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 Zoznam vysokých škôl – zdravotnícke a medicínske odbory 

1. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - 3 

2. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave - 5 

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici --5 

3. Jesseniova lekárska fakulta v Martine - 7 

4. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave - 9 

5. Katolícka univerzita v Ružomberku - 10 

6. Prešovská univerzita v Prešove - 13 

7. Trnavská univerzita - 15 

8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - 16 

9. Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  - 17 

10.  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - 19 

11. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - 20 

12. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave - 22 
 

 

ázov a kód 

projektu 
Moderné vzdelávanie pre prax 2 / 312011ACM2 Mimoškolská činnosť 

Brožúra 
Základné informácie o vysokých školách 

a podmienky prijatia na VŠ 
Čo ďalej po škole - krúžok 

Milí študenti,  

vstúpili ste do druhého polroka a o pár mesiacov na Vás čakajú maturitné skúšky a neskôr aj rozlúčka so 

školou. A čo ďalej...? Závisí len od Vás, akou cestou sa vyberiete. Dôležité je správne rozhodnutie - výber 

vhodnej vysokej školy, pri ktorom by ste mali prihliadať na svoje záujmy, profesiu, ktorej by ste sa radi v 

budúcnosti venovali a na svoje uplatnenie na trhu práce po skončení štúdia.   

V zorientovaní sa profesijného smerovania Vám môže čiastočne pomôcť táto brožúrka, ktorej cieľom je 

poskytnúť študentom SZŠ základné informácie o vysokých školách, podmienkach prijatia na VŠ a zároveň 

ich upozorniť na dôležité termíny a náležitosti ( postup pri podávaní prihlášky, výška poplatkov za 

prijímacie konanie, výška školného, spôsob úhrady s presnými číslami bankových účtov... 

V otázke Kam na vysokú školu sa ľahšie zorientujete najmä prostredníctvom portálu vysokých škôl 

www.portalvs.sk  

Aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium na VŠ (termíny podania prihlášok, zoznam škôl, štatistiky 

škôl ....) tiež nájdete na adrese:  

http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o-studium-na-vysokej-skole 

ako aj na stránkach jednotlivých univerzít, kde nájdete všetky informácie o prijímacom konaní až po 

možnosti uplatnenia absolventov vysokoškolského štúdia v praxi. 

Najväčšia časť rozhodnutia ostáva na Vás. Veľa šťastia a úspechov! 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://www.portalvs.sk/
http://www.uips.sk/prjimacky-na-vysoke-skoly/informacie-pre-zaujemcov-o-studium-na-vysokej-skole
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Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 

Termín podania prihlášky na štúdium, vrátane všetkých požadovaných príloh, je 28. február 2022. 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:  

Ošetrovateľstvo    

Pôrodná asistencia 

Fyzioterapia (skúška telesnej zdatnosti) 

Urgentná zdravotná starostlivosť (skúška telesnej zdatnosti) 

Rádiologická technika 

Fyziologická a klinická výživa 

Dentálna hygiena 

 

TERMÍN konania prijímacej skúšky: denné štúdium: od 6. 6. 2022  

                                                               externé štúdium: bez prijímacej skúšky  

POPLATOK  spojený s administráciou prijímacieho konania: 70,- €.  

 

ŠKOLNÉ: denná forme štúdia: bezplatne 

                   externá forme štúdia: 550,- € za akademický rok  

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM: DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (Bc.):  

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného  

vzdelania,  riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného  

poplatku za prijímacie konanie,  úspešné vykonanie prijímacej skúšky,  

 

Ošetrovateľstvo 

Forma: písomný test  

Predmety:  biológia a náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia)  

 

Fyzioterapia 

Predmety:  biológia a fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia),  

- skúška telesnej zdatnosti  

 
Urgentná zdravotná starostlivosť 

Predmety:  biológia a náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia),  

- skúška telesnej zdatnosti  

Prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém  

 

Pôrodná asistencia 

Predmety: - biológia a náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Prijimacie_konanie/2022-23/FZT-Bc_tz1.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/FOaZOS/Prijimacie_konanie/2022-23/FZT-Bc_tz1.pdf
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Dentálna hygiena – denné štúdium – NEOTVÁRA SA !!! 

                  - otvára sa len externé štúdium 

Predmety: - biológia (v rozsahu učiva z gymnázia),  

                   - chémia (v rozsahu učiva z gymnázia)  

 

MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska 

(prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami 

poslať klasickou  poštou,  v prihláške na vysokú školu musí byť potvrdenie lekára o zdravotnej 

spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe.  

 
K prihláške je potrebné pripojiť:  

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),  

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia,  

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie 70,- € (bez dokladu o zaplatení  

nebude prihláška zaregistrovaná). 

- s prihláškou sa neposielajú koncoročné vysvedčenia, rôzne diplomy, certifikáty  

a osvedčenia – nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.  

