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V súlade s čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK vydávam tento Dodatok č. 1, 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. Upravujú sa termíny konania prijímacích skúšok nasledovne: 

„Termíny konania prijímacích skúšok:   

03. júna 2022 - študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - všeobecné lekárstvo v 
jazyku slovenskom, (náhradný termín 04. júna 2022)   

25.-29. apríla 2022 - študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - zubné lekárstvo – 
skúška manuálnej zručnosti   

04. júna 2022 - študijný program spojeného 1. a 2. stupňa - zubné lekárstvo – 
teoretická skúška (náhradný termín 03. júna 2022)   

04. júna 2022, 09. júla 2022 a 12. augusta 2022 - študijný program spojeného 1. a 2. 
stupňa všeobecné lekárstvo v jazyku anglickom“ 

 
2. Upravuje sa prvá veta v časti Termíny zaslania prihlášky na štúdium nasledovne: 

„Uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa na 
JLF UK môžu zaslať prihlášku na štúdium od 30. novembra 2021 do 31. marca 2022 
(vrátane), uchádzači o 2. stupeň štúdia do 31. mája 2022 (vrátane).“  

 
3. Do časti Poplatok za prijímacie konanie sa na záver vkladá text „Poplatok za 

materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa odpúšťa uchádzačom so štátnym 
občianstvom Ukrajiny.“ 
 

4. Upravujú sa termíny zaslania prihlášky na štúdium študijného programu Všeobecné 
lekárstvo výučba v anglickom jazyku nasledovne: 
„Termíny zaslania prihlášky na štúdium:  
Pre všetkých uchádzačov od 30. novembra 2021 do 20. júla 2022.“ 
 

5. Za slová „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).“ sa vkladá text „Poplatok za materiálne 
zabezpečenie prijímacieho konania sa odpúšťa uchádzačom so štátnym 
občianstvom Ukrajiny.“ 
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6. Upravujú sa termíny online testov nasledovne: 
„Termíny online testov: 4. júna 2022,  9. júla 2022 a 12. augusta 2022.“ 

  
 

 

 II.  

 

Tento Dodatok č. 1, 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 15. marca 2022. 
 
 
 
 
 

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


