
Fakulta verejného zdravotníctva

Slovenská zdravotnícka univerzita 

v Bratislave



Verejné zdravotníctvo

• jediná fakulta na Slovensku, ktorá je monotematicky zameraná na 

Verejné zdravotníctvo

• Akreditované stupne štúdia:

- I. stupeň bakalárskeho študijného programu (Bc.)

- II. stupeň magisterského študijného programu (Mgr.)

- III. stupeň doktorandského študijného programu (PhD.)

• všetky stupne sú uskutočňované dennou aj externou formou

- Rigorózne konanie (PhDr.)



Verejné zdravotníctvo

Zaoberáme sa:

• zdravím populácie - spôsobmi ako predchádzať chorobám, 

predlžovať život a posilňovať zdravie

Našim cieľom je:

• dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov 

• predĺžiť roky produktívneho kvalitného života bez chorôb a iných 

zdravotných obmedzení

• podporiť telesné a duševné zdravie a predchádzať chorobám, 

úrazom a invalidite



Plán prijímania v akad. roku 2022/2023 

bez prijímacích skúšok

Bc. štúdium - denná forma 30 študentov

- externá forma 15 študentov 

Mgr. štúdium - denná forma 20 študentov

- externá forma 15 študentov 



Podmienky prijatia do dennej 

formy štúdia (Bc.)
- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného

odborného vzdelania

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými

požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku spojeného s administráciou

prijímacieho konania

Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo:

- budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe študijných výsledkov počas

štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať

študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného

vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s

osemročným štúdiom).

- na základe tohto kritéria bude prijatých na štúdium prvých 30 uchádzačov

s najlepším priemerom známok.



Podmienky prijatia do externej 

formy štúdia (Bc.)
- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného

odborného vzdelania,

- minimálne 2 roky práce v zdravotníctve,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými

požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku spojeného s administráciou

prijímacieho konania

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní bez prijímacích skúšok po splnení 

predpísaných podmienok.



ŠKOLNÉ za akademický rok:

(Bc.)
ŠKOLNÉ za akademický rok:

denná forma štúdia: bezplatne,

-bakalárske štúdium v dennej forme: štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného

programu, súbežné štúdium: 600 €.

externá forma štúdia v bakalárskom štúdiu: 550 €.



Podmienky prijatia do dennej 

formy štúdia (Mgr.)
- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného

odborného vzdelania

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými

požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku spojeného s administráciou

prijímacieho konania

Uchádzači o magisterské štúdium v študijnom programe Verejné zdravotníctvo:

- budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe úspešne ukončeného

bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Verejné zdravotníctvo, pričom bude

vytvorený poradovník na základe priemeru známok zo štátnicových predmetov.

• prijatých bude prvých 20 uchádzačov s najlepším priemerom známok



Podmienky prijatia do externej 

formy štúdia (Mgr.)
- úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe verejné

zdravotníctvo,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými

požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku spojeného s administráciou

prijímacieho konania

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok po splnení predpísaných 

podmienok.



ŠKOLNÉ za akademický rok:

(Mgr.)
ŠKOLNÉ za akademický rok:

denná forma štúdia: bezplatne,

-magisterské štúdium v dennej forme: štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka

študijného programu, súbežné štúdium: 700 €,

externá forma štúdia v magisterskom štúdiu: 550 €.



Štúdium

• Teoretická časť

• Praktická časť

– Úrad verejného 

zdravotníctva

– Regionálne úrady 

verejného 

zdravotníctva

– Nemocnice

– Vedecko-výskumné 

projekty



Možnosti ubytovania a stravovania

ubytovanie:

-Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len obmedzenému počtu

prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania),

stravovanie:

-jedáleň SZU.



Ďaľšie informácie

• dostupné na webovom sídle SZU –Fakulta verejného 

zdravotníctva (www.szu.sk)

http://www.szu.sk/


Uplatnenie absolventov 

verejného zdravotníctva

Pracovná 

zdravotná 

služba

Nemocničný 

hygienik

Poradne 

zdravia

Komerčné 

poisťovne

Veda a 

výskum

NCZI

Farmaceutické 

firmy

Poisťovne -

zdravotné, 

sociálne

Orgány 

štátnej 

správy –

MZSR, 

MOSR

Verejný 

zdravotník

ÚVZ SR, 

RÚVZ



Dôležité informácie

• Termín podania prihlášky – do 28. februára 2022

• Poplatok spojený s administráciou prijímacieho konania: 70 €



Ďakujem za pozornosť

Informácie www.szu.sk
Študijný referent Bc. Silvia Durajová 

silvia.durajova@szu.sk

http://www.szu.sk/