 

Poplatok uhradiť na bankový účet SZU výhradne bankovým prevodom:  

 

Názov banky: Štátna pokladnica SWIFT/BIC: SPSRSKBA  

Číslo účtu: (IBAN): SK87 8180 0000 0070 0020 0522, variabilný symbol: 1002008402  

 

správa pre prijímateľa: FOaZOŠ – skratka študijného programu, meno a priezvisko  

uchádzača.  

Pre uchádzačov maturujúcich v školskom roku 2021/2022 termín na doručenie overenej  

kópie maturitného vysvedčenia je v deň konania prijímacej skúšky. 

Možnosti ubytovania a stravovania:  

- ubytovanie: Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len pre obmedzený  

počet prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania),  

- stravovanie: jedáleň SZU.  

 

Všetky dokumenty sa zasielajú na adresu: SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA  

V BRATISLAVE, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37. 

 

Informácie o štúdiu sú uvedené na webovej stránke FZ SZU: 

http://www.szu.sk/index.php?&menu=423&oid=#menutop 

 

Kontakt: tel.: 02/59370 465, e- mail: danica.capkova@szu.sk 

 

 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://mais.szu.sk/eprihlaska
http://www.szu.sk/index.php?&menu=423&oid=#menutop
mailto:danica.capkova@szu.sk
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SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V 

BRATISLAVE 

Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 

 
 

TERMÍN podania prihlášky: do 28. februára 2022  

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:  

fyzioterapia  

laboratórne vyšetrovacie metódy  

v zdravotníctve  

ošetrovateľstvo  

urgentná zdravotná starostlivosť  

 

TERMÍN konania prijímacej skúšky:  Vedomostný test: 7. 6. 2022  

Skúška telesnej zdatnosti: 8. 6. 2022  

POPLATOK spojený s administráciou prijímacieho konania: 70 €  

 ŠKOLNÉ:  denná forma: bezplatne  

                     externá forma: 550 €  

 

PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: 

fyzioterapia  

- biológia, fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test,  

- skúška telesnej zdatnosti,  

ošetrovateľstvo  

- biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test,  

laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  

- bez prijímacej skúšky na základe výsledkov štúdia na strednej škole, do ktorých sa započítavajú študijné 

priemery známok získaných za 1. – 3. ročník štúdia a za prvý polrok 4. ročníka (u študentov osemročného 

gymnázia kvinta až oktáva); na základe uvedených kritérií bude na štúdium prijatých 20 uchádzačov s najlepším 

priemerom známok,  

urgentná zdravotná starostlivosť  

- biológia, náuka o spoločnosti (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test,  

- skúška telesnej zdatnosti 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
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Urgentná zdravotná starostlivosť: uchádzači absolvujú testovanie z atletiky, plávania  

Fyzioterapia: uchádzači absolvujú testovanie z atletiky, plávania, gymnastiky 

 
Prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na www.szu.sk 

(prehliadač Mozilla Firefox) a následne podpísanú a vytlačenú poslať poštou s požadovanými prílohami,  

 

Poplatok uhradiť prevodom na bankový účet SZU (nie poštovou poukážkou):  

Názov banky: Štátna pokladnica  

SWIFT/BIC: SPSRSKBA  

Číslo účtu: (IBAN): SK87 8180 0000 0070 0020 0522  

variabilný symbol: 1004008404 

doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške 

 

K prihláške na bakalárske štúdium uchádzač musí priložiť:  

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),  

- uchádzači o externú formu štúdia, ak majú vyššie odborné vzdelanie, priložia aj overenú kópiu diplomu VOV,  

- uchádzači o externú formu štúdia priložia aj potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení,  

- uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) 

v deň prijímacej skúšky a v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1.,2.,3. a aj za 1. polrok 4. ročníka 

strednej školy,  

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom 

študijnom programe – predloží najneskôr v deň prijímacích pohovorov, resp. v deň zápisu na štúdium,  

štruktúrovaný životopis, prihláška musí byť podpísaná 

 

UBYTOVANIE:  

- Polyfunkčný objekt SZU v Banskej Bystrici, Bernolákova ulica (len obmedzenému počtu prijatých uchádzačov, 

podľa pridelenej kapacity ubytovania), 

 

Informácie o štúdiu sú uvedené na webovej stránke FZ SZU: www.fzszu.sk 

 KONTAKT: 

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica  

Študijné oddelenie SZU Banská Bystrica: tel.: 048/32 48 020, 32 48 021  

e-mail: katarina.navratilova@szu.sk, tatiana.nemcova@szu.sk, www.szu.sk  

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://www.szu.sk/
http://www.fzszu.sk/
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Jesseniova lekárska fakulta v Martine 

 

Termíny zaslania prihlášky na štúdium: do 28. februára 2022 (vrátane) 

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:  

všeobecné lekárstvo 

zubné lekárstvo 

ošetrovateľstvo 

verejné zdravotníctvo 

pôrodná asistencia 

 

Prihláška aj s prílohami sa zasiela na všetky študijné programy len elektronicky. 

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. 

