UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Malá Hora 4A, 036 01 Martin
Oznámenie o výsledku vybavenia petície

1. Názov petície
Petícia za prijímacie skúšky na JLF v Martine PÍSOMNOU formou
2. Forma petície
Písomná, s priloženým vytlačeným zoznamom zástupcov petičného výboru, ich adries
a podpisov a zoznamom podporovateľov s uvedením e-mailových adries (spolu 214
podporovateľov)
3. Predmet petície
Prehodnotenie zvolenej formy vykonania prijímacej skúšky z online testovania na
písomnú formu, ktorej sa budú môcť zúčastniť všetci uchádzači za rovnakých
podmienok
4. Dátum podania petície
21. máj 2020
5. Označenie orgánu verejnej správy príslušného na vybavenie petície
Univerzita Komenského v Bratislave (UK)
6. Označenie orgánu verejnej správy príslušného na prešetrenie petície
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK)
7. Kedy a komu sa petícia pridelila alebo postúpila na prešetrenie
Osobitné splnomocnenie rektora UK na dekanku JLF UK dňa 27. mája 2020 č. j.
1683/2020
8. Obdobie prešetrovania petície
27.05.2020 – 04.06.2020
9. Obsah petície a vyjadrenie k jednotlivým bodom
JLF UK zmenil formu prijímacej skúšky z písomnej formy na online testovanie, ktoré
odôvodnil mimoriadnou epidemiologickou situáciou spôsobenou koronavírusom
SARS-CoV-2019 a s tým súvisiacim ochorením COVID-19, obmedzením prezenčnej
výučby a možnosti cestovania ako aj karanténnymi opatreniami.
Od 30.4.2020, kedy sa o zmene rozhodlo, došlo k pozitívnemu vývoju epid. situácie na
území SR, pričom už ani možnosti cestovania nie sú obmedzené a karanténne opatrenia
sú v štádiu nastupujúcej 4. etapy uvoľňovania. Na žiadnej inej VŠ v SR nepristúpili k
ONLINE testovaniu, max. presúvajú termíny prijímacích skúšok na neskoršiu dobu.
Všetky lekárske fakulty na Slovensku zotrvávajú na vykonaní písomných prijímacích
skúšok, avšak za patričných epidemiologických opatrení. Taktiež v Českej republike
prebiehajú prijímacie skúšky na VŠ, a dokonca aj maturity, v bežnom režime.

Vzhľadom k tomuto, a hlavne na nasledovné skutočnosti, by bolo veľmi vhodné a
žiadúce prehodnotiť spôsob vykonania prijímacej skúšky na Jesseniovej lekárskej
fakulte UK.
1. Čo sa týka technických požiadaviek na online testovanie si myslíme, že viacerí
uchádzači nedisponujú počítačmi požadovaných tech. parametrov alebo, najmä
uchádzači žijúci na dedinách, môžu mať problémy s wifi pripojením, preto prístup k
skúškam formou online testov nie je pre všetkých rovnako možný, čo je v ROZPORE
SO ZÁSADOU rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní vyplývajúcou z Ústavy SR a §55
ods. 2 zák. č. 131/2002 Z.z o vysokých školách.
Tiež je otázne, aký osud postihne uchádzača, ktorý počas online testovania bude mať
technický problém (napr.: vypadne wifi sieť/náhodné vypnutie PC alebo iný problém),
bude to automaticky znamenať, že vypadne z testovania a to z dôvodov, ktoré objektívne
nezavinil?
Vyjadrenie JLF UK
Online prijímacie skúšky neporušujú zásadu rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní
podľa Ústavy SR a podľa §55, ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách (Práva
ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a študentom v
súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným
zákonom (365/2004 Z.z.). V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje
diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a
rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo
iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo
viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo
iného postavenia.). Naopak sa domnievame, že online prijímacie skúšky umožnia ich
absolvovanie v súčasnej situácii aj tým uchádzačom, ktorí by mohli byť v povinnej
karanténe, alebo by mali problém s pricestovaním do sídla fakulty v súvislosti
s obmedzeniami verejnej dopravy a cezhraničného prechodu. Súčasné pokrytie SR
mobilným internetom umožňuje dostatočné možnosti využívania internetu vo všetkých
regiónoch Slovenska (92,5 – 96% pokrytie v závislosti od operátora –
https://techpit.sk/pokrytie-mobilnych-sieti-na-slovensku/) a náklady na cca 90 minút
prístupu na internet sú v zásade minimálne. Požadované špecifikácie na zariadenie
spoločnosťou SCIO predstavujú v súčasnosti štandardne dostupné zariadenia.
2. Tiež sa nám nepáči zníženie počtu otázok zo 160 na 80 (40 z biológie a 40 z chémie,
namiesto 80 z biológie a 80 z chémie) a tomu zodpovedajúcemu maximálnemu počtu
ktoré možno získať (80 bodov), čo je podľa nás príliš málo na overenie schopností a
predpokladov uchádzačov, ktorí by prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium.
Vyjadrenie JLF UK
Zníženie počtu otázok v tejto situácii považujeme za racionálne vzhľadom na možné
skrátenie potreby pripojenia na wifi ako aj potrebnej kapacity úložiska a zároveň
dostatočné na overenie schopností a predpokladov uchádzačov, ktorí by prejavili
najvyššiu mieru schopností na štúdium. Nakoľko je jediným kritériom celkový zisk bodov
z písomného testu, ktorý zaradí uchádzača v konečnom poradí medzi prvých 150 miest

