
OŠETROVATEĽSTVO



Podmienky prijatia na štúdium 

na študijný odbor ošetrovateľstvo 

FZ KU bakalársky stupeň (denná 

forma/externá forma) – Bc.

• Termín podania prihlášky na štúdium: 

31. marca 2021

zahraniční uchádzači do 30. apríla 2021

• Poplatok za materiálne zabezpečenie 

prijímacieho konania: 45,- €



• Získanie úplného stredného vzdelania alebo 

úplného stredného odborného vzdelania.

• Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k 

vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania 

v študijnom programe – potvrdenie lekára pre 

deti a dorast musí byť súčasťou prihlášky.

• Záväzok rešpektovať katolíckeho ducha 

univerzity a fakulty.



• Prijímacia skúška sa nerobí, pri vytváraní 

výsledného poradia uchádzačov sa berú do 

úvahy výsledky stredoškolského štúdia a 

výsledky maturitnej skúšky uchádzača (uviesť 

v prihláške, resp. dodať do 07. júna 2021). 

• Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 

a) 130 študentov v dennej forme

b) 50 študentov v externej forme



Minimálne štandardy základnej kvalifikácie 

sestry

• 3-ročné štúdium v dennej forme v rozsahu 

minimálne 4 600 hodín (z toho 2 380 praktická 

výučba).

• Podmienky prijatia na štúdium: vek 18 rokov, 

maturitná skúška.

• 4-ročné štúdium v externej forme v rozsahu 

minimálne 4 600 hodín (z toho 2 380 praktická 

výučba).



Uplatnenie absolventov
• Absolventi bakalárskeho štúdia nájdu uplatnenie

ako odborníci – sestry v ambulantnej, ústavnej

zdravotnej starostlivosti a v domácom prostredí.

• Po splnení podmienok prijatia na štúdium môžu

pokračovať v štúdiu v rámci dvojročného

magisterského štúdia – ošetrovateľstvo.

• Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má

predpoklady pre pokračovanie v špecializačnom

štúdiu – „Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o

dospelých“. „Ošetrovateľská starostlivosť o

dospelých“ a certifikačného štúdia – „Funkčné

vyšetrovacie metódy“.



Mimoškolské aktivity študentov katedry 

ošetrovateľstva

• Víťazstvo študentiek (2016, 2017) na celoslovenskej súťaži 

študentov št. programu ošetrovateľstvo „Florence“

• Víťazstvo študentky celoslovenské kolo „ŠVOČ“

• Deň narcisov – celoslovenská zbierka Ligy proti rakovine

• Spolupráca so SČK, Detská univerzita 

• Účasť na celoplošnom testovaní – COVID - 19

• Kultúry program pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša- Centrum 

sociálnych služieb Trojlístok Ružomberok a ÚVN SNP-FN 

v Ružomberku

• Pomoc pri organizovaní vzdelávacích aktivít pre sestry –

konferencie, semináre



Medzinárodná súťaž 
MedGames #NURSES

Prvá pomoc pre žiakov na 
základných školách

Sviečka za nenarodené deti 

Deň narcisov Účasť na ŠVOČ Akcia Mikuláš



Florence roka 2017 Florence 2016

Detská univerzita KU

Detský letný tábor SČK aj 
s participáciou FZ

Študenti FZ KU v Ružomberku – katedry ošetrovateľstva
ako dobrovoľníci pri testovaní COVID - 19



Ďalšie aktivity a možnosti na FZ KU

• Študentské mobility – študijný pobyt, pracovná stáž  na 
partnerských vysokých školách a zdravotníckych 
zariadeniach v zahraničí

• Poradenské centrum KU

• Univerzitné pastoračné centrum

• Univerzitná knižnica KU

• Možnosť získať štipendium – motivačné, prospechové



Budova FZ KU, nám. A. Hlinku 48

miestnosti - Katedra ošetrovateľstva



Kontakt

• http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-

pracoviska/fakulta-zdravotnictva

• nám. A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok

• tel.: +421 918 722 182 – študijné oddelenie

• e-mail: studijne.fz@ku.sk

marcela.izova@ku.sk

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva
mailto:studijne.fz@ku.sk
mailto:michaela.vicanova@ku.sk


Ďakujem za pozornosť