Do prihlášky sa nahráva -  doklad o zrealizovanej platbe za prijímacie konanie a potvrdenie o zdravotnej 

spôsobilosti k štúdiu od praktického lekára (ostatné prílohy uchádzači o študijné programy v jazyku 

slovenskom do prihlášky nevkladajú) 

Zasielanie dokladov na študijné oddelenie: 

Uchádzači o študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo zasielajú len overenú fotokópiu 

maturitného vysvedčenia (do 03.06.2022). 

Uchádzači o bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné 

zdravotníctvo), kde sú rozhodujúce dosiahnuté výsledky na strednej škole, posielajú overené fotokópie 

koncoročných vysvedčení hneď po zaslaní elektronickej prihlášky nasledovne: 

Tohtoroční maturanti – za posledné tri roky štúdia na strednej škole (polročné vysvedčenie zo 4. ročníka sa 

nevyžaduje) 

Overené fotokópie vysvedčení sa vyžadujú z dôvodu zohľadnenia výsledkov štúdia na strednej škole pri 

prijímaní na bakalárske nelekárske študijné programy. 

V prihláške nie je povinné vypísať študijné výsledky, stačí názov a adresa strednej školy, kód strednej školy, 

kód študijného odboru a rok maturitnej skúšky. 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
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Všetci uchádzači overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (do 03.06.2022). 

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK: 

• všeobecné lekárstvo - online test - sobota 04. 06. 2022 (náhradný termín 03. 06. 2022) 

• zubné lekárstvo - skúška manuálnej zručnosti - 25.-29. 04. 2022 

• zubné lekárstvo - online test - piatok 03. 06. 2022 (náhradný termín 04. 06. 2022) 

Prijímacia skúška sa uskutoční formou online testu z predmetov chémia a biológia.  

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je získanie úplného stredného 

vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a v regulovaných povolaniach aj zdravotná 

spôsobilosť na výkon povolania. Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej forme je 

umiestnenie sa v zozname uchádzačov zoradených vzostupne podľa priemeru známok na koncoročných 

vysvedčeniach za posledné tri roky štúdia na strednej škole do miesta podľa maximálneho plánovaného počtu 

uchádzačov pre príslušný študijný program.  

Maturitné vysvedčenie (overenú fotokópiu) zasielajú všetci uchádzači po maturitnej skúške – najneskôr 

do 03. 06. 2022 (termín platí aj pre minuloročných maturantov) 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE 

Poplatok za prijímacie konanie: 

- študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Všeobecné lekárstvo – 70,00 € 

- študijný program spojeného 1. a  2. stupňa Zubné lekárstvo – 100,00 € 

- študijný program 1. stupňa Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo a Pôrodná asistencia – 40,00 € 

ÚDAJE POTREBNÉ PRE ÚHRADU PLATBY 

Banka: Štátna pokladnica 

Účet: Účet v tvare IBAN: 

SK 5881800000007000134502 

Konštantný symbol: 0308 

Variabilný symbol: 25 (VL, OŠ, PA, VZ) 

340 (ZL) 

Špecifický symbol: podľa vygenerovaného príkazu na 

úhradu pri vyplnení prihlášky v 

informačnom systéme 

Referenčné číslo: 005669937 

 KONTAKT:   https://www.jfmed.uniba.sk/ 

Telefon: +421432633309           E-mail: stud@jfmed.uniba.sk 
 

 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://www.jfmed.uniba.sk/
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Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

 

TERMÍN zaslania prihlášky do 28.2.2022 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:  

všeobecné lekárstvo 

zubné lekárstvo 

Elektronická prihláška - návod na vyplnenie  - elektronicky cez systém AIS2 

Elektronická prihláška - registrácia a vyplnenie prihlášky 

 

Uloženú elektronickú prihlášku uchádzač vytlačí a podpísanú spolu s prílohami zašle  na adresu fakulty.  

Fakulta akceptuje  aj prihlášku zaslanú na predpísanom tlačive. 

Termín konania prijímacích skúšok -  jún 2022  

Poplatok za prijímacie konanie 80,00 Eur  

Názov banky: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK65 8180 0000 0070 0013 5249 

Konštantný symbol: 0308 

Variabilný symbol: 20222 

BIC swiftový kód pri platbe zo zahraničia SPSRSKBA 

Spôsob úhrady bankový prevod, poštová poukážka, internetbanking 

Podmienky zaradenia do prijímacieho konania zaslanie riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na 

každý študijný program na adresu fakulty 

Prílohy doklad o zaplatení poplatku 

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium (lekár môže dať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

priamo v prihláške na 3. strane, časť Prílohy k prihláške) 

Podmienky absolvovania prijímacej skúšky zaslanie úradne overenej kópie maturitného vysvedčenia najneskôr 

do 31.5.2022 (vyžaduje sa overenie prednej a zadnej strany u notára alebo  na matrike, nie overenie strednou 

školou) 

- uchádzači, ktorí nadobudli stredné vzdelanie na zahraničnej strednej škole, predložia „Rozhodnutie o uznaní 

dokladu o vzdelaní“ vydaný okresným úradom v sídle kraja v SR 

Forma a obsah prijímacej skúšky - písomný test je z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ePrihlasI.pdf
https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do
https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/start.do
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rozsahu stredoškolského učiva; uchádzač môže získať maximálne 800 bodov, 

Písomný test je z predmetov biológia (100 otázok) a chémia (100 otázok) v rozsahu stredoškolského učiva; 

uchádzač môže získať maximálne 800 bodov, 

- potvrdenie prihlášky strednou školou sa vyžaduje len od tohtoročných maturantov, fakulta nevyžaduje 

uvedenie prospechu  zo štúdia na strednej škole. 

