
         

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV: 

OŠETROVATEĽSTVO 
Absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatní ako sestra v ústavných zdravotníckych zariadeniach, 

vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti a v sociálnej sfére. Môže vykonávať nezávislú ošetrovateľskú prax v rámci platných 

legislatívnych predpisov. Táto profesia sa považuje za kľúčovú v oblasti ochrany, podpory a 

prinavrátenia zdravia klienta. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre 

pokračovanie v kvalifikačnom,  špecializačnom a certifikačnom štúdiu. 

URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ 
Absolventi bakalárskeho štúdia sú spôsobilí vykonávať odborné činnosti zdravotníckeho 

záchranára v rámci neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ako člen posádky ambulancie rýchlej 

lekárskej pomoci, ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s 

vybavením mobilnej intenzívnej jednotky alebo ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby 

alebo na oddelení urgentného príjmu. Taktiež sa uplatní vo vojenskom zdravotníctve, v ambulancii 

Horskej záchrannej služby, v ambulancii Hasičského záchranného zboru. Prácu zdravotníckeho 

záchranára vykonáva samostatne alebo v spolupráci s lekárom podľa platných legislatívnych noriem.  

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 
Absolventi sa uplatnia ako zdravotnícki pracovníci vo všetkých odboroch regionálnych úradov 

verejného zdravotníctva, v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na úseku 

ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia. 

FYZIOTERAPIA 
Absolventi sú spôsobilí vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci preventívnej, 

liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti v lôžkových a ambulantných zariadeniach, v rehabilitačných 

ústavoch, v sanatóriách, na pracoviskách liečebnej telesnej výchovy a fyzikálnej terapie, v 

zariadeniach sociálnej starostlivosti, ako aj v rehabilitačno-rekreačnom zariadení typu 

wellness/fitness, ktoré poskytuje preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a 

podporu zdravia. 



LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE 
Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód 

predovšetkým v laboratóriách klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, mikrobiológie, 
imunológie a patologickej anatómie v štátnych aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Tiež sa 
môžu uplatniť na pracoviskách hygienickej služby, v rádiofarmaceutických alebo výskumných 
zdravotníckych laboratóriách.    

RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA 
Absolvent bakalárskeho študijného programu rádiologická technika sa uplatni ako 

rádiologický technik vo všetkých stupňoch liečebno - preventívnej starostlivosti, na pracoviskách: 
rádiológie (počítačovej tomografie, magnetickej rezonancie a intervenčnej rádiológie), nukleárnej 
medicíny a radiačnej onkológie. Rádiologický technik je oprávnený samostatne realizovať 
rádiologické zobrazovacie vyšetrenia a pracovať s ionizujúcim žiarením pri diagnostických a 
rádioterapeutických postupoch na základe ordinácie lekára – špecialistu. 

 
 

 

 
 

 

Kontakt: 
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku 
nám. Andreja Hlinku 48, 034 01 Ružomberok 
tel.: +421 918 722 182 – študijné oddelenie 
fax: 044/430 43 16 
e-mail: studijne.fz@ku.sk, http://fz.ku.sk

mailto:studijne.fz@ku.sk


 

 

 

CHARAKTERISTIKA FAKULTY 

Poslaním fakulty je vychovávať a vzdelávať zodpovedného, morálne vyspelého, tvorivého 
odborníka, ktorý bude rešpektovať dôstojnosť ľudskej osoby od jej počatia až po prirodzenú smrť. 
Neoddeliteľnou súčasťou poslania fakulty je rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého 
bádania a výskumu, a tým prispieť k humanizácii celej ľudskej spoločnosti. 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si vyhradzuje právo: 

 neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov v prípade nedostatočného počtu 
uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium, 

 neotvoriť niektoré z uvedených študijných programov aj z iných dôvodov. 

Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku po svojom vzniku v roku 2005 sa dokázala etablovať, ako 
stabilné a štandardné odborné univerzitné pracovisko. Ciele a úlohy fakulty zdravotníctva sú 
realizované v úzkej spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – fakultnou 
nemocnicou, kde prebieha väčšina klinických praxí. Klinické praxe sa uskutočňujú aj na ďalších 
odborných pracoviskách na základe dohody Fakulty zdravotníctva KU a príslušným zdravotníckym 
zariadením. 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:                   PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH 
OŠETROVATEĽSTVO   denná forma 130 
URGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ denná forma   40 
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO  denná forma   25 
FYZIOTERAPIA denná forma   35 
RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA denná forma   40 
LABORATÓRNE VYŠETROVACIE METÓDY V ZDRAVOTNÍCTVE denná forma   16  
 

MAGISTERSKÝ  ŠTUDIJNÝ PROGRAM: 
FYZIOTERAPIA  denná forma   30 
 

DOKTORANDSKÝ  ŠTUDIJNÝ PROGRAM: 
FYZIOTERAPIA  denná forma    2 
  

PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ 
PROGRAMY V AKADEMICKOM ROKU  2018/2019 

Termín podania prihlášky do: do 31. marca 2018, 
zahraniční uchádzači do 30. apríla 2018 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho 
konania: 45, - € 
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 
810 05 Bratislava  
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559   
SWIFT: SPSRSKBA 
Variabilný symbol: 1600501 
Konštantný symbol: 0308 
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko 
 