pre študijný program všeobecné lekárstvo, zníženie celkového počtu otázok by nemalo
mať vplyv na percentuálnu úspešnosť jednotlivých uchádzačov.
3. Považujeme tiež za vyššiu mieru spoľahlivosti, keď uchádzač si osobne ťahá otázky pri
písomnej skúške, ako keď softvér vygeneruje sadu otázok pri online testovaní, čo v nás
vzbudzuje nedôveru. Tiež máme obavy z kontroly "umelou inteligenciou" v prípade, ak
sa pri rozmýšľaní zahľadíme na nejaký bod/čítanie nahlas, a takéto správanie bude
vyhodnotené ako podvádzanie, čo by malo za následok získanie tzv. RISK SKÓRA, a
diskvalifikovanie z online testovania. Považujeme podmienky takéhoto
diskvalifikovaná za nie presne zadefinované.
Uvedené považujeme za najvýznamnejšie otázniky vyvstávajúce v súvislosti s online
testovaním. Túto formu prijímacej skúšky si uchádzači o štúdium dobrovoľne nevybrali
a z ohľadom na súčasnú epid. situáciu ju nepovažujeme za nevyhnutnú.
Týmto by sme chceli poprosiť dekanát JLF UK o prehodnotenie zvolenej formy
vykonania prijímacej skúšky na ich fakultu tak, aby sa jej mohli zúčastniť všetci
uchádzači za rovnakých podmienok pre všetkých a ktorej najlepšie zodpovedá doteraz
zaužívaná prax v podobe konania písomnej prijímacej skúšky.
Vyjadrenie JLF UK
Generovanie testu z databázy otázok fakulty, ktorý použije spoločnosť SCIO na
testovanie, je identické ako pri písomnej forme testovania. V online forme, kedy budú
všetci uchádzači písať test naraz, bude všetkým určený rovnaký test, čo prispeje
k zjednoteniu podmienok a zníži sa tým variabilita zastúpenia otázok pri generovaní
rôznych testov v prípade písomných prijímacích skúšok. Podmienky sledovania
správania sa uchádzača umelou inteligenciou počas online testovania a následné
vyhodnocovanie risk skóre budú realizovať skúsení a zaškolení pracovníci spoločnosti
SCIO. Bližšie informácie ako aj video-návody bude distribuovať všetkým uchádzačom
spoločnosť SCIO začiatkom júna.
10. Výsledok prešetrenia
Vedenie JLF UK v Martine neodporučilo dekanke vyhovieť petícii a meniť formu
prijímacej skúšky z online testovania na písomnú.
Dekanka následne rozhodla, že Petícii za prijímacie skúšky na JLF v Martine
PÍSOMNOU formou nevyhovuje. JLF UK v Martine nebude meniť aktuálne platné
Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa
a 2. stupňa na JLF UK pre akademický rok 2020/2021, ani meniť online formu
prijímacích skúšok na písomnú.
11. Dátum vybavenia petície a odoslania oznámenia zástupcom petičného výboru
o výsledku prešetrenia
10. jún 2020
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka JLF UK v Martine