- prílohy: pripevní uchádzač na 3. stranu prihlášky.  V prípade platby internetbankingom priloží potvrdenie 

o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte. Uchádzač s prihláškou neposiela vysvedčenia, diplomy, 

osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní. 

https://www.fmed.uniba.sk/ 

 

KONTAKT: Lekárska fakulta UK 
                     Špitálska 24 
                     813 72 Bratislava 

podateľňa: +421 2 9011 9498 

 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku 

 

Termín podania prihlášky:  do 31. marca 2022 

Poplatok za prijímacie konanie:   45, - €  

 

Uchádzač posiela klasickú (ŠEVT) prihlášku na vysokú školu, súčasne vyplní aj elektronickú prihlášku 

v akademickom  informačnom systéme, ktorá sa nachádza na internetovej stránke FZ KU.  

  

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

FYZIOTERAPIA 

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE 

OŠETROVATEĽSTVO   

RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA  

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://www.fmed.uniba.sk/
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VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO  

 

Podmienky prijatia na štúdium:  

Denná forma štúdia  

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,  

- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,  

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danou 

študijnom odbore,  

- študijné programy urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia  

– úspešné absolvovanie prijímacej skúšky a vedomostný test z predmetov biológia, anatómia a fyziológia 

človeka v rozsahu stredoškolského učiva - 50 bodov  

- ostatné študijné programy - bez prijímacej skúšky,  

Prijímacie skúšky  

1. Prijímacie skúšky sa konajú v nasledovných termínoch  

urgentná zdravotná starostlivosť: 6. - 8. jún 2022  

fyzioterapia: 6. - 8. jún 2022  

 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní:  

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),  

- overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou 

potvrdený priemer známok v prihláške,  

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia,  

K prihláške je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bez dokladu o zaplatení 

nebude prihláška zaregistrovaná).  

Pre uchádzačov maturujúcich v školskom roku 2021/2022 je termín na zaslanie overenej kópie maturitného 

vysvedčenia a overenej kópie vysvedčenia 4. ročníka je do 06. júna 2022. 

 Pre uchádzačov študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia, je potrebné 

doniesť maturitné vysvedčenie alebo jeho overenú fotokópiu najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky.  

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
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V prihláške na vysokú školu musí byť lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému 

štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe.FORMA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY  

vedomostný test:  biológia, anatómia a fyziológia človeka  

test zdatnosti: Jacíkov test zdatnosti, plávanie 100m voľný spôsob  

 

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava  

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559  

SWIFT: SPSRSKBA  

Variabilný symbol: 1600501  

Konštantný symbol: 0308  

Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko  

 

KONTAKT:    www.fz.ku.sk 

 

web: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva 

Všetky dokumenty sa zasielajú na adresu:  

Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku  

Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok  

tel.: +421918 722 182 – študijné oddelenie        e-mail: studijne.fz@ku.sk  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://www.fz.ku.sk/
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva
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Prešovská univerzita v Prešove 

Fakulta zdravotníckych odborov 

Termín podania prihlášky: 31. marec 2022  

Termín prijímacej skúšky: jún 2022  

Poplatok za prijímacie konanie: bakalárske štúdium 35 €/ 30 €  

Papierová forma prihlášky 35 EUR  

alebo elektronická forma prihlášky 30 EUR (nutné poslať aj v tlačenej podobe) 

https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais 

 alebo cez Portál VŠ https://www.portalvs.sk 

 Potom je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované 

doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s 

ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do 

prijímacieho konania!  

2/ Doklady o prospechu:  

uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať  

prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech  

z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník.  

Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade že  

stredná škola prospech nepotvrdzuje, uchádzač doloží k prihláške notársky overené  

vysvedčenia za jednotlivé ročníky.  

Po maturitnej skúške uchádzači, čo najskôr doručia na adresu fakulty úradne overené  

maturitné vysvedčenie, najneskôr v deň konania prijímacích skúšok!  

3/ Ostatné doklady k prihláške (sú súčasťou prihlášky):  

. originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (nalepiť na 3. stranu prihlášky  

. odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore  

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
https://www.portalvs.sk/
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. štruktúrovaný životopis  

. prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3).  

