
 
 

 
 
 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM OŠETROVATEĽSTVO (denná a externá forma) 
 

Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 
2022/2023 je odpustená. Po posúdení plnenia základných podmienok prijatia na štúdium, 
budú prijatí uchádzači s najvyšším počtom dosiahnutých bodov podľa kritérií výberu 
uchádzačov stanovených FSVaZ. 

 
ZÁKLADNÁ PODMIENKA PRIJATIA NA ŠTÚDIUM (podľa § 56 ods. 1 zákona č. 
131/2002 o VŠ) 
 študijný program si môžu zvoliť absolventi stredných škôl zo Slovenskej republiky a zo 

zahraničia, ktorí svoje stredoškolské štúdium ukončili maturitnou skúškou (resp. 
ekvivalentnou skúškou) a predložia o tom právoplatný doklad do termínu stanoveného 
FSVaZ; 

 uchádzači, ktorí k stanovenému termínu plnenia základnej podmienky prijatia túto 
podmienku nesplnia, ale splnia ďalšie základné podmienky prijatia na štúdium stanovené 
FSVaZ a zároveň získajú potrebný počet bodov pre prijatie podľa stanovených kritérií, 
môžu byť na štúdium prijatí s tým, že sú povinní preukázať plnenie základnej podmienky 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium (podľa § 58 ods. 1 zákona č. 131/2002 o VŠ). 

ĎALŠIE ZÁKLADNÉ PODMIENKY prijatia na štúdium stanovené FSVaZ 
 u uchádzačov, ktorí neabsolvovali maturitnú skúšku zo Slovenského jazyka alebo 

Českého jazyka je povinnou súčasťou prijímacieho konania úspešné absolvovanie 
prijímacej skúšky zo slovenského jazyka 

 Uchádzači o štúdium v študijnom programe Ošetrovateľstvo sú povinní zároveň doložiť 
lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium zdravotníckeho povolania 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

 
         Jazyková skúška bude realizovaná prezenčne alebo online podľa možností       
         uchádzača o štúdium. 
 

KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV stanovené FSVaZ 
 

Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 100 bodov. Na základe 
získaných bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí budú uchádzači 
s najvyšším počtom bodov. 
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Ošetrovateľstvo 30 bodov 30 bodov 30 bodov 10 bodov 
1 u uchádzačov, ktorí neabsolvovali externú časť maturitnej skúšky, budú posúdené predmety profilácie 

 
I. kritérium 

 
 30 bodov: celkový prospech na strednej škole za 2. a 3. ročník* 

 

Body PROSPECH (2. a 3. ročník SŠ koncoročné) 
od do 

30 1,00 1,05 
29 1,06 1,10 
28 1,11 1,15 
27 1,16 1,20 
26 1,21 1,25 
25 1,26 1,30 
24 1,31 1,35 
23 1,36 1,40 
22 1,41 1,45 
21 1,46 1,50 
20 1,51 1,55 
19 1,56 1,60 
18 1,61 1,65 
17 1,66 1,70 
16 1,71 1,75 
15 1,76 1,80 
14 1,81 1,85 
13 1,86 1,90 
12 1,91 1,95 



 
 

11 1,96 2,00 
10 2,01 2,05 
9 2,06 2,10 
8 2,11 2,15 
7 2,16 2,20 
6 2,21 2,25 
5 2,26 2,30 
4 2,31 2,35 
3 2,36 2,40 
2 2,41 2,45 
1 2,46 2,50 
0 2,51 a viac 

*Pozn.: V prípade absolvovania 5-ročného stredoškolského štúdia sú posudzované predmety za 3. a 4. 
ročník; v prípade 8-ročných gymnázií sú posudzované 6. a 7. ročník. 

 
II. kritérium 

 
30 bodov: Maturita (ústna forma internej časti) – posudzované budú predmety Biológia 
a Cudzí jazyk (v poradí: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk). V prípade, že 
uchádzač neabsolvoval maturitu z predmetu Biológia, budú posudzované ďalšie predmety 
maturitnej skúšky v takomto poradí: Teoretická časť maturitnej skúšky (len u absolventov SZŠ), 
Chémia, Zdravoveda, Slovenský jazyk a literatúra. 

 
a) maturita do r. 2004 (vrátane) 

 

známka 1 2 3 

body 15 9 3 

Každý predmet je hodnotený zvlášť. 
 

b) maturita od r. 2005 do 2008 (vrátane) 
 

Úroveň/známka 1 2 3 

A 15 12 9 

B 12 9 6 

C 9 6 3 

Každý predmet je hodnotený zvlášť. 



 
 

c) maturita od r. 2009 (vrátane) 
 

známka 1 2 3 

body 15 9 3 

Každý predmet je hodnotený zvlášť. 
 

Alternatívne kritérium: 
FSVaZ ponúka uchádzačom možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za ústnu 
formu internej časti maturitnej skúšky výsledky Národných porovnávacích skúšok (NPS), 
ktoré realizuje spoločnosť SCIO. 

