúdia, resp. za 
2.-4. rok štúdia, ak uchádzač už zmaturoval, resp. za 5.-7. rok štúdia, ak je uchádzač aktuálne 
študentom posledného roku štúdia v osemročnej strednej škole a pod.), a to vrátane voliteľných 
predmetov. Do priemeru sa nezapočítava známka zo správania. U absolventov viacročných 
stredných škôl sa analogicky počítajú známky z posledných troch rokov štúdia. 
 
3) V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v ods. 1 a ods. 2, musí zaslať ako prílohu 
k prihláške písomnú žiadosť o priznanie bonifikácie, vrátane príloh uvedených v čl. 10, ods. 7.  
 

Čl. 9 
Bonifikácia za iné aktivity  

 
1) Uchádzač o štúdium v študijnom programe spojeného 1. a 2. stupňa (všeobecné lekárstvo 
a/alebo zubné lekárstvo), ktorý sa počas posledných dvoch rokov štúdia zúčastnil krajského alebo 
celoštátneho kola predmetovej olympiády (kategória A) organizovanej Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z predmetov biológia, chémia, fyzika alebo 
matematika, alebo na celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) z odborov  02 
Matematika, fyzika, 03 Chémia, potravinárstvo, 04 Biológia a 06 Zdravotníctvo, farmakológia, môže 
požiadať o priznanie bonifikácie do celkového hodnotenia v rámci prijímacieho konania nasledovne 
(akceptuje sa najvyššie umiestnenie v príslušnej súťaži): 
a) bodová bonifikácia 5 bodov, ak sa na príslušnej predmetovej olympiáde alebo v odbore SOČ 
umiestnil na 1., 2., alebo 3. mieste na celoštátnom kole, 
b) bodová bonifikácia 3 body, ak sa na príslušnej predmetovej olympiáde uvedenej vyššie umiestnil 
na 1., 2., alebo 3. mieste na krajskom kole. 
 
2) Uchádzač o štúdium v študijnom programe spojeného 1. a 2. stupňa (všeobecné lekárstvo 
a/alebo zubné lekárstvo), ktorý získal medzinárodne uznávaný certifikát z anglického jazyka, 
nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo španielskeho jazyka (podľa ods. 5) na úrovni 
minimálne C1, môže požiadať o priznanie bonifikácie do celkového hodnotenia v rámci prijímacieho 
konania vo výške 5 bodov. 
  
3) V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v ods. 1 a/alebo ods. 2, musí zaslať ako prílohu 
k prihláške písomnú žiadosť o priznanie bonifikácie, vrátane príloh hodnoverne potvrdzujúcich 
získanie ocenenia alebo certifikátu (čl. 10, ods. 7).  

 
4) Do celkového bodového hodnotenia v rámci prijímacieho konania sa započítava bonifikácia podľa 
článku 9 maximálne do výšky 10 bodov. 
 
5) Uznávané certifikáty pre účely bonifikácie podľa ods. 2:  
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a) anglický jazyk – Cambridge English – Certificate in Advanced English (CAE) a Certificate of 
Proficiency in English (CPE); International English Language Testing System (IELTS) s minimálnym 
skóre 7; Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – internet-based variant (IBT) s minimálnym 
skóre 95, 
b) nemecký jazyk – Goethe Institute – Goethe-Zertifikat; TestDaF; Österreichisches Sprachdiplom 
DEUTSCH ÖSD; DSD II – Deutches Sprachdiplom (stufe 2), 
c) francúzsky jazyk – CIEP Alliance française diplomas TCF; CIEP Alliance française DALF, 
d) španielsky jazyk – DELE. 
Iné certifikáty, certifikáty nižšej úrovne, výsledky maturitných skúšok alebo iných jazykových a 
bilingválnych škôl sa neakceptujú.  

 
Čl. 10 

Všeobecné podmienky platné pre uchádzačov všetkých študijných programov - výučba 
v slovenskom jazyku 

 
1) Uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na JLF UK môžu 
zaslať prihlášku na štúdium od 1. decembra 2022 do 28. februára 2023 (vrátane). Za zaslanie 
prihlášky sa považuje elektronické zaregistrovanie prihlášky cez systém AIS2 na web stránke fakulty 
a priloženie požadovaných príloh k elektronickej prihláške. Fakulta akceptuje aj prihlášku uchádzača 
zaslanú na predpísanom tlačive len v „papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky požadované 
náležitosti.  
 
2) Uchádzač o štúdium uhradí poplatok za prijímacie konanie podľa čl. 11 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 elektronickej prihláške alebo elektronicky poslať 
fakulte sken dokladu.  
 
3) Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom 

ako prílohu elektronickej prihlášky na štúdium (viď čl. 16).6  
 
4) Do prijímacieho konania bude zaradený iba ten uchádzač, ktorý v termíne zaregistruje prihlášku, 
uhradí poplatok za prijímacie konanie. K elektronickej prihláške uchádzač priloží naskenovaný 
doklad o zaplatení poplatku. K prihláške sa neprikladajú žiadne vysvedčenia, diplomy a osvedčenia, 
okrem prípadov uvedených v ods. 6 a ods. 7.  
 