!!! ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne percentil 50 a viacej, nevykonáva už písomný test  

 OŠETROVATEĽSTVO  - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA  

uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50 bez prijímacej  

PÔRODNÁ ASISTENCIA  - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA  

 uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50 bez prijímacej skúšky  

4 DENTÁLNA HYGIENA - DENNÁ FORMA   

1. časť a) písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva a základov prevencie a  

ústnej hygieny (60 % úspešnosť) a l e b o SCIO test  

b) uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50 neabsolvujú prvú časť prijímacej skúšky -  

uchádzači dokladujú k prihláške školou potvrdený prospech  

2. časť  a) skúška manuálnej zručnosti: modelovanie podľa predlohy  

 bodové hodnotenie: 0 – 10 bodov ! táto časť je povinná pre všetkých uchádzačov  

3. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti 

FYZIOTERAPIA  - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA  

. uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50 – bez absolvovania písomného testu  

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA  

- uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50 – bez absolvovania písomného testu  

Poplatok za prijímacie konanie uhradia uchádzači poštovou poukážkou typu R  alebo bankovým  

prevodom na účet:  

Fakulta zdravotníckych odborov PU  

Partizánska č. 1  

080 01 Prešov  

Peňažný ústav: ŠP (Štátna pokladnica)  

IBAN: SK11 8180 0000 007 0000 82677  

Kód banky: 8180                                         Variabilný symbol : 2 1080  

Webové sídlo: www.unipo.sk 

 

KONTAKT: FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV PU  

Partizánska č. 1, 080 01 Prešov  

Tel.: 051/7562430, 051/7562432 (študijné oddelenie)  

 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://www.unipo.sk/
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Trnavská univerzita 

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Termín podania prihlášky do 31. 3.2022 

Poplatok za prijímacie konanie: 40 Eur 

Bakalárske študijné programy 

Ošetrovateľstvo 

Verejné zdravotníctvo 

Sociálna práca 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

 

Elektronická prihláška 

Pokiaľ si uchádzač podáva e-prihlášku na bakalársky študijný program: laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a verejné zdravotníctvo do filtra stupeň je potrebné zadať 

stupeň 1.PO. Prípadne pri filtrovaní zadať len Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce a vtedy sa Vám 

zobrazia všetky ponúkané študijné programy.  

Prílohy prihlášky: životopis, potvrdenie o úhrade poplatku 40,-€, potvrdenie od lekára - tlačivo pre 

zdravotnícke odbory alebo tlačivo pre sociálnu prácu, motivačný list (študijný program: sociálna práca, 

rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny), overené výročné vysvedčenia 1. až 4. ročník + maturitné vysvedčenie – 

uchádzači, ktorí maturovali v roku 2021 a skôr. Uchádzači maturujúci v školskom roku 2021/22 vypíšu 

koncoročné známky za 1. až 3. ročník v prihláške a stredná škola overí správnosť uvedených údajov. 

 

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

ŠTÚDIUM V ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

 Prijímanie uchádzačov 

pre prvý stupeň VŠ štúdia  - prebieha bez prijímacích skúšok podľa výsledkov zo strednej školy na základe 

výberového konania. 

OŠETROVATEĽSTVO 

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia (Bc.) v dennej forme prebieha výberovým konaním na 

základe študijných výsledkov zo strednej školy. 

SOCIÁLNA PRÁCA 

 

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE 

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia (bc.) v dennej forme prebieha výberovým konaním na 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://fzsp.truni.sk/bakalarske-studijne-programy
https://mais.truni.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-uchadzac/Potvrdenie-zs-zdravotnicke-odbory.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-uchadzac/Potvrdenie-zs-zdravotnicke-odbory.pdf
http://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-uchadzac/Potvrdenie-zs-socialna-praca-2.pdf
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základe študijných výsledkov zo strednej školy. 

 

Číslo účtu: Štátna pokladnica SK85 8180 0000 0070 0024 1201, 

SWIFT : SPSRSKBA 

variabilný symbol: ak uchádzač posiela elektronickú prihlášku: vygenerovaný cez elektronickú prihlášku 

ako evidenčné číslo prihlášky, kde pre platbu treba „R“ vynechať 

- bez variabilného symbolu ak uchádzač zasiela prihlášku len v printovej podobe (nie cez E-

prihlášku) 

 špecifický symbol: 30002                 doplňujúce údaje: Priezvisko a meno. 

KONTAKT: Univerzitné námestie 1, 918 43 TRNAVA, Slovakia tel.: +421-33-5939401, 

                       fax: + 421-33-5939493,  www.truni.sk 

 

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Termín podania prihlášky do 31. marca 2022  

Bakalárske študijné programy: 

Ošetrovateľstvo  

Psychológia  

Sociálna práca  

Urgentná zdravotná starostlivosť  

 

Uchádzač o bakalárske študijné programy podáva prihlášku kompletne vyplnenú - aj prospech 

podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy, a to elektronicky, (25,- €) 

alebo papierovú (30,- €) a k prihláške doloží: 

• doklad o úhrade poplatku 25,- alebo 30,- € (banka: Štátna pokladnica IBAN: SK73 8180 0000 

