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Akreditované študijné programy

• Bakalársky študijný program     

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

• externá forma štúdia – získanie spôsobilosti na výkon 
povolania (dĺžka štúdia 4 roky)



Urgentná zdravotná starostlivosť

Získanie spôsobilosti na výkon povolania  - zdravotnícky 
záchranár:

• Absolvent je 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: písomný test (rozsah 
učiva gymnázia):

• Biológia 
• Náuka o spoločnosti 
• Skúška telesnej zdatnosti:      plávanie 100 m

vytrvalostný člnkový beh 
sed - ľah
kľuky
skok do diaľky z miesta

• Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské 
štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom 
programe 



Podmienky prijatia na externú formu štúdia

• Ukončené úplné stredné odborné vzdelanie maturitnou skúškou v 
študijnom odbore: zdravotnícky záchranár a minimálne 1-ročná 
odborná prax v záchrannej službe (základné zložky integrovaného 
záchranného systému) alebo v študijnom odbore všeobecná sestra (nie 
zdravotnícky asistent), ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára 
s minimálne 5-ročnou praxou v trvalom pracovnom pomere v záchrannej 
zdravotnej službe (RZP, RLP – nie ARO a JIS) 

• Ukončené vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná 
všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s 
minimálne 3-ročnou praxou v trvalom pracovnom pomere v záchrannej 
zdravotnej službe (RZP, RLP – nie ARO a JIS)

• 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 získava 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


