
na Fakulte ošetrovateľstva                                                                              
a zdravotníckych odborných štúdií                   
SZU v Bratislave 
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MOŽNOSTI ŠTÚDIA 



Hlavné poslanie a činnosť fakulty:

• Začiatok pedagogickej činnosti v akad.  r. 2003/2004 

Úlohy fakulty:
• Výchovno-vzdelávacia činnosť
• Vedecká činnosť
• Iná odborná činnosť v oblasti akreditovaných študijných 

programov
• Konzultačná a metodická činnosť

FOaZOŠ SZU v Bratislave



Študijné programy v akad. r. 2021/2022

• Ošetrovateľstvo        - Bc. denná a externá forma štúdia

- Mgr. externá forma štúdia

- PhD. denná a externá forma štúdia

• Fyzioterapia - Bc. denná a externá forma štúdia

- Mgr. externá forma štúdia

• Pôrodná asistencia - Bc. denná forma štúdia



• Urgentná zdravotná starostlivosť 

- Bc. denná a externá forma štúdia

• Fyziologická a klinická výživa 

- Bc. externá forma štúdia

• Dentálna hygiena  - Bc. externá forma štúdia

• Rádiologická technika - Bc. denná a externá forma štúdia



Formy štúdia
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• Získanie spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania -
v dennej forme štúdia v študijných programoch: Ošetrovateľstvo 
Bc., Pôrodná asistencia Bc., Fyzioterapia Bc., Urgentná zdravotná 
starostlivosť Bc., Rádiologická technika Bc.;
v externej forme štúdia v študijných programoch: Ošetrovateľstvo   
Bc., Urgentná zdravotná starostlivosť Bc., Fyziologická a klinická 
výživa Bc., Dentálna hygiena Bc.; 

• Poskytuje absolventom vyšší stupeň vzdelania -

v externej forme štúdia v študijných programoch: Ošetrovateľstvo 

Mgr., Fyzioterapia Bc., Fyzioterapia Mgr., Rádiologická technika Bc.;



Pokračovanie v štúdiu
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• Rigorózna skúška (PhDr.): Ošetrovateľstvo
Fyzioterapia

• Doktorandské štúdium:          Ošetrovateľstvo

• Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve                                   
a v zdravotníckom školstve

• Kontinuálne vzdelávanie v zdravotníctve



Plánované počty prijímaných študentov 
v akad. r. 2021/2022
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Študijný program
Forma 
štúdia

Akad.  
titul

Dĺžka 
štúdia r.

Plánovaný  
počet prijatých

Ošetrovateľstvo denná Bc. 3 50

Ošetrovateľstvo externá Bc. 4 60

Ošetrovateľstvo externá Mgr. 3 60

Fyzioterapia denná Bc. 3 30

Fyzioterapia externá Bc. 4 50

Fyzioterapia externá Mgr. 3 100

Pôrodná asistencia denná Bc. 3 30
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Študijný program
Forma 
štúdia

Akad.  
Titul

Dĺžka 
štúdia r.

Plán. počet 
prijatých

Urgentná zdravotná starostlivosť Denná Bc. 3 30

Urgentná zdravotná starostlivosť Externá Bc. 4 30

Rádiologická technika Denná Bc. 3 30

Rádiologická technika Externá Bc. 3 30

Fyziologická  a klinická výživa           Externá Bc. 4 30

Dentálna hygiena Externá Bc. 4 30



Podklady k príprave                 
na prijímacie skúšky
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Študijný program - Ošetrovateľstvo

Bakalársky študijný program
- denná forma štúdia (dĺžka štúdia 3 roky)
- externá forma štúdia (dĺžka štúdia 4 roky)



Študijný program - Ošetrovateľstvo

• Ošetrovateľstvo sa zaoberá starostlivosťou o jedincov všetkých 
vekových kategórií, rodiny, skupiny a komunity, chorých alebo 
zdravých. Zahŕňa podporu zdravia, prevenciu chorôb, 
starostlivosť o chorých, postihnutých a zomierajúcich

• Štúdium je koncipované v zmysle Nariadenia vlády SR                         
č. 296/2010  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania ...   v znení  neskorších predpisov a Smerníc Rady EÚ

• Absolvent získa spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 
sestra

• Regulované povolanie



Podmienky prijatia – denné štúdium

• Úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

• Prijímacia skúška – písomný test (rozsah učiva                         
z gymnázia):

