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Vnútorný predpis č. 12/2021 

 

Dodatok č. 1  

k vnútornému predpisu č. 15/2020  

Podmienky prijatia na štúdium študijných 

programov v pregraduálnej výučbe 

uskutočňovaných na Lekárskej fakulte UK 

v Bratislave pre akademický rok 2021/2022  
 

 

 

Uznesenie AS LFUK: 

Akademický senát LF UK schvaľuje predložený Dodatok č. 1 k VP č. 15/2020 – Podmienky 

prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných na LF UK 

pre akademický rok 2021/2022. 

 

marec 2021 

 

 



Dňa 18.9.2020 vydala Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta vnútorný predpis č. 

15/2020 Podmienky prijatia na štúdium študijných programov v pregraduálnej výučbe uskutočňovaných 

na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pre akademický rok 2021/2022 ( ďalej len „vnútorný predpis č. 

15/2020“). 

 

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike 

a v okolitých krajinách, vydáva Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta v súlade s čl. 10 

ods. 1 písm. a) a čl. 12 ods. 16 písm. i) Štatútu Lekárskej fakulty UK v Bratislave tento dodatok č. 1 

k vnútornému predpisu 15/2020, za účelom reakcie na požiadavky vyplývajúce z opatrení spojených 

s bojom proti šíreniu ochorenia COVID-19. 

 

 

 

 

I. 

 

Vnútorný predpis č. 15/2020 sa mení nasledovne: 

 

1. Tabuľka označená ako „Podmienky prijatia na štúdium v slovenskom jazyku“ sa mení 

nasledovne: 
 

 

a) V druhom riadku tabuľky sa pôvodné znenie nahrádza novým znením 

takto: 

 

Pôvodné znenie 
„Termín konania prijímacích skúšok“  „ 7.6.2021 – 15.6.2021 – všeobecné lekárstvo 

16.6.2021 – 17.6.2021 – zubné lekárstvo 

-konkrétny termín prijímacej skúšky určí fakulta 

uchádzačovi podľa abecedy“ 

 

Nové znenie 

„Termín konania prijímacích skúšok“ „ 7.6.2021 – všeobecné lekárstvo 

  8.6.2021 –  zubné lekárstvo 

- konkrétny termín prijímacej skúšky určí 

  uchádzačovi fakulta“ 

 

 

 

b) V treťom riadku tabuľky sa pôvodné znenie nahrádza novým znením 

takto: 

 

Pôvodné znenie 

„Náhradný termín pre obidva študijné 

programy“ 

„18.6.2021“ 

 
 

Nové znenie 
„Náhradný termín pre obidva študijné 

programy“ 

„14.6. – 15.6.2021“ 

 

 

 



 

c) V jedenástom riadku tabuľky sa pôvodné znenie nahrádza novým znením 

takto: 

 

Pôvodné znenie 

„Forma a obsah prijímacej skúšky“ 

 

„písomný test z predmetov biológia (100 otázok) 

a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského 

učiva. Uchádzač môže získať maximálne 800 

bodov, test trvá 3 hodiny. 

-prijímacia skúška sa koná samostatne na každý 

študijný program, výsledok jednej prijímacej 

skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný 

program“ 

 

Nové znenie 
„Forma a obsah prijímacej skúšky“ 

 

„písomný test z predmetov biológia (100 otázok) 

  a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského 

učiva. Uchádzač môže získať maximálne 800 

bodov, 

- test bude prebiehať formou online a bude trvať 

  2 hodiny 

- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý 

  študijný program, výsledok jednej prijímacej 

  skúšky nemožno akceptovať pre druhý študijný 

  program“ 

 

 

 

d) V štrnástom riadku tabuľky sa pôvodné znenie nahrádza novým znením 

takto: 

 

Pôvodné znenie  
„Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie 

výsledkov prijímacej skúšky „ 

 

„-vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje 

anonymne skenovaním vyplnených odpoveďových 

hárkov na základe čiarových kódov 

-výsledky sú zverejňované podľa študijných 

programov a čiarových kódov v deň konania 

prijímacej skúšky na webovom sídle fakulty 

www.fmed.uniba.sk a na výveske LF UK 

v Bratislave, Sasinkova 4.“ 

 

Nové znenie 
„Spôsob vyhodnocovania a zverejnenie 

výsledkov prijímacej skúšky „ 

 

„- vyhodnocovanie testov uskutoční firma, 

   zabezpečujúca online testovanie uchádzačov 

 - výsledky sú zverejňované podľa študijných 

   programov a kódov najneskôr do 5   

   pracovných dní od posledného dňa konania 

   prijímacích skúšok a to na webom sídle  

  fakulty www.fmed.uniba.sk.“ 
 

 

 

 

http://www.fmed.uniba.sk/
http://www.fmed.uniba.sk/


 

 

II. 

 

1. Ostatné ustanovenia vnútorného predpisu č. 15/2020, ktoré neboli týmto dodatkom 

dotknuté, zostávajú v platnosti. 
 

2. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia 

v Akademickom senáte Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

 

V Bratislave 30. marca 2021 
 

 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

dekan LF UK 


