


Študijný program Forma 

štúdia

Získaný 

akademický 

titul

Dĺžka 

štúdia

(v rokoch)

Plán 

počtu 

prijatia

Všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 60

Zubné lekárstvo denná MDDr. 6 20

General medicine  denná MUDr. 6 20



 Absolvent strednej všeobecnej alebo strednej 

odbornej školy/gymnázia

 Jedinec, ktorý spĺňa  predpísané zdravotné 

kritériá na výkon povolania lekára

 Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten 

uchádzač, ktorý v stanovenom termíne podá 
◦ 1) riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku 

◦ 2) priloží všetky požadované doklady  

◦ 3) uhradí poplatok za prijímacie konanie



 Denná forma štúdia: Bezplatne

 Denná forma v anglickom jazyku: 9000 €/rok

 Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného 

programu: 1000 €/rok

 Súbežné štúdium: 850 €/rok



 Maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na 
matrike)

 Uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku v prihláške 
uvedú predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň 
prijímacej skúšky.

 uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v 
zahraničí (okrem dokladov ČR) je povinný predložiť rozhodnutie o 
uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydáva 
príslušný okresný úrad, odbor školstva (bližšie informácie na 
webovej stránke SZU)

 Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k VŠ štúdiu a výkonu 
povolania vo zvolenom študijnom programe 

 Štrukturovaný životopis 

 Prihláška musí byť podpísaná 

 Doklad o zaplatení poplatku 70 €



 Ubytovanie: Ubytovacie zariadenie SZU, 

Limbová 12, Bratislava (limitované) 

 Stravovanie: Jedáleň SZU 



 1-3. ročník teoretické predmety
◦ Chémia, biochémia, fyzika, anatómia, latinčina, 

fyziológia, patologická fyziológia, patologická 
anatómia, histológia, embryológia, mikrobiológia

 3. ročník – príprava na lekárske predmety

 4. – 5. ročník 
◦ Vnútorné lekárstvo, detské lekárstvo, chirurgia, 

gynekológia a pôrodníctvo, očné lekárstvo, infekčná 
a tropická medicína... Jednotlivé medicínske odbory

 6. ročník – 4 štátnicové predmety 
◦ Vnútorné lekárstvo, detské lekárstvo, chirurgia, 

gynekológia a pôrodníctvo – príprava a práca v 
nemocniciach.



 Študenti sa počas štúdia majú možnosť 
zapojiť do vedecko-výskumnej činnosti 
(ŠVOČ).
◦ SZU

◦ LF SR a ČR

 Úspešní študenti majú možnosť sa zúčastniť 
aj na zahraničných študentských vedeckých 
konferenciách

 ERASMUS – semestrálne pobyty a stáže na 
európskych univerzitách 



 Od druhého ročníka počas letných prázdnin –
prax v nemocniciach na jednotlivých 
oddeleniach.
◦ Ošetrovateľstvo

◦ Chirurgická a interná propedeutika

◦ Vnútorné lekárstvo

◦ Chirurgia

◦ Pediatria

◦ Gynekológia a pôrodníctvo



 Nemocničné zariadenia Ministerstva zdravotníctva 

a školstva SR (štátne aj neštátne)

 Veda, výskum, výuka

 Farmaceutický priemysel



Anatomický stôl – jediný v SR





Spondeo ac polliceor