• Biológia 

• Náuka o spoločnosti

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií 
na výkon príslušného zdravotníckeho povolania 



Podmienky prijatia – externé štúdium

Fakulta prijíma uchádzačov do externej formy štúdia bez 
prijímacej skúšky po splnení predpísaných podmienok: 

• Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore 
zdravotnícky asistent/praktická sestra

• Aktívny výkon povolania zdravotnícky asistent/praktická sestra 
na ustanovený pracovný čas v zdravotníckom zariadení na 
Slovensku

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií 
na výkon zdravotníckeho povolania

• Počas štúdia je stanovené povinné absolvovanie klinickej praxe 
na určených pracoviskách SZU v rozsahu 180 hodín za každý 
semester



Výučba



Klinická prax



Mimoškolské akcie:
Celoplošné testovanie
na Covid 19



Mimoškolské akcie:
Tulipánový pochod



Akcia „Mikuláš“ pre pacientov UNB 
Nemocnice akad. Dérera



Uplatnenie absolventov

Sestra:

• Vyhodnocuje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, poskytuje 
ošetrovateľskú starostlivosť v rámci posudzovania potrieb 
pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania 
ošetrovateľskej starostlivosti v ambulantnej, ústavnej, 
následnej a domácej starostlivosti, pôsobí v komunitách

• Pracuje samostatne v rozsahu svojich kompetencií, dodržiava 
štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, pravidlá 
bezpečnej starostlivosti

• Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní                  
a realizácii preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej 
starostlivosti jednotlivcom, rodinám a skupinám
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Pokračovanie v štúdiu

• Študijný program v 2. stupni (Mgr.): Ošetrovateľstvo

• Rigorózna skúška (PhDr.): Ošetrovateľstvo

• Doktorandský študijný program (PhD.): Ošetrovateľstvo

• Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve                                             
a v zdravotníckom školstve

• Kontinuálne vzdelávanie v zdravotníctve



Kontakt:

PhDr. Emília Miklovičová, PhD.

vedúca 

Katedra ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

emilia.miklovicova@szu.sk

21
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Pôrodná asistencia

Bakalársky študijný program                                      
- denná forma štúdia (dĺžka štúdia 3 roky)
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Študijný program - Pôrodná asistencia

• Pôrodná asistencia - je odbor, ktorý sa zaoberá zdravotnou 
starostlivosťou o matku a dieťa a o reprodukčné zdravie ženskej 
populácie

• Štúdium je koncipované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 
296/2010  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania ...   v znení  neskorších predpisov a Smerníc Rady EÚ

• Absolventka získa spôsobilosť na výkon povolania pôrodná 
asistentka

• Regulované povolanie
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Podmienky prijatia

• Úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

• Úspešné vykonanie prijímacích skúšok 

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných 
kritérií na výkon príslušného zdravotníckeho povolania 

• Prijímacia skúška – písomný test (rozsah učiva                         
z gymnázia):

• Biológia 

• Náuka o spoločnosti
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Odborná príprava - učebne
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Klinická prax

• Oddelenia – interné, chirurgické, gynekologické, pôrodná 
sála, šestonedelie, novorodenecké odd., gynekologická 
ambulancia

• Výkony 

- odvádzanie pôrodov, 

- starostlivosť o ženu počas tehotnosti, pôrodu, šestonedelia

- starostlivosť o novorodenca
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Starostlivosť o tehotné ženy
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Vedenie prenatálnych poradní
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Edukácia tehotných žien / príprava na pôrod
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Starostlivosť o ženy počas pôrodu
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Starostlivosť o novorodenca
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Starostlivosť o matku a dieťa
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Starostlivosť o gynekologicky choré ženy
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Aktivity študentov:

• Mobility – Olomouc, Plzeň

• OZ Pôrodné asistentky pre Vás

• Klub zdravia FOaZOŠ
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Uplatnenie absolventiek

Pôrodná asistentka: 

• Samostatne realizuje individuálnu starostlivosť o ženu a dieťa: 
preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú, 
najmä v období tehotenstva, počas pôrodu a v popôrodnom 
období

• Poskytuje starostlivosť rodinám a špecifickým skupinám žien, 
udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav žien a ich detí, 
ako aj rodín a špecifických skupín a komunít žien

• Získava aktívnu účasť žien, ich rodín, špecifických skupín a 
komunít žien v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby               
a starostlivosti vrátane edukácie žien, rodín, špecifických skupín                
a komunít 
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Prečo sa stať pôrodnou asistentkou?