0070 0007 3025 SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, variabilný symbol 2001xxxxxx, kde za x treba 

dosadiť dátum narodenia, do správy uviesť meno a priezvisko uchádzača, spôsob platby – výlučne 

bankovým prevodom), 

• notárom alebo matrikou overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, 

• vlastnoručne podpísaný životopis, 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://www.truni.sk/
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• v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Urgentná zdravotná starostlivosťaj LEKÁRSKY 

POSUDOK O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI UCHÁDZAČA O ŠTÚDIUM  

V odbore UZS nerobíš teoretické prijímačky, iba talentovky – hodnotíme Tvoje výsledky a aktivity 

na strednej škole. 

https://www.fsvaz.ukf.sk/images/o%C5%A1e_bc22-23.pdf 

https://www.fsvaz.ukf.sk/images/uzs_bc22-23.pdf 

https://www.fsvaz.ukf.sk/images/psych_bc22.pdf 

 

KONTAKT: 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra 

tel.: +421 37 6408 111 

 

 

Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

  

Termín prihlášky do 30.4.2022 

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 

Ošetrovateľsvo 

Fyzioterapia 

LVMZ 

Verejné zdravotníctvo 

  

Poplatok za prijímacie konanie: písomná prihláška: 60 € 

                                                      elektronická prihláška: 60 € 

 

Forma skúšky: písomný test z biológie 

 

Potrebné doklady na prijatie: 

- riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium I. stupňa a priloženie požadovaných dokladov; 

- úradne overená kópia maturitného vysvedčenia; 

- uchádzači, maturujúci v školskom roku 2021/2022, dodajú úradne overenú kópiu maturitného 

vysvedčenia na Študijné oddelenie FZ TnUAD najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, - potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti  

 

Prílohy:   Maturitné vysvedčenie (papierová forma) 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf
https://www.fsvaz.ukf.sk/images/images/dokumenty/prij_konanie/potvrdenie_sposobilost_uchadzac_studium.pdf
https://www.fsvaz.ukf.sk/images/o%C5%A1e_bc22-23.pdf
https://www.fsvaz.ukf.sk/images/uzs_bc22-23.pdf
https://www.fsvaz.ukf.sk/images/psych_bc22.pdf
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     Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma) 

e- prihláška: https://e-prihlaska.tnuni.sk 

Pokyny na podanie prihlášky pre nových a existujúcich používateľov AIS bez platného štúdia: 

1. Zaregistrujte sa do systému, uveďte Vašu emailovú adresu, meno, priezvisko a heslo, ktoré 

musí obsahovať minimálne 8 znakov, malé a veľké písmeno a číslo, bez 

medzery. V registračnom formulári doporučujeme použiť Vašu aktuálnu mailovú 

adresu, ktorá bude slúžiť pre pripadnú komunikáciu s univerzitou, alebo v prípade 

zabudnutia hesla. 

2. Prihláste sa pomocou údajov, ktoré ste uviedli pri registrácii. 

3. Podrobný návod na vyplnenie elektronickej prihlášky. 

4. Pre vykonanie zmien v potvrdenej prihláške kontaktujte vaše študijné oddelenie. 

5. Jednotlivé prílohy k prihláške na VŠ doložte podľa pokynov príslušnej fakulty alebo 

celouniverzitného pracoviska. 

Viac informácií o podmienkach prijatia, prijímacej skúške, termínoch a poplatkoch nájdete 

na www.portalvs.sk. 

Pokyny na podanie prihlášky pre aktuálnych používateľov AIS s neukončeným štúdiom: 

Prihláste sa  do AIS-2. Prihlasovacie údaje použite totožné ako pri štúdiu počas akademického roka. 

Vyplňte všetky údaje v prihláške. V prípade, že neviete niektorý údaj správne vyplniť, kontaktujte študijné 

oddelenie príslušnej fakulty. Pred vyplnením el. prihlášky odporúčame si pozrieť manuál. 

Ak mate prihlášku celú vyplnenú a ste si istý, že všetky zadané údaje sú správne, tak kliknite 

na „potvrdiť“. Týmto úkonom sa sprístupní aj možnosť tlače finálnej prihlášky v prípade, že preferujete 

klasickú možnosť odoslania prihlášky poštou. Tento postup neodporúčame hlavne z dôvodu možnosti 

zlyhania doručovacej služby a straty prihlášky. 

Po potvrdení el. prihlášky je Vaša prihláška ešte stále neodoslaná! Je potrebné kliknúť na bežca 

a kliknúť na „potvrdiť prihlášku“ a dokončiť proces odoslania prihlášky. 

Pre vykonanie zmien v potvrdenej prihláške kontaktujte vaše študijné oddelenie. 

Jednotlivé prílohy k prihláške na VŠ doložte podľa pokynov príslušnej fakulty alebo celouniverzitného 

pracoviska. 

