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SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií 
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 

 

Pedagogický odbor SZU: tel.: 02/59370 465 

e-mail: danica.capkova@szu.sk, www.szu.sk  

 

 

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

pre akademický rok 2021/2022  

 

študijný program rádiologická technika 

 

 
 

TERMÍN podania prihlášky: do 14. júna 2021 

 

 

 

Fakulta bude prijímať študentov pre akademický rok 2020/2021: 

 

Študijný program Forma štúdia 
Získaný 

akademický titul 

Dĺžka štúdia 

(v rokoch) 

Plánovaný počet 

prijatých 

rádiologická technika denná Bc. 3 30 

rádiologická technika externá Bc. 4 30 

 

 

POPLATKY 

- poplatok spojený s administráciou prijímacieho konania: 70,- € 

 

ŠKOLNÉ  

- v dennej forme štúdia: bezplatne,  

- v externej forme štúdia: 550,- € za akademický rok. 

- prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý ďalší rok štúdia): 600,- € 

- súbežné štúdium dvoch alebo viacerých študijných programov v jednom akademickom 

roku: 600,- € 

- štúdium pre študentov „poplatníkov II“ (študentov zo štátov mimo EÚ): 700,- € / rok. 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje 

právo neotvoriť bakalársky študijný program v prípade nižšieho počtu prihlásených 

uchádzačov, ako je plánovaný počet. Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý študijný 

program aj z iných závažných dôvodov. 

 

 

mailto:danica.capkova@szu.sk
http://www.szu.sk/
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PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (Bc.): 

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania,  

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,  

- lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií na výkon príslušného 

zdravotníckeho povolania. 

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá 

riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok 

za prijímacie konanie. Prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, 

výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program. 

 

Predmety prijímacej skúšky: biológia a fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia) – písomný test.  

 

Vyhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky: 

Každý uchádzač si vyžrebuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač 

priraďuje počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na webovom sídle 

univerzity a fakulty. 

 

PODMIENKY PRIJATIA DO EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA (Bc.): 

- bez prijímacej skúšky. 

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok: 

rádiologická technika 

- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rádiologický asistent 

alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore  diplomovaný rádiologický 

asistent/technik ukončené absolventskou skúškou,  

- práca v príslušnom odbore,  

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného 

poplatku za prijímacie konanie,  

- lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií na výkon 

zdravotníckeho povolania. 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE:  

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška, 

- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém 

MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne 

vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou, 

- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, 

na ktorý sa prihlási, poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia. 

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. 

https://mais.szu.sk/eprihlaska
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K prihláške na bakalárske štúdium musí uchádzač priložiť:  

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

- uchádzač o externú formu štúdia, ak má ukončené vyššie odborné vzdelanie, priloží aj 

overenú kópiu diplomu VOV, 

- uchádzač o externú formu štúdia priloží potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom 

zaradení,  

- uchádzač, ktorý maturuje v tomto akademickom roku, predloží maturitné vysvedčenie 

(overenú kópiu) v deň konania prijímacej skúšky, 

- uchádzač, ktorý ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov 

získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní dokladov 

o vzdelaní získaných v zahraničí (bližšie informácie na webovej stránke SZU),  

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

povolania vo zvolenom študijnom programe, 

- štruktúrovaný životopis, 

- doklad o zaplatení poplatku 70,- €, 

- prihlášku musí uchádzať doručiť podpísanú, s prihláškou neposiela koncoročné 

vysvedčenia, rôzne diplomy, certifikáty a osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom 

konaní. 

 

 

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA: 

Denná forma bakalárskeho štúdia v študijnom programe rádiologická technika je 

koncipovaná tak, aby absolventi získali spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 

rádiologický technik oprávneného vykonávať zdravotnícke povolanie v odboroch rádiológia, 

radiačná onkológia a nukleárna medicína. 

Štúdium je organizované dennou prezenčnou formou, je založené na kreditovom systéme. 

 

Externá forma bakalárskeho štúdia v študijnom programe rádiologická technika poskytuje 

absolventom vyšší stupeň vzdelania - vysokoškolskú kvalifikáciu zdravotníckeho pracovníka 

oprávneného vykonávať zdravotnícke povolanie rádiologický technik v odboroch rádiológia, 

radiačná onkológia a nukleárna medicína. Študent po celú dobu bakalárskeho štúdia pracuje v 

odbore. 

Štúdium je organizované kombinovanou formou a realizuje sa podľa harmonogramu externého 

štúdia, je založené na kreditovom systéme. 

 

 

MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA:    

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

počet prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania), 

- stravovanie: jedáleň SZU. 

 

 

 

 


