
 

 

 

 

 

Podmienky prijímania uchádzačov  na štúdium pre certifikačný študijný 
program v certifikovanej pracovnej činnosti Funkčné vyšetrovacie metódy 

pre akademický rok 2016/2017 
 

Počet prijímaných študentov: 10 
Termín podania prihlášky na certifikačný študijný program: do 31.8.2016 
Poplatok za certifikačnú prípravu: 

a) ak zdravotnícky pracovník už získal vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: 220,-€ 
b) ak zdravotnícky pracovník už získal vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vyššie 

odborné vzdelanie: 110,-€ 
c) ak zdravotnícky pracovník získal úplné stredné odborné vzdelanie: 55,-€ 

 
Banka: Štátna pokladnica, a. s.  
Účet: SK 56 8180 0000 0070 0024 0559 
Kód banky: SPSRSKBA 
Variabilný symbol:  1600 302 
Konštantný symbol: 0308 
Informácia pre prijímate ľa: meno_priezvisko 
 
Platba pre zahraničných študentov:  
Názov a sídlo banky:  
Štátna pokladnica, a.s., Radlinského 32 , 810 05 Bratislava  
IBAN: SK5681800000007000240559  
Kód banky: SPSRSKBA 
 
Certifikačné štúdium trvá 6 mesiacov podľa zostaveného študijného plánu. Pozostáva 
z praktickej a teoretickej časti.  
 
Podmienky prijatia na štúdium: 
 
a) kvalifika čné: 

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v 
študijnom odbore ošetrovateľstvo a ošetrovateľská prax dva roky,  

- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v 
študijnom odbore ošetrovateľstvo  a ošetrovateľská prax dva roky,  

- vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra 
a ošetrovateľská prax dva roky alebo  

- úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch pre zdravotnícke povolanie 
sestra a ošetrovateľská prax dva roky.  

 
b) všeobecné: 

- potvrdenie o absolvovanej odbornej praxi (formulár „Absolvovanie doterajšej 
odbornej praxe uchádzača“), 
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- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom 
alebo diplom vyššieho odborného vzdelania alebo maturitné vysvedčenie), 

- overené kópie dokladov o získaných špecializáciách a certifikátoch,  
- doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu v zdravotníctve potvrdený všeobecným 

lekárom. 
 
c) formálne: 

- vyplnený formulár žiadosti o zaradenie do certifikačného štúdia certifikovanej 
pracovnej činnosti Funkčné vyšetrovacie metódy, potvrdený a podpísaný 
zamestnávateľom a všeobecným lekárom, 

- podpísané Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nie je zaradený do inej 
certifikačnej/špecializačnej  prípravy ani na inej vzdelávacej ustanovizni. 

 
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si vyhradzuje právo neotvoriť 
certifikačný študijný program v certifikovanej pracovnej činnosti Funkčné vyšetrovacie 
metódy v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na 
štúdium, prípadne z iných dôvodov. 
 
 
 
 
Schválené Akademickým senátom Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
dňa:18.9.2014   
 
 
 
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD. MPH                      prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 
    predseda AS FZ KU v Ružomberku                            dekanka FZ KU v Ružomberku 
 
 