Viac informácií o podmienkach prijatia, prijímacej skúške, termínoch a poplatkoch nájdete 

na www.portalvs.sk 

KONTAKT:  telefón  - 032/ 7400 610                      e-mail: renata.vlckova@tnuni.sk 

 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://e-prihlaska.tnuni.sk/
https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/registracia
https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/vyhladavanie
https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/manuals/SK/ePrihlas_I.pdf
https://www.portalvs.sk/sk/vysoka-skola/trencianska-univerzita-alexandra-dubceka-v-trencine
https://ais2.tnuni.sk/ais/start.do
https://ais-navod.tnuni.sk/prihlaska/Prihlaska_pokr_student.pdf
http://www.portalvs.sk/
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Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

 

Te Termín podania prihlášky:  

ŠP Fyzioterapia, denná forma: do 31.3.2022 

 ŠPFyzioterapia, externá forma: do 31.3.2022 

ŠP Rádiologická technika, denná  forma: do 31.3.2022 

ŠP Rádiologická technika, externá forma: do 31.3.2022 

 

PoPlatok za prijímacie konanie:   40 €  pre Bc.  

 

Vzhľadom k pandemickej situácii bez prijímacích pohovorov. 

 
HODNOTENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM: 

 

Elektronická prihláška : https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/   

 

Spolu s prihláškou na Bc. stupeň štúdia Fyzioterapie a Rádiologickej techniky podať prílohy: 

1. životopis, 

2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 

3. stredoškolské vysvedčenia (úradne overené kópie), 

4. maturitné vysvedčenie (úradne overené kópie), 

5. potvrdenie o posúdení zdravotnej spôsobilosti uchádzača – od obvodného  

- (vzor tlačiva dostupný na https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky/) 

 

Uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdí výsledky štúdia za jednotlivé 

ročníky 1,2,3 koncoročné známky - stredná škola. Vysvedčenie za 4. ročník a maturitné vysvedčenie 

(overenú kópiu) pošlú uchádzači ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky. 

 

Platby: 

Banka:     Štátna pokladnica  

Účet:     7000071919/8180 

Variabilný symbol:   42207 

Konštantný symbol:  0308 

Špecifický symbol:     rodné číslo uchádzača bez lomky 

IBAN:     SK59 8180 0000 0070 0007 1919 

SWIFT:    SPSRSKBAXXX 

Viac informácií o podmienkach podania prihlášky a prijímacieho konania nájdete:  

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/
https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky/
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Web:    http://fzv.ucm.sk 

 

KONTAKT: 

Univerzitasv. Cyrila a Metoda v Trnave 

NámestieJozefaHerdu 2 

917 01 Trnava 

 

Tel.: 033/ 5565 716, 033/55 65 721 

E-mail: fzv@ucm.sk , 

 

 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

Termín pre podanie prihlášky je do 28. februára 2022 (vrátane)  

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:  

Všeobecné lekárstvo                                                  

Zubné lekárstvo                                                           

Bakalárske štúdium  

Fyzioterapia                                                                  

Ošetrovateľstvo                                                            

Verejné zdravotníctvo                                                  

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve   

 

Termín prijímacej skúšky:  Písomný test: 13.06.2022 - 17.06.2022 pre všetky študijné programy  

Podmienky pre overovanie schopností:  

Doktorské štúdium všeobecné lekárstvo / zubné lekárstvo  

Základnou podmienkou prijatia na štúdium pre spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia je úplné  

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://fzv.ucm.sk/
mailto:fzv@ucm.sk
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stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.  

Písomný test z:  

- biológie (100 otázok),  

- chémie (100 otázok).  

Maximálny počet bodov je 800. Čas na vypracovanie je 150 minút.   

Test pohybových schopností: 27.05.2022 (zmena termínu nie je možná)  

Platí pre študijný program fyzioterapia, prvý stupeň vysokoškolského štúdia.  

Spôsob podania prihlášky  

1. Elektronická forma - prostredníctvom portálu e-Prihlas 

Registrácia prihlášky elektronicky prostredníctvom portálu e-Prihlas na webovom sídle fakulty  

a nahratie povinných príloh.  

2. Papierová forma - predpísané tlačivo prihlášky (tlačivo ŠEVT).  

Fakulta akceptuje aj prihlášku uchádzača len v „papierovej forme“, zaslanú na predpísanom  

tlačive. Tlačivo musí byť vypísané čitateľne modrým perom a zaslané spolu s povinnými  

prílohami.  

Povinné prílohy  

 1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, formulár nájdete tu;  

 2. potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie.  