Deň otvorených dverí: 6. 2. 2018 

Podmienky prijatia pre bakalárske študijné programy 

Denná forma štúdia: 
- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania, 
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty, 
- dobrý zdravotný stav (podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kritériá 

zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory), 
- študijné programy urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia – úspešné absolvovanie 

prijímacej skúšky (Jacíkov test zdatnosti - 25 bodov, plávanie 100 m voľný spôsob - 25 bodov a 
vedomostný test z predmetov biológia, anatómia a fyziológia človeka v rozsahu stredoškolského 
učiva - 50 bodov, maximálny počet získaných bodov 100), na úspešné absolvovanie prijímacej 
skúšky je nevyhnutné získať minimálne 40 bodov, pritom nesmie byť uchádzač hodnotený pri 
teste plávanie na 100 m voľný spôsob, bodovým skóre 0), viac info o podmienkach PS pre 
Urgentnú zdravotnú starostlivosť a pre Fyzioterapiu v prílohách. 

- ostatné študijné programy - bez prijímacej skúšky, 
- pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky prijímacej 

skúšky, výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača. 
 

Podmienky prijatia pre magisterský  študijný program- Fyzioterapia 
Denná forma štúdia: 
- ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) v študijnom odbore fyzioterapia 
- najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení podľa 

Zákona o VŠ 464/ 2013 s účinnosťou od 1.1.2014 § 57  
- písomný test - pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore fyzioterapia  

(všeobecná a aplikovaná fyzioterapia) 
- splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti  pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, 

ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné 
odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od  praktického  lekára o zdravotnej spôsobilosti)  

- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.  
 

Podmienky prijatia pre doktorandský  študijný program- Fyzioterapia  
Denná forma štúdia: 
- úplné vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe fyzioterapia 
- úspešné absolvovanie prijímacej skúšky pozostávajúcej  

 písomný test z cudzieho jazyka 

 prezentácia a obhajoba projektu dizertačnej práce 

 ústny pohovor.  
- aktívna účasť na národných  alebo medzinárodných konferenciách (5 certifikátov) 
- publikácia vo vedecko-odborných časopisoch (3) 
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty. 

Kritériá pre výsledné poradie uchádzačov 
Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta: 
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného 

vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú 
dobrovoľné predmety maturitnej skúšky). 

2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na 
známku nasledovne: 
-  100 % - 81 %  výborne  1 
-  80 % - 61 %  chválitebne  2 
-  60 % - 41 %  dobre  3 
-  menej ako 40 %  dostatočné         4  



 Uvedené hodnoty sa spriemerujú. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v 
poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač 
s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste). Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta. 

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, 
prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok 
prijatia na štúdium 

Prijímacie skúšky 
1. Prijímacie skúšky sa konajú v nasledovných  termínoch  

Urgentná zdravotná starostlivosť – 11.-15. jún 2018 
Fyzioterapia - 11.-15. jún 2018. 

2. Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú v ďalšej časti prijímacieho konania zoradení 
do výsledného poradia podľa vyššie uvedených pravidiel. 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní:  
 K prihláške je potrebné pripojiť: 

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom), 
- overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou 

potvrdený priemer známok v prihláške, 
- overenú kópiu maturitného vysvedčenia, 
- uchádzači, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní 

zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely (pokračovanie v 
štúdiu v SR) a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac 
informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky: 
http://minedu.sk časť uznávanie dokladov o vzdelaní). 

 K prihláške je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bez dokladu o 
zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná). 

 Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia. 
 Pre uchádzačov maturujúcich v školskom roku 2017/2018 termín na zaslanie overenej kópie 

maturitného vysvedčenia a overenej kópie vysvedčenia 4. ročníka je do 11. júna 2018. Pre 
uchádzačov študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť a fyzioterapia, je potrebné 
doniesť maturitné vysvedčenie alebo jeho overenú fotokópiu najneskôr v deň konania prijímacej 
skúšky. V prípade nezaslania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač 
posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium..  

 V prihláške na vysokú školu musí byť lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému 
štúdiu v danom študijnom programe podľa vyhlášky MZ SR č.364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory. 

 Uchádzač posiela klasickú (ŠEVT) prihlášku na vysokú školu, súčasne vyplní aj elektronickú 
prihlášku v akademickom informačnom systéme, ktorá sa nachádza na internetovej stránke 
https://abakus.ku.sk/prihlaska 

 Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese prijímacieho konania budú 
zaslané uchádzačovi elektronickou alebo klasickou poštou. 

 Termín overovania splnenia podmienok prijatia na bakalárske štúdium: 30. jún 2018. 
 Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené do 30 dní od overenia 

splnenia podmienok prijatia na štúdium. 
 Všetky dokumenty sa zasielajú na adresu: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Študijné 

oddelenie, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok. 

Ak si uchádzač o štúdium na FZ KU  podáva len jednu prihlášku, môže sa prihlásiť len na jeden 
študijný program. Ak si podá viaceré prihlášky, na viaceré študijné programy, za každú musí platiť 
osobitne. Na fakulte nie je možné študovať viaceré študijné programy súčasne. 

https://abakus.ku.sk/prihlaska


 

  

 

 


