
 
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych 

odborných štúdií 

 

 

 
 

Prijímacie konanie pre študijný program 

uskutočňovaný v akademickom roku 2023/2024 

 
Študijný program: DENTÁLNA HYGIENA – bakalárske štúdium 

Skratka študijného programu: DH – denné štúdium 

DHx – externé štúdium 

Študijný odbor: Zdravotnícke vedy 

TERMÍN podania prihlášky:  do 28. februára 2023 

TERMÍN konania prijímacej skúšky: od 12. 6. 2023 

(presný dátum bude 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 

dentálna 

hygiena 
denná Bc. 3 neotvára sa 

dentálna 

hygiena 
externá Bc. 4 20 

 

POPLATKY 

 
Materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium  

s prezenčnou prijímacou skúškou:     70 € 

 

ŠKOLNÉ 

- 550,- € za akademický rok splatné bezhotovostným prevodom na účet SZU v termíne 

do 22. augusta bežného kalendárneho roku, 

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

o vysokých školách): 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. 

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 

 

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 

 
EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA (Bc.): 

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania, 

- 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. 

 
Forma a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov: 

Forma: písomný test 

Rámcový obsah skúšky: 

Predmety: 

- biológia (v rozsahu učiva z gymnázia), 

- chémia (v rozsahu učiva z gymnázia) – ďalšie podmienky pre prijatie (§ 57 zákona 

o vysokých školách). 

 
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. 

Spôsob overenia splnenia podmienok prijatia na VŠ: 

Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú zoradení do výsledného poradia podľa 

najvyššie dosiahnutého počtu bodov. Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného 

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


študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali 

najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium a podľa počtu 

schváleného ministerstvom zdravotníctva (§ 45 zákona o vysokých školách). 

Fakulta realizuje zasadnutie komisie po skončení prijímacieho konania a rozhodnutia o prijatí 

sa ešte v ten deň aj zverejňujú na web stránke SZU. 

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané do 30 dní od overenia 

splnenia podmienok prijatia na štúdium. 

 
Všeobecné informácie o prijímacom konaní na bakalárske štúdium 

- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok 

prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program, 

- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém 

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

vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami poslať klasickou poštou, 

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

vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe. 

 
 

K prihláške je potrebné pripojiť: 

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom), 

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia, 

- u uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí (okrem dokladov 

získaných v Českej republike), rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní 

zo strednej školy (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky: http://minedu.sk , časť uznávanie dokladov o 

vzdelaní), 

- 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, 

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


- pre uchádzačov maturujúcich v školskom roku 2022/2023 termín na doručenie overenej 

kópie maturitného vysvedčenia je v deň konania prijímacej skúšky. V prípade 

nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný 

ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium, 

- s prihláškou sa neposielajú koncoročné vysvedčenia, rôzne diplomy, certifikáty 

a osvedčenia – nezohľadňujú sa v prijímacom konaní. 

 
 

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

 
 

Prijatý uchádzač v deň zápisu na štúdium predloží potvrdenie o podaní minimálne dvoch dávok 

očkovacej látky proti vírusovej hepatitíde B.  

 

Organizácia štúdia 

Externá forma bakalárskeho štúdia v študijnom programe dentálna hygiena je organizovaná 

kombinovanou formou a realizuje sa podľa harmonogramu externého štúdia. Je založené na 

kreditovom systéme. Študent musí získať 180 kreditov pre riadne ukončenie štúdia. Štúdium 

pozostáva z prednášok, seminárov praktickej výučby a klinickej praxe. Študent je povinný 

počas štúdia absolvovať klinickú prax na akreditovaných a určených pracoviskách SZU 

v rozsahu 108 – 192 hodín za každý semester. 

 
Absolventi sú oprávnení vykonávať zdravotnícke povolanie dentálna hygienička v ambulancii 

zubného lekára alebo v ambulancii dentálnej hygieny. 

 
 

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, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37. 

 
 

Schválené Akademickým senátom Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných 

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


