
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).1  
 
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 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.2  
 
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. 

                                                 
1 §1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej 

spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory 
2 § 58 ods. 1 zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách 



 
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.  
 
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. 
 


