
 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  V MARTINE 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 
Žiadosť o bonifikáciu v rámci prijímacieho konania na AR 2023/2024 

 
 

Žiadosť o priznanie bodovej bonifikácie v rámci prijímacieho konania  
na JLF UK v Martine pre akademický rok 2023/2024 

podľa čl. 8 a čl. 9 vnútorného predpisu JLF UK č. 40/2022 (Ďalšie podmienky prijatia na 
štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa a 2. stupňa na JLF UK pre 

akademický rok 2023/2024) 
 
Priezvisko: 
Meno: 
Dátum narodenia: 
Adresa bydliska: 
E-mail:  
Číslo elektronickej prihlášky: 
Študijný program*:   všeobecné lekárstvo          zubné lekárstvo 
 
* Žiadam o bonifikáciu za prospech v posledných troch ukončených rokoch 
stredoškolského štúdia (čl. 8): 

Školský rok 
Priemerný 
prospech 

(koncoročný) 

Známka za 
predmet 
Chémia 

Známka za 
predmet 
Biológia 

Známka za 
predmet 
Fyzika 

     

     

     

Celkový 
priemerný 
prospech: 

 Bonifikácia:*  5 bodov            3 body 

 
 
* Žiadam o bonifikáciu za účasť na umiestnenie na olympiádach/SOČ (čl. 9, ods. 1): 

Školský rok 
Predmetová olympiáda*/ 

Stredoškolská odborná činnosť* 
Umiestnenie* 

 
 biológia          chémia,  
 fyzika              matematika 

 1.-3. miesto na celoštátnom kole 
 1.-3. miesto na krajskom kole 

 

 02 Matematika, fyzika 
 03 Chémia, potravinárstvo 
 04 Biológia  
 06 Zdravotníctvo, farmakológia 

 1.-3. miesto na celoštátnom kole 

Bonifikácia:*  5 bodov            3 body 

 
 
 



 
* Žiadam o bonifikáciu za niektorú z nižšie uvedených jazykových skúšok (čl. 9, ods. 2): 

Dátum 
získania 

Cudzí jazyk* 
Jazykový certifikát s požadovanou dosiahnutou 

úrovňou (minimálne C1)* 

  anglický 

 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 

  nemecký 

 Goethe Institute – Goethe-Zertifikat 
  TestDaF 
  Österreichisches Sprachdiplom DEUTSCH ÖSD 
  DSD II – Deutches Sprachdiplom (stufe 2) 

  francúzsky 
 CIEP Alliance française diplomas TCF 
 CIEP Alliance française DALF 

  španielsky  DELE 

Bonifikácia:*  5 bodov 

 
Potvrdzujem, že všetky uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a prikladám overené 
fotokópie dokladov (vysvedčení, certifikátov, diplomov a pod.). 
 
Dátum:  
Vlastnoručný podpis uchádzača: 
 
Povinné prílohy: overené fotokópie vysvedčení, overená kópia diplomu, overená kópia 
certifikátu 
 
Vyplnenú, vytlačenú a popísanú žiadosť o bonifikáciu je potrebné doručiť spolu 
s prílohami najneskôr do 28. 02. 2023 na adresu Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné 
oddelenie, Malá Hora 4A, 03601 Martin. Na neskôr doručené žiadosti sa neprihliada 
(okrem prípadu neskoršieho termínu získania certifikátu/diplomu po 28. 02. 2023, ktoré je 
možné doručiť najneskôr do 15. 05. 2023). 
 
* označte krížikom, ak je uvedený údaj relevantný 
 
 

  



Citácia ustanovení z vnútorného predpisu JLF UK č. 40/2022: 
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 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:  
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, ods. 7: 
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. 
 