Body = percentil získaný z predmetu NPS x 0,3 

Prihlásenie a účasť na Národných porovnávacích skúškach (NPS) ako i získanie certifikátu 
o výsledku skúšky a jeho doručenia na FSVaZ je v kompetencii uchádzača o štúdium. Poplatky 
spojené s účasťou na NPS si hradí uchádzač priamo vo vzťahu k spoločnosti SCIO. Zaslaním 
certifikátu o výsledku skúšky na FSVaZ uchádzač zároveň potvrdzuje svoj záujem o uplatnenie 
tohto alternatívneho kritéria. 
Pre uplatnenie alternatívneho kritéria bude FSVaZ akceptovať výsledky Národnej 
porovnávacej skúšky (NPS) z predmetu: Biológia (časť Biológia človeka) 

 
III. kritérium 

 
 30 bodov – externá časť maturitnej skúšky, resp. celkový prospech z predmetov profilácie na 

strednej škole za 2. a 3. ročník* 
 
a) maturita od r. 2009 (vrátane) – posudzovaná externá časť maturity v 2 predmetoch: 

 
 

Body 
EXTERNÁ ČASŤ MATURITNEJ SKÚŠKY VYJADRENÁ V 

% 
od do 

15 100 95 
14 94,9 90 
13 89,9 85 
12 84,9 80 
11 79,9 75 
10 74,9 70 
9 69,9 65 
8 64,9 60 
7 59,9 55 
6 54,9 50 
5 49,9 45 



 
 

4 44,9 40 
3 39,9 35 
2 34,9 30 
1 29,9 25 
0 24,9 a menej 

 

Každý predmet je hodnotený zvlášť (hodnotené sú najviac 2 predmety) 
 
 

b) Uchádzači, ktorí neabsolvovali externú časť maturitnej skúšky – posudzované profilové 
predmety: 

 
Uchádzači, ktorí neabsolvovali externú časť maturitnej skúšky - Celkový prospech z 
predmetov profilácie na strednej škole za 2. a 3. ročník – posudzované budú predmety 
Slovenský jazyk a literatúra a Cudzí jazyk (v poradí: anglický jazyk, nemecký jazyk, 
francúzsky jazyk). V prípade, že uchádzač neabsolvoval d ruhý  uvedený predmet, budú 
posudzované ďalšie predmety v takomto poradí: Biológia, Chémia, Fyzika, Etika, Náuka o 
spoločnosti, Zdravoveda. Každý predmet je hodnotený zvlášť a posudzované sú koncoročné 
známky. Neabsolvovanie prvého uvedeného predmetu (Slovenský jazyk a literatúra) sa 
nenahrádza iným predmetom. 

 
známka 1 2 3 

body 7,5 6 4,5 

*Pozn.: V prípade absolvovania 5-ročného stredoškolského štúdia sú posudzované predmety za 3. a 4. 
ročník; v prípade 8-ročných gymnázií sú posudzované 6. a 7. ročník. 

 
Alternatívne kritérium: 

FSVaZ ponúka uchádzačom možnosť uplatniť si alternatívne kritérium ako náhradu za externú 
časť maturitnej skúšky, resp. profilové predmety výsledky Národných porovnávacích skúšok 
(NPS), ktoré realizuje spoločnosť SCIO. 

Body = percentil získaný z predmetu NPS x 0,3 

Prihlásenie a účasť na Národných porovnávacích skúškach (NPS) ako i získanie certifikátu 
o výsledku skúšky a jeho doručenia na FSVaZ je v kompetencii uchádzača o štúdium. Poplatky 
spojené s účasťou na NPS si hradí uchádzač priamo vo vzťahu k spoločnosti SCIO. Zaslaním 
certifikátu o výsledku skúšky na FSVaZ uchádzač zároveň potvrdzuje svoj záujem o uplatnenie 
tohto alternatívneho kritéria. 

 
Pre uplatnenie alternatívneho kritéria bude FSVaZ akceptovať výsledky Národnej 
porovnávacej skúšky (NPS) z predmetu: Všeobecné študijné predpoklady. 

 
IV. kritérium 

 
 10 bodov – aktivity (uchádzač môže získať max. 10 bodov) - účasť resp. absolvovanie 

jednotlivých aktivít je potrebné hodnoverne preukázať overenou fotokópiou vysvedčenia, 
diplomu, certifikátu atď. Prijímacia komisia si vyhradzuje právo posúdiť relevantnosť 
predkladaného dokladu pre študijný program Ošetrovateľstvo. 



 
 
 

Aktivity: 
Účasť na SOČ so zameraním na zdravotníctvo, psychológiu, pedagogiku, sociológiu, biológiu, 

chémiu – minimálne krajské kolo 5 bodov 

Účasť v súťažiach so zdravotníckym zameraním – min. krajské kolo 1. – 3. miesto 5 bodov 

Dobrovoľníctvo v oblasti zdravotníctva (hospic, nemocnice) v min. rozsahu 50 hod. 3 body 

Zdravotnícka prax (platí pre externú formu štúdia) – potvrdenie od zamestnávateľa 

(zdravotnícke zariadenie v SR) o trvaní pracovného pomeru minimálne 12 mesiacov vo výške 

úväzku 1,00  10 bodov 

 
Poznámka : Body za SOČ sa nespočítavajú, za aktivity je možné získať max. 10 bodov. 
Uchádzač musí doložiť hodnoverný doklad o absolvovaní aktivity (overená fotokópia 
originálu) a nahrať ho do prílohy elektronickej prihlášky alebo doručiť poštou. Aktivity 
posudzuje prijímacia komisia. 
 

SKLADBA JAZYKOVEJ SKÚŠKY (60 bodov): 
1. Porozumenie textu (20 bodov) 
2. Lexikológia (15 bodov) 
3. Gramatika (10 bodov) 
4. Tvorba textu (15 bodov) 

 
Podmienkou prijatia je 75 % úspešnosť. Uchádzač musí získať minimálne 45 bodov. 

 


