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INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

pre akademický rok 2023/2024  
 

 

 

 

TERMÍN podania prihlášky: do 28. februára 2023 

 

TERMÍN konania prijímacej skúšky: od 12. 6. 2023  

TERMÍN skúšky telesnej zdatnosti:  

(termíny budú určené podľa počtu uchádzačov a jednotlivých študijných programov) 

 

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:   70 € 

 

Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium  

bez prezenčnej prijímacej skúšky:     50 € 

 

 

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY,  

na ktoré bude FOaZOŠ SZU prijímať študentov pre akademický rok 2023/2024: 

 

Študijný program 
Forma 

štúdia 

Získaný 

akademický 

titul 

Dĺžka 

štúdia 

(v rokoch) 

Plánovaný 

počet 

prijatých 

ošetrovateľstvo 
denná 

externá * 
Bc. 

3 

4 

60 

60 

pôrodná asistencia denná Bc. 3 30 

fyzioterapia 
denná 

externá * 
Bc. 

3 

4 

30 

20 

urgentná zdravotná starostlivosť 
denná 

externá  
Bc. 

3 

4 

20 

20 

rádiologická technika 
denná 

externá * 
Bc. 

3 

4 

30 

20 

fyziologická a klinická výživa externá * Bc. 4 30 

dentálna hygiena externá Bc. 4 20 

* bez prijímacej skúšky 

 

ŠKOLNÉ za akademický rok: 

- denná forma v bakalárskom štúdiu: bezplatne, 

- prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v bakalárskom študijnom programe denná / externá 

forma štúdia (za každý ďalší rok štúdia): 600,- €, 

- súbežné štúdium dvoch alebo viacerých študijných programov v jednom akademickom roku 

v bakalárskom študijnom programe denná / externá forma štúdia: 600,- €, 

- štúdium v dennej forme štúdia pre študentov „poplatníkov II“ (študentov zo štátov mimo 

EÚ): 700,- € / rok. 
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AKREDITOVANÉ MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY,  

na ktoré bude FOaZOŠ SZU prijímať študentov pre akademický rok 2023/2024: 

 

Študijný program Forma štúdia 

Získaný 

akademický 

titul 

Dĺžka 

štúdia 

(v rokoch) 

Plánovaný 

počet 

prijatých 

ošetrovateľstvo externá * Mgr.  3 60 

fyzioterapia externá * Mgr.  3 70 

* bez prijímacej skúšky 

 

ŠKOLNÉ za akademický rok: 

- externá forma štúdia v bakalárskom štúdiu: 550,- €, 

- externá forma štúdia v magisterskom štúdiu: 550,- €, 

- prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v magisterskom študijnom programe externá forma 

štúdia (za každý ďalší rok štúdia): 700,- €, 

- súbežné štúdium dvoch alebo viacerých študijných programov v magisterskom študijnom 

programe externá forma štúdia v jednom akademickom roku: 700,- €, 

- štúdium v magisterskom študijnom programe externá forma štúdia pre študentov 

„poplatníkov II“ (študentov zo štátov mimo EÚ): 900,- € / rok. 

 

 

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU v Bratislave si vyhradzuje právo 

neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených 

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

študijných programov aj z iných závažných dôvodov. 

 

 

Viac 

 

 

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

 