5) Uchádzači o štúdium študijných programov 1. a spojeného 1. a 2. stupňa zašlú poštou úradne 
overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s návratkou až po doručení rozhodnutia 
o podmienečnom prijatí, ktoré bude uchádzačom zaslané po vyhodnotení splnenia ďalších 
podmienok prijatia. Uchádzači, ktorí ukončili stredoškolské štúdium na stredných školách v 

                                                 
6 §1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej 
spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory 
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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 spolu s návratkou 
a zaslať elektronicky naskenované potvrdenie o ukončení štúdia na strednej škole alebo potvrdenie 
o náhradnom termíne maturitnej skúšky. Následne musia doručiť na študijné oddelenie úradne 

overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápisu na štúdium.7  
 
6) V prípade uchádzačov o bakalárske študijné programy (študijný program 1. stupňa 
Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia) zašlú uchádzači do termínu zaslania 
prihlášky, t. j. do 28. februára  2023, na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá 
Hora 4A, 036 01 Martin) overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky 
štúdia na strednej škole. 
 
7) V prípade, že uchádzač spĺňa niektorú z podmienok na získanie bodov za prospech podľa čl. 8 
a/alebo za iné aktivity podľa čl. 9, zašle najneskôr do termínu zaslania prihlášky, t. j. do 28. februára  
2023, na adresu fakulty (Študijné oddelenie, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin) overené 
kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri ukončené roky štúdia na strednej škole, resp. originál 
alebo overený doklad preukazujúci splnenie týchto podmienok. Na neskôr doručené doklady sa 
neprihliada – okrem neskôr získaných ocenení a certifikátov uvedených v čl. 9, ktoré je potrebné 
zaslať bezodkladne, najneskôr však do 15. mája 2023. 
 
8) Ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, ktoré sa 
uskutočňujú na JLF UK, vyplní len jednu elektronickú prihlášku a uhradí jeden poplatok podľa čl. 11, 
ods. 1 písm. c).  
 
9) Ak si uchádzač podáva prihlášku na študijné programy všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo, 
ktoré sa uskutočňujú na JLF UK, vyplní len jednu elektronickú prihlášku a uhradí jeden poplatok 
podľa čl. 11, ods. 1 písm. b). Testovanie/NPS (podľa čl. 4) absolvuje uchádzač len raz a získaný 
výsledok platí pre oba študijné programy.  
 
10) Ak si uchádzač podáva prihlášku na jeden alebo viaceré bakalárske študijné programy a zároveň 
na jeden alebo oba študijné programy 1. a 2. stupňa, musí prihlášku podať osobitne na nelekárske 
bakalárske študijné programy a osobitne na študijné programy 1. a 2. stupňa (všeobecné lekárstvo a 
zubné lekárstvo),  pričom musí uhradiť poplatok za každú podanú prihlášku.  
 
11) Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške 
(testovaní alebo skúške manuálnej zručnosti) nevracia.  
 
12) Fakulta zašle uchádzačom o štúdium v 1. a spojenom 1. a 2. stupni podrobné informácie 
o prijímacom konaní najneskôr v marci 2023.  

 
13) Náhradný termín prijímacej skúšky/testovania za vzhľadom na možnosť individuálneho výberu 
termínu testovania v rámci NPS v jednom z troch rôznych termínov neposkytuje.  

 

                                                 
7 § 58 ods. 1 zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách 
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14) O náhradný termín skúšky manuálnej zručnosti je možné požiadať vopred (najneskôr 7 dní pred 
jej konaním), pričom termín bude určený v inom dni v príslušnom týždni určenom na jej  realizáciu. 

 
Čl. 11 

Poplatok za prijímacie konanie 
 
1) Poplatok za prijímacie konanie je nasledovný:  

a) študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Všeobecné lekárstvo – 70,00 € 
b) študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Zubné lekárstvo – 100,00 € 
c) študijný program 1. stupňa (bakalársky) Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a 
Pôrodná asistencia – 40,00 € 

 
2) V prípade, že sa uchádzač prihlasuje jednou prihláškou na študijný program zubné lekárstvo aj 
študijný program všeobecné lekárstvo v slovenskom jazyku, platí len poplatok za študijný program 
zubné lekárstvo (ods. 1 písm b). 
 
3) V prípade, že sa uchádzač prihlasuje jednou prihláškou na viac bakalárskych študijných 
programoch, platí len jeden poplatok (ods. 1, písm c). 
 
4) 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  

 
 

Čl. 12 
Prijímacia komisia 

 
1) Dekan určí najmenej jednu komisiu pre prijímacie konanie na každý stupeň vysokoškolského 
štúdia. Komisia pre prijímacie konanie posudzuje schopnosti a predpoklady uchádzača študovať 

zvolený študijný program a pripravuje odporúčanie dekanovi.8 Spravidla sa skladá z členov vedenia 
JLF UK a členov predsedníctva Akademického senátu JLF UK. 
 

 
 
 

                                                 
8 Čl. 2 ods. 4 VP UK 4/2021 
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Čl. 13 

Spôsob zverejnenia výsledkov prijímacieho konania 
 
1) Výsledky NPS (testovania) oznamuje uchádzačom priamo poskytovateľ testovania nimi určeným 
spôsobom.  