• Pomáhajúca profesia, ktorá Vás napĺňa

• Poskytovanie starostlivosti prevažne zdravým ženám

• Vynikajúca uplatniteľnosť na trhu práce: gynekologicko-
pôrodnícke oddelenia, ambulancie, vlastná prax  

• Portál uplatnenie.sk 
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Kontakt:

doc. PhDr. Adriana Repková, PhD., mim. prof.

vedúca 

Katedra pôrodnej asistencie

adriana.repkova@szu.sk
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Študijný program - Fyzioterapia

Bakalársky študijný program     

- denná forma štúdia – získanie spôsobilosti na výkon povolania
(dĺžka štúdia 3 roky)

- externá forma štúdia – získanie vysokoškolského vzdelania – Bc. 
(dĺžka štúdia 4 roky)



Pokračovanie v štúdiu

Magisterský študijný program    - externá forma štúdia (získanie 
vysokoškolského vzdelania – Mgr.)

Rigorózne konanie

Ďalšie vzdelávanie



Študijný program - Fyzioterapia

• Fyzioterapia sa zameriava na diagnostiku                   
a terapiu funkčných porúch pohybového 
systému

• Štúdium je koncipované v zmysle Nariadenia 
vlády SR č. 296/2010  o odbornej spôsobilosti na 
výkon zdravotníckeho povolania ...   v znení  
neskorších predpisov

• Získanie spôsobilosti na výkon povolania 
fyzioterapeut v Bc. štúdiu denná forma
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Podmienky prijatia – denné štúdium

• Úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

• Úspešné vykonanie prijímacích skúšok 

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných 
kritérií na výkon príslušného zdravotníckeho povolania 

• Prijímacia skúška:
• Písomný test (rozsah učiva z gymnázia):

• Biológia
• Fyzika   

• Skúška telesnej zdatnosti 
• Plávanie (100 m.)
• Vytrvalostný člnkový beh (20 m. úseky)
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Podmienky prijatia – externé štúdium

Fakulta prijíma uchádzačov do externej formy štúdia bez 
prijímacej skúšky po splnení predpísaných podmienok: 

• Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore 
rehabilitačný pracovník (rehabilitačný asistent) – nie masér 
alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore 
diplomovaný fyzioterapeut ukončené absolventskou skúškou

• Práca v príslušnom odbore

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií 
na výkon zdravotníckeho povolania



Praktická výučba:







Aktivity študentov:

• ŠVOČ

• Univerzitná regata 

• Futbalový turnaj o pohár rektora SZU

• Edukačná návšteva nemocnice vo Viedni

• Mobility Erasmus +: 
• Klaipeda State University of Applied Sciences Litva
• Ústav fyzioterapie, Fakulta zdravotníckých věd, Univerzita

Palackého v Olomouci:



Uplatnenie absolventov

Na klinických pracoviskách fyziatrie, balneológie    
a liečebnej rehabilitácie:
• na fyziatricko–rehabilitačných oddeleniach
• v liečebných ústavoch
• v kúpeľných zariadeniach
• vo wellness a fitness centrách
• v ústavoch sociálnej starostlivosti
• v pedagogickom procese – SZŠ a VŠ
• doma i v krajinách EU



Kontakt: 

PhDr. Jana Havlová, PhD. 

vedúca 

Katedra fyzioterapie

jana.havlova@szu.sk
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Urgentná zdravotná starostlivosť

Bakalársky študijný program

- denná forma štúdia (dĺžka štúdia 3 roky)

- externá forma štúdia (dĺžka štúdia 4 roky)



Katedra urgentnej 
zdravotnej starostlivosti

MUDr. Táňa Bulíková, PhD. - vedúca katedry 
doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH – garant



Akreditované študijné programy

• Urgentná zdravotná starostlivosť
• Denná forma štúdia - 3 roky
• Externá forma štúdia - 4 roky

• Špecializačné štúdium
• Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
• Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti
• Prevoz kritiky chorých 



Urgentná zdravotná starostlivosť

• Získanie spôsobilosti na výkon povolania  zdravotnícky 
záchranár

• vychováva absolventa, ktorý sú odborne spôsobilý na 
poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti

