
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.  
 


