
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 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. 
 

http://www.scio.sk/


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). 
 