• zabezpečuje organizáciu v oblasti medicíny katastrof



Podmienky prijatia na dennú formu štúdia

• Úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou 

• Úspešné vykonanie prijímacích skúšok

• Zdravotná spôsobilosť na povolanie

• Prijímacia skúška - písomný test (rozsah učiva gymnázia)
• Biológia 
• Náuka o spoločnosti 

a Skúška telesnej zdatnosti:      plávanie 100 m
vytrvalostný člnkový beh 
sed - ľah
kľuky
skok do diaľky z miesta



Podmienky prijatia na externú formu štúdia

• Úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo 
úplného stredného odborného vzdelania, 

• Práca v príslušnom odbore (hasič, policajt, vojak, vodič 
záchrannej zdravotnej služby, operátor operačného 
strediska záchrannej zdravotnej služby), 

• Úspešné vykonanie prijímacej skúšky – skúška fyzickej 
zdatnosti (plávanie, atletické disciplíny, gymnastika) 

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných 
kritérií na výkon zdravotníckeho povolania

• Počas štúdia je stanovené povinné absolvovanie odbornej 
praxe na určených pracoviskách SZU v rozsahu 180 – 240 
hodín za každý semester









Uplatnenie absolventov

• Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom 
programe urgentná zdravotná starostlivosť získava odbornú 
kvalifikáciu (spôsobilosť) na výkon zdravotníckeho 
povolania zdravotnícky záchranár

• Uplatní sa v zdravotnej starostlivosti na pracoviskách 
integrovaného záchranného systému v rámci 
prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti
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Kontaktná osoba

• PhDr. Ing. Bc. Alena Dudeková, PhD.

• odborný asistent katedry UZS

• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

• Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdii

• Limbová 14, 833 03 Bratislava

• e-mail: alena.dudekova@szu.sk

• tel:+421259370857

mailto:alena.dudekova@szu.sk


Študijný program 
- Fyziologická a klinická výživa

Bakalársky študijný program

- externá forma štúdia (dĺžka štúdia 4 roky)



Študijný program 
- Fyziologická a klinická výživa

• Fyziologická a klinická výživa sa zaoberá požiadavkami správnej              
- fyziologickej výživy zdravých osôb a požiadavkami liečebnej                 
- klinickej výživy chorých osôb

• Štúdium je koncipované v zmysle Nariadenia vlády SR                               
č. 296/2010  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania ...   

• Absolvent získa spôsobilosť na výkon                                     
zdravotníckeho povolania nutričný terapeut
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Podmienky prijatia – externé štúdium

Fakulta prijíma uchádzačov do externej formy štúdia bez 
prijímacej skúšky po splnení predpísaných podmienok: 

• Ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 
vzdelanie

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií 
na výkon zdravotníckeho povolania

• Počas štúdia je stanovené povinné absolvovanie klinickej praxe 
na určených pracoviskách SZU v rozsahu 260 hodín za každý 
semester



Uplatnenie absolventov

Nutričný terapeut:

• Uplatní sa v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej 
starostlivosti a na ďalších pracoviskách fyziologickej a klinickej 
výživy

• Uplatní sa v poradniach zdravia športového či edukačného 
zamerania 

• Má uplatnenie ako poradca a konzultant v oblasti amatérskeho a 
profesionálneho športu, či v poskytovaní osobnej nutričnej 
starostlivosti pre rôzne stravovacie kategórie

• Absolvent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní pri 
zabezpečení komplexnej starostlivosti o pacienta/ klienta na 
úseku klinickej výživy vo všetkých typoch zdravotníckych a 
sociálnych zariadení, ale aj v zariadeniach verejného stravovania
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Kontakt:

doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

prednosta Ústavu výživy

branislav.vohnout@szu.sk
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Študijný program – Dentálna hygiena

Bakalársky študijný program

- externá forma štúdia (dĺžka štúdia 4 roky)
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Študijný program – Dentálna hygiena

• Dentálna hygiena sa zaoberá starostlivosťou o ústne zdravie 
jedincov , zahŕňa podporu zdravia, prevenciu chorôb

• Štúdium je koncipované v zmysle Nariadenia vlády SR                         
č. 296/2010  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania ...   v znení  neskorších predpisov

• Absolventi získajú spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania dentálny hygienik / dentálna hygienička



Podmienky prijatia – externé štúdium

• Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo úplne 
stredné odborné vzdelanie s maturitou