 3. notárom overená kópia maturitného vysvedčenia v prípade už ukončeného stredoškolského  

vzdelania  

Údaje potrebné pre úhradu platby bankovým prevodom  

IBAN: SK7381800000007000078360  

SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)  

 SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)  

Konštantný symbol: 0308 Správa pre prijímateľa:  

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky meno a priezvisko  

Variabilný symbol: 1024 názov študijného programu  

Info: https://www.upjs.sk/public/media/0442/PODMIENKY%20PRIJATIA%20AR%2022-

23%20doplnene%20o%20LAB%20po%20schvaleni.pdf 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
https://www.upjs.sk/public/media/0442/PODMIENKY%20PRIJATIA%20AR%2022-23%20doplnene%20o%20LAB%20po%20schvaleni.pdf
https://www.upjs.sk/public/media/0442/PODMIENKY%20PRIJATIA%20AR%2022-23%20doplnene%20o%20LAB%20po%20schvaleni.pdf
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KONTAKT: 

UPJŠ v Košiciach  

Lekárska fakulta  

Trieda SNP 1  

040 11 Košice  

tel.: 055 234 3361     e-mail: jana.bodnarova@upjs.sk, LF-studijne@upjs.sk 

 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v 

Bratislave 

Info: www.vssvalzbety.sk 

Poplatok za prijímacie konanie (prihlášku) : 50 €  

VŠZaSP sv. Alžbety ZNIŽUJE školné pre záujemcov o štúdium 1. (Bc.) stupňa štúdia  

v ak. roku 2022/2023, ktorí zašlú prihláškový spis do 28. 02. 2022 nasledovne:  

Urgentná zdravotná starostlivosť            do 28.02.2022     -  232 €      po 28.02.2022               - 290 €  

Ošetrovateľstvo 3 - ročné                         do 28.02.2022       - 392 €     po 28.02.2022              - 490 €  

Verejné zdravotníctvo                              do 28.02.2022        - 234 €     po 28.02.2022              - 260 € 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  do 28.02.2022   - 234 €   po 28.02.2022  -260 €  

Urgentná zdravotná starostlivosť            do 28.02.2022         - 315 €    po 28.02.2022             - 350 €  

Zubná technika                                           do 28.02.2022         - 441 €   po 28.02.2022             - 490 €  

Sociálna práca                                             do 28.02.2022         - 234 €   po 28.02.2022             -  260 €  

 

1. Podmienky prijatia pre uchádzačov: 

2. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.  

3. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť  

http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/) obsahuje:  

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia,  

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
http://www.vssvalzbety.sk/
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Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021 doložia overenú kópiu maturitného  

vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne (§ 58 ods. 1  

zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších  

predpisov) pred termínom zápisu, aby bolo včas zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium.  

- kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok  

s vyrátaným priemerom v prihláške,  

- životopis (podpísaný),  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania - od lekára (len k zdravotníckym  

odborom),  

- uchádzač o externú formu štúdia uvedie v prihláške na str. 3 údaje o zamestnaní,  

- doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením  

prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv.  

Alžbety, Bratislava  

číslo účtu: IBAN : SK02 1100 0000 0026 2674 8634, variabilný symbol:  

dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), do poznámky uviesť meno uchádzača,  

- IBAN : SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava,  

- špecifické podmienky pre každý študijný program sú uvedené v bode 3.  

 

Prihlášky na vysokoškolské štúdium 1. (Bc.) stupňa zaslať na adresu:  

 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

 Študijné oddelenie  

 Palackého č. 1, P. O. BOX 104  

 810 00 Bratislava  

Osobné odovzdanie prihlášky:    Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava  

 

OŠETROVATEĽSTVO – denná forma (kombinovaná metóda)  

Podmienky prijímacieho konania sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:  

- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou získané na strednej zdravotníckej škole  

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/
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v študijnom odbore: praktická sestra (do r. 2018 zdravotnícky asistent)  

- zdravotná spôsobilosť pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č. 364/ 2009 (potvrdenie od lekára 

vložiť do prihlášky) - v dobe prihlásenia sa potvrdenie od zamestnávateľa o výkone povolania praktická 

sestra  

PÔRODNÁ ASISTENCIA (len v Nových Zámkoch)  

Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky  

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ  

Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky  

LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE 

Podmienky PK sú zhodné so všeobecnými podmienkami VŠ + špecifické podmienky:  

- ukončené úplne stredné odborné vzdelanie s maturitou získané na strednej zdravotníckej alebo chemickej 

škole a jednoročná prax v laboratóriu zdravotníckeho zariadenia poprípade zdokumentovaná prebiehajúca 

prax - zdravotná spôsobilosť  

ZUBNÁ TECHNIKA  

Podmienkou prijatia pre dennú formu:  

1. ukončené: úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou (gymnázium) alebo úplné stredné odborné  

vzdelanie s maturitou  

2. zdravotná spôsobilosť  

3. prijímacie pohovory pre dennú formu sa budú konať koncom júna a budú pozostávať: z kreslenia,  

modelovania a ohýbania drôtu podľa predlohy. Na doplnenie bude písomný test z biológie v rozsahu  

gymnaziálneho učiva.  

4. Prípravný seminár sa bude realizovať v mesiaci máj.  

Podmienkou prijatia pre externú formu:  

1. ukončené: úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v študijnom odbore zubný laborant / technik  

2. zdravotná spôsobilosť  

3. študent najneskôr v deň zápisu doloží potvrdenie o praxi  

KONTAKT: Palackého č. 1, P. O. Box 104, 810 00 BRATISLAVA, Slovenská republika 

 

mailto:skola@szslucnalc.sk
http://www.szslucenec.sk/