2) Výsledky skúšky manuálnej zručnosti budú zverejnené spoločne na internetovej stránke fakulty - 
www.jfmed.uniba.sk na základe kódu uchádzača, ktorý obdržia počas skúšky manuálnej zručnosti, 
a to najneskôr do 21 dní od posledného dňa skúšky manuálnej zručnosti (termín zverejnenia môže 
byť upravený v závislosti od počtu zúčastnených uchádzačov).  

3) Celkové výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na základe čísla elektronickej prihlášky po 
dodaní výsledkov od poskytovateľa testovania po poslednom uznanom termíne testovania na 
internetovej stránke fakulty - www.jfmed.uniba.sk po ukončení prijímacieho konania.  
 
4) Rozhodnutia o prijatí/podmienečnom prijatí resp. neprijatí na štúdium budú písomne odoslané 
uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.  
 

 
 

Čl. 14 

Prijatie uchádzačov prestupom z inej vysokej školy9 
 
1) 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“).  
 
2) Prestup sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle § 58 zákona o vysokých školách. 
 
3) 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. 
 
4) 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 podľa 
študijného programu a súhlasu dekana fakulty, z ktorej študent prestupuje, a to do 31. augusta 2023. 
 
5) 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. 

                                                 
9 Čl. 10 VP UK 4/2021 
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6) 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. 

7) 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. 

 
8) 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).   
 

 
Čl. 15 

Uchádzači so špecifickými potrebami 
 
1) Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri 
prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej 
skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú 
odbornú dokumentáciu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými 

potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.10 Pre 
potreby NPS uchádzač uvedie žiadosť o primerané úpravy priamo pri prihláške na NPS na stránke 
www.scio.sk, následne bude vyzvaný k doloženiu príslušnej odbornej dokumentácie. Ďalšie 
informácie sú k dispozícii na internetovej stránke poskytovateľa NPS 
(https://www.scio.sk/nps/hendikepovani.asp). 
 
2) Koordinátorkou pre prácu s uchádzačmi a so študentmi so špecifickými potrebami je Mgr. Ľubica 
Bánovčinová, PhD. (tel.: 043/2633 429; e-mail: lubica.banovcinova@uniba.sk). 
 

 
 

Čl. 16 
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

 

1) Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 364/2009 Z. z.11 sú kritériá zdravotnej spôsobilosti 
pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory nasledovné: 
a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok, 
b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov, 
c) centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s 
korekciou J. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch. 

                                                 
10 Čl. 4 ods. 3 VP UK 4/2021 
11 §1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej 
spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory 

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
https://www.scio.sk/nps/hendikepovani.asp
mailto:lubica.banovcinova@uniba.sk
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2) Splnenie kritérií uvedených v ods. 1 musí byť potvrdené všeobecným/praktickým lekárom 
a priložené k prihláške o štúdium. 

 
Čl. 17 

Špecifické podmienky platné pre uchádzačov študijného programu všeobecné lekárstvo – 
výučba v anglickom jazyku 

 
1) 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.  
 
2) Termíny zaslania prihlášky na štúdium sú od 1. decembra 2022 do 7. augusta 2023. Zaradenie na 
termín testovania je závislé od termínu doručenia prihlášky. 
 
3) Za zaslanie prihlášky sa považuje jej zaregistrovanie elektronicky podľa pokynov na internetovej 
stránke fakulty. Fakulta akceptuje aj prihlášku uchádzača zaslanú na predpísanom tlačive len v 
„papierovej forme“ v prípade, že spĺňa všetky požadované náležitosti.  
 
4) Prijatý uchádzač o štúdium uhradí poplatok za prijímacie konanie vo výške 70,00 € 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).  
 
5) Fakulta vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium potvrdené praktickým lekárom 
ako samostatnú prílohu prihlášky na štúdium (viď čl. 16).  
 
6) Súčasťou prihlášky pre všetkých uchádzačov sú nasledujúce materiály a doklady:  

a) certifikáty o úspešnom ukončení úplného stredoškolského vzdelania,  
b) lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti uchádzača,  
c) kópia pasu.  

 
 

Čl. 18 Záverečné ustanovenia 
 

1) Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na základe § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách 
môže uchádzač podať do 8 dní od doručenia rozhodnutia. 
 
2) Podmienky prijatia uchádzačov o štúdium študijných programov 2. stupňa (magisterské 
nelekárske študijné programy) budú schválené a zverejnené najneskôr 2 mesiace pred plánovaným 
termínom podávania prihlášok. 
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3) V rámci prijímacieho konania sa uplatňujú všeobecné ustanovenia vnútorného predpisu UK č. 
4/2021 Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, pokiaľ nie sú bližšie 
špecifikované v týchto podmienkach. 
 
4) Tento vnútorný predpis nadobuda platnosť dňom schválenia Akademickým senátom JLF UK 
a účinnosť od 1. decembra 2022. 

 
 
 
 

 
 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.  

dekanka JLF UK v Martine 
 