• Úspešné absolvovanie prijímacieho konania - prijímacia skúška: 
• biológia (v rozsahu gymnaziálneho učiva) – písomný test

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií 
na výkon zdravotníckeho povolania

• Počas štúdia je stanovené povinné absolvovanie klinickej praxe 
na určených pracoviskách SZU v rozsahu 130 – 240 hodín za 
každý semester



Uplatnenie dentálnej hygieničky/dentálneho 
hygienika:

• V spolupráci so zubným lekárom, v rámci liečebného procesu,
sa podieľa na zhotovení liečebného plánu, prevencii a liečbe
ochorení v dutine ústnej

• Poskytuje informácie a služby, súvisiace s podporou ústneho
zdravia, informácie o zdravom životnom štýle s ohľadom na
vek, zdravotný stav, motivuje pacienta/klienta k starostlivosti
o zdravie

• Informuje o správnych hygienických návykoch, o prevencii,
vyšetrení, diagnostike a liečbe ochorení zubov a parodontu,
vrátane skríningu u detí a dospelých v individuálnej alebo
v skupinovej profylaxii
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• Poskytuje poradenstvo v oblasti ústnej hygieny, inštruuje
vhodnú techniku, a systém čistenia zubov a ďasien, odporúča
pomôcky a vhodný čas pre ústnu hygienu

• Poskytuje poradenstvo v oblasti fluoridácie, odporúča vhodné
preparáty a informuje o spôsobe ich aplikácie a užívania

• Poskytuje poradenstvo tehotnej žene a žene po pôrode
v oblasti formovania správnych hygienických a stravovacích
návykov u dieťaťa od narodenia do 15. roka
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Predklinická učebňa

Modelové hlavy umožňujú

nasimulovať takmer reálnu situáciu
v ústach pacienta

Študenti si od 1. ročníka:

• osvojujú postupy ošetrenia 
pacienta na kresle

• nacvičujú ergonómiu práce

72



Klinické výučbové pracovisko v spolupráci                      s 
Katedrou zubného lekárstva LF SZU
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Kontakt:

MUDr. Marek Šupler, MPH

vedúci 

Katedra dentálnej hygieny

marek.supler@szu.sk
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Študijný program
– Rádiologická technika

Bakalársky študijný program
- denná forma štúdia (dĺžka štúdia 3 roky)
- externá forma štúdia (dĺžka štúdia 4 roky)



Študijný program – Rádiologická technika

• Rádiologická technika sa zaoberá problematikou zdravotnej 
starostlivosti na pracoviskách rádiodiagnostiky a rádioterapie                  
v povolaní rádiologický technik

• Štúdium je koncipované v zmysle Nariadenia vlády SR                         
č. 296/2010  o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 
povolania ...   v znení  neskorších predpisov

• Absolvent získa spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania 
rádiologický technik v dennej forme štúdia, v externej forme 
štúdia získava vysokoškolské vzdelanie Bc.



Podmienky prijatia – denné štúdium

• Úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou

• Úspešné vykonanie prijímacích skúšok – písomný test 
(rozsah učiva z gymnázia):

• Biológia 

• Fyzika

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií 
na výkon príslušného zdravotníckeho povolania 



Podmienky prijatia – externé štúdium

Fakulta prijíma uchádzačov do externej formy štúdia bez 
prijímacej skúšky po splnení predpísaných podmienok: 

• Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore 
rádiologický asistent alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom 
odbore diplomovaný rádiologický technik ukončené 
absolventskou skúškou

• Lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií 
na výkon zdravotníckeho povolania

• Študent počas celej doby štúdia pracuje v odbore



Uplatnenie absolventov

• Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom 
programe rádiologická technika získava dennou formou 
bakalárskeho štúdia odbornú kvalifikáciu (spôsobilosť) na 
výkon zdravotníckeho povolania rádiologický technik 

• Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom 
programe rádiologická technika získava externou formou 
štúdia získava prvý stupeň vysokoškolského štúdia 
v študijnom programe rádiologická technika

• Absolvent sa uplatní v zdravotnej starostlivosti na 
pracoviskách rádiodiagnostiky a rádioterapie v povolaní 
rádiologický technik
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Kontakt:

PhDr. Klára Gebeová, PhD.

vedúca  

Katedra rádiologickej techniky

klara.gebeova@szu.sk
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