
 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií 
 
 
 
 

Prijímacie konanie pre študijný program 
uskutočňovaný v akademickom roku 2023/2024 

 
 
Študijný program: OŠETROVATEĽSTVO – doktorandské štúdium 
Skratka študijného programu: OSEPhD – denné štúdium 

OSEPhDx – externé štúdium 
Študijný odbor: Ošetrovateľstvo 

 
TERMÍN podania prihlášky: do 12. júna 2023 
TERMÍN konania prijímacej skúšky: od 19. júna 2023 

(dátum bude upresnený na pozvánke k prijímacej skúške) 
 
 
Fakulta bude prijímať študentov pre akademický rok 2023/2024: 

Akreditovaný 
študijný 
program 

Forma štúdia Získaný 
akademický 
titul 

Dĺžka štúdia 
(v rokoch) 

Plánovaný 
počet prijatých 

ošetrovateľstvo denná PhD. 3 2 
ošetrovateľstvo externá PhD. 4 4 

 
POPLATKY 
 
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium  
s prezenčnou prijímacou skúškou:     70 € 
 
ŠKOLNÉ 

- v externej forme štúdia: 300,- € za akademický rok, 

- prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (za každý ďalší rok štúdia - § 92 ods.4 zákona 

o vysokých školách): 400,- €, 

- štúdium pre študentov „poplatníkov II“ (študentov zo štátov mimo EÚ): 2000,- € / rok. 

Splatnosť školného v zmysle Smernice rektora č. 4/2019, ktorou sa určuje výška 

školného a poplatkov spojených so štúdiom na Slovenskej zdravotníckej univerzite 

v Bratislave. Smernica je dostupná na: http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2019/2019- 

04_Vyska_skolneho_a_poplatkov_spojenych_so_studiom_na_SZU.pdf 

http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2019/2019-04_Vyska_skolneho_a_poplatkov_spojenych_so_studiom_na_SZU.pdf
http://www.szu.sk/userfiles/file/Smernice/2019/2019-04_Vyska_skolneho_a_poplatkov_spojenych_so_studiom_na_SZU.pdf


Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje 

právo neotvoriť 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. 

 
 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM 
 
 
DENNÁ A EXTERNÁ FORMA (PhD.) 

- úspešné absolvovanie magisterského štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo, 

(predloženie diplomu príp. potvrdenia o úspešnom ukončení štátnych magisterských 

skúšok najneskôr ku dňu zápisu – nevzťahuje sa na absolventov SZU), 

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného 

poplatku za prijímacie konanie, 

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky. 
 
 
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. 

 
Fakulta vyhlasuje termíny prijímacieho konania na doktorandské štúdium a témy dizertačných 

prác a školiteľov týchto prác na úradnej výveske fakulty a na webovej stránke fakulty, najneskôr 

2 mesiace pred posledným dňom termínu podania prihlášok. 

 
Forma a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov: 

Prijímacia skúška na doktorandské štúdium pozostáva z odbornej skúšky, odbornej diskusie o 

téme a základnej štruktúre dizertačnej práce, zo skúšky zo svetového jazyka (anglický, alebo 

nemecký) ak uchádzač nepredloží doklady o absolvovaní štátnej skúšky zo svetového jazyka. 

Výsledok prijímacej skúšky: 

Prijímacia komisia   na   neverejnom   zasadnutí   vyhodnotí   výsledky   prijímacej   skúšky a 

komplexne vyhodnotí uchádzača. O výsledku prijímacieho konania komisia spíše zápisnicu, s 

odporúčaním alebo neodporúčaním prijatia na doktorandské štúdium. Zápisnicu podpíšu všetci 

členovia prijímacej komisie. Predseda komisie zápisnicu predloží dekanovi fakulty do 3 dní od 

konania prijímacej skúšky. 



Dekan fakulty rozhodne o prijatí, alebo neprijatí uchádzača na návrh prijímacej komisie do 8 

dní od prijímacej skúšky. 

Fakulta doručí do vlastných rúk uchádzača rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 

dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. 

 
Všeobecné informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium: 

- 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 klasickou poštou (prihláška na 

vysokoškolské štúdium III. stupňa), 

- v prihláške na vysokú školu musí byť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na 

vysokoškolské štúdium. 
 
 

Povinnými prílohami prihlášky na doktorandské štúdium sú: 

- štruktúrovaný životopis s dôrazom na doterajší profesijný profil (vrátane telefonického 

a e-mailového kontaktu), 

- notársky overené kópie dokladov – diplom o dosiahnutom vzdelaní (magisterský a 

rigorózny, ak taký uchádzač má) a dodatok k diplomu, ak tvorí jeho prílohu 

(magisterský), vysvedčenie o štátnej skúške – nevzťahuje sa na absolventov FOaZOŠ 

SZU, 

- pre uchádzačov vykonávajúcich štátne skúšky v magisterskom študijnom programe v 

akademickom roku 2022/2023 termín na doručenie overenej kópie diplomu je v deň 

konania prijímacej skúšky alebo v deň zápisu, 

- u uchádzačov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v zahraničí, rozhodnutie o uznaní 

zahraničného dokladu o stupni vzdelania – nevzťahuje sa na doklady získané v ČR (viac 

informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky: https://www.minedu.sk, časť uznávanie dokladov o vzdelaní), 

- prehľad publikovaných prác a iné činnosti zvýrazňujúce odborný profil uchádzača, 

- overená kópia dokladu o vykonaní štátnej skúšky zo svetového jazyka. Ak takýto doklad 

uchádzač nevlastní, vykoná v deň prijímacej skúšky aj prijímaciu skúšku z jazyka 

anglického alebo nemeckého, 

- názov a tézy práce, 

https://mais.szu.sk/eprihlaska
https://www.minedu.sk/


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

nebude prihláška zaregistrovaná). Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi 

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. Informácie o ďalšom procese prijímacieho konania budú zaslané 

uchádzačovi elektronickou alebo klasickou poštou, 

- s prihláškou neposiela rôzne diplomy, certifikáty a osvedčenia – nezohľadňujú sa v 

prijímacom konaní, 

- v prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač 

posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium. 

 
Zahraniční študenti sa prijímajú na základe medzivládnych dohôd alebo na vlastné náklady. 

 
 
Organizácia štúdia 

Doktorandské štúdium je koncipované v zmysle § 54 a § 58 odsek 5 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uskutočňuje sa na základe 

individuálneho študijného plánu. Je založené na kreditovom systéme. Študent je povinný získať 

v dennej forme štúdia 180 kreditov a v externej forme štúdia 240 kreditov, ktoré je podmienkou 

riadneho skončenia štúdia. 

 
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, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Študijné 

oddelenie, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37. 

 
 
Schválené Akademickým senátom Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave dňa 3. 10. 2022. 
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