
Vyhlásenie prijímacieho konania a podmienky prijatia  

na doktorandské štúdium - 7.4.1 Ošetrovateľstvo 

na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  

Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 

na akademický rok 2015/2016 

Dekan Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií  vyhlasuje v zmysle § 54 a 

§58 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

prijímacie konanie na doktorandské štúdium  v dennej a externej  forme 

v akreditovanom študijnom programe 7.4.1 Ošetrovateľstvo.  

Uchádzači o doktorandské štúdium v odbore ošetrovateľstvo musia mať ukončené 

vysokoškolské štúdium v študijnom programe  Ošetrovateľstvo (II. stupeň), alebo 

príbuznom odbore v Slovenskej republike, alebo  v zahraničí.  

Nástup prijatých uchádzačov bude v zimnom semestri akademického roka 2015/2016. 

Vypísanie  na webové sídlo 30.6.2015 

Harmonogram prijímacieho konania: 

Termín podania prihlášky  spolu s prílohami je najneskôr do 30. augusta 2015. Prihlášku je 

možné odovzdať v podateľni SZU, prípadne zaslať poštou na adresu:  

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA. 

FOaZOŠ SZU  

Oddelenie pre udeľovanie vedecko-pedagogických hodností  

a akademických titulov 

Limbová 12  

833 03 Bratislava 3 

Termín prijímacích skúšok:  2. septembra 2015 

Okruhy tém (spolu so školiteľmi), termínmi prijímacích pohovorov, podmienkami 

prijatia budú zverejnené na webovom sídle Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných  štúdií - doktorandské štúdium  a taktiež budú k dispozícii na  Oddelení pre 

udeľovanie vedecko-pedagogických hodností a akademických titulov FOaZOŠ SZU, 

Limbová 14, 4. posch., č. dverí 488. 



Formulár prihlášky je na webovom sídle fakulty, resp. možno si ho zakúpiť v predajni tlačív 

Ševt-u. 

Prílohy k prihláške: 

1. notársky overené kópie diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa

v študijnom programe Ošetrovateľstvo, alebo v príbuznom študijnom programe

(magisterský, rigorózny) vrátane dodatku k diplomu

2. stručný životopis s akcentom na doterajší profesijný profil (vrátane telefonického a e-

mailového spojenia)

3. prehľad publikovaných prác a iné činnosti zvýrazňujúce odborný profil uchádzača,

4. notársky overená kópia 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.

5. téma (podľa zadania na úradnej výveske fakulty, alebo podľa vlastného návrhu) a tézy

práce, v prihláške uviesť len jednu tému.

6. doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie.

Bez zaplatenia poplatku a kompletnej prihlášky so všetkými prílohami nebude uchádzač 

pozvaný na prijímaciu skúšku. 

Administratívny poplatok za prijímacie konanie - 70 EUR  

zaslať na číslo účtu v tvare  IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522,  

SWIFT: SPSRSKBAXXX, banka: Štátna pokladnica 
Variabilný symbol:  9900442014 

Špecifický symbol:  rodné číslo bez lomítka 

Pozvánka na prijímacie konanie bude uchádzačom zaslaná len elektronicky (e-mailom). 

Prijatie uchádzačov bude posudzované podľa: 

 zvládnutia prijímacích pohovorov – ústna skúška z predmetu Ošetrovateľstvo,

skúška z cudzieho jazyka ( nemecký jazyk – písomne, anglický ústne)

 kvality téz projektu výskumu, vrátane možnosti grantového zapojenia financovania

empirickej časti práce

 kvality  a počtu publikovaných prác

Výška poplatkov  v akademickom roku 2015/2016  za externú formu doktorandského štúdia 
je uvedená na webovom sídle  univerzity  



Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 

denná forma doktorandského štúdia:  3 

externá forma doktorandského štúdia: 8 


