SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Lekárska
fakulta
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37
Pedagogický odbor SZU: tel.: 02/59370 465 email: danica.capkova@szu.sk, www.szu.sk

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ pre akademický rok 2022/2023
TERMÍN podania prihlášky:
do 28. februára 2022
TERMÍN konania prijímacej skúšky:
od 13. 6. 2022
(termíny budú určené podľa počtu uchádzačov a jednotlivých študijných programov)
POPLATOK spojený s administráciou prijímacieho konania: 70 €
AKREDITOVANÉ DOKTORSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY,
na ktoré bude LF SZU prijímať študentov pre akademický rok 2022/2023:
Študijný program
(spojený 1. a 2. stupeň)

Forma
štúdia

Získaný
akademický
titul

Dĺžka
štúdia
(v rokoch)

Plánovaný
počet
prijatých

všeobecné lekárstvo

denná

MUDr.

6

60

zubné lekárstvo

denná

MDDr.

6

20

ŠKOLNÉ za akademický rok:
- denná forma štúdia: bezplatne,
- štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu: 1000 €,
- súbežné štúdium: 850 €.
PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
všeobecné lekárstvo - biológia (80 otázok), chémia (80 otázok) - v rozsahu učiva z gymnázia
zubné lekárstvo - biológia (80 otázok), chémia (80 otázok) - v rozsahu učiva z gymnázia
Prijímacia skúška je písomná, formou testu, spolu 160 otázok. Čas na vypracovanie je 150 minút.
Maximálny počet bodov je 640.
PODMIENKY PRIJATIA DO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA:
- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného
vzdelania,
- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
- splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania lekára.
Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne
vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za prijímacie
konanie.

VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje
počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty.
Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:
- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky
nemožno akceptovať pre iný študijný program,
- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS
na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú
prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou,
- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na
ktorý sa prihlási.
Poplatok uhradiť na bankový účet SZU výhradne bankovým prevodom:
Názov banky: Štátna pokladnica
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Číslo účtu (IBAN): SK87 8180 0000 0070 0020 0522 variabilný
symbol: 1001008401
správa pre prijímateľa: LF VL/ZL a meno a priezvisko uchádzača
- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

-

-

K prihláške uchádzač musí priložiť:
maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),
uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie
(overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky,
uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov
získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti
dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný regionálny úrad školskej
správy https://www.russ-ba.sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/
(bližšie informácie na webovej stránke SZU),
potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania
v zvolenom študijnom programe,
štruktúrovaný životopis,
doklad o zaplatení poplatku 70,- €, - prihláška musí byť podpísaná.
Uchádzač s prihláškou neposiela koncoročné vysvedčenia, rôzne diplomy, certifikáty a
osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.

ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA:
Štúdium je organizované na kreditovom systéme.
MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA:
- ubytovanie: Ubytovacie zariadenie SZU, Limbová 12, Bratislava (len obmedzenému počtu
prijatých uchádzačov, podľa pridelenej kapacity ubytovania), - stravovanie: jedáleň SZU.

UPLATNENIE ABSOLVENTOV:
Absolventi doktorského štúdia sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva
zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, ako aj v oblasti vzdelávania
zdravotníckych pracovníkov.

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE Lekárska
fakulta
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ pre akademický rok 2022/2023 výučba v jazyku anglickom
Pedagogický odbor SZU: tel.: +421 259370 269 / 462 e-mail:
general.medicine@szu.sk, http://eng.szu.sk/

TERMÍN podania prihlášky:

pre 1. termín PS: 31. 5. 2022
pre 2. termín PS: 30. 6. 2022

TERMÍNY konania prijímacej skúšky: 1. termín: 23. 6. 2022
2. termín: 13. 7. 2022
POPLATOK spojený s administráciou prijímacieho konania: 70 €
AKREDITOVANÉ DOKTORSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY(výučba v anglickom jazyku),
na ktoré bude LF SZU prijímať študentov pre akademický rok 2022/2023:
Študijný program
(spojený 1. a 2. stupeň)

Forma
štúdia

Získaný
akademický
titul

Dĺžka
štúdia
(v rokoch)

Plánovaný
počet
prijatých

všeobecné lekárstvo

denná

MUDr.

6

20

ŠKOLNÉ za akademický rok (výučba v anglickom jazyku):

9000,- €

PREDMETY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY: všeobecné lekárstvo - biológia (80 otázok), chémia (80
otázok) - v rozsahu učiva z gymnázia. Prijímacia skúška je písomná, formou testu v anglickom
jazyku, spolu 160 otázok. Čas na vypracovanie je 150 minút. Maximálny počet bodov je 640.
Prijímacia skúška je obsahovo identická s prijímacou skúškou pre študijný program všeobecné
lekárstvo v jazyku slovenskom.
PODMIENKY PRIJATIADO DENNEJ FORMY ŠTÚDIA (výučba v anglickom jazyku):

-

úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného
vzdelania,
- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,
- splnenie predpísaných zdravotných kritérií na výkon povolania lekára.
Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne
vyplnenú a podpísanú prihlášku, priloží všetky požadované doklady a uhradí poplatok za prijímacie
konanie.
VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY:
Každý uchádzač si vylosuje vlastný kód, pod ktorým sú testy vyhodnocované. Počítač priraďuje
počty bodov a poradie uchádzačov. Výsledky sú zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty.
Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ:
- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS
na https://mais.szu.sk/eprihlaska - „EN“ verzia (prehliadač Mozilla Firefox) a následne
vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou na adresu:
Pedagogický odbor SZU
Limbová 12
833 03 Bratislava
Slovenská republika
- poplatok 70 € za prijímacie konanie je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom
na účet SZU v Bratislave: Adresát: SZU v Bratislave
Názov banky: ŠTÁTNA POKLADNICA (adresa banky: Radlinského 32, Bratislava)
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1001008411
- správa pre prijímateľa: LF GM application – priezvisko a meno uchádzača
- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

K podpísanej prihláške uchádzač musí priložiť (ak to nie je zmluvne určené inak) nasledovné
materiály a doklady:
- maturitné vysvedčenie (oficiálny doklad o úspešnom ukončení úplného stredoškolského
vzdelania spolu s autorizovaným prekladom do slovenského jazyka),
- uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie v
deň prijímacej skúšky,
- uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské vzdelanie v zahraničí, musia predložiť aj
rozhodnutie príslušného regionálneho úradu školskej správy v SR o rovnocennosti dokladu
(maturitného vysvedčenia) o vzdelaní vydaného zahraničnou školou na pokračovanie v
ďalšom štúdiu v SR https://www.russ-ba.sk/nostrifikacie-uznanie-dokladov-o-vzdelani/
(bližšie informácie sú na webovom sídle SZU),
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie - 70 €,

-

-

potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania
vo zvolenom študijnom programe vrátane potvrdenia o zrealizovanom očkovaní proti
vírusovej hepatitíde B,
štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku (CV),
rodný list (úradne overený preklad do slovenského jazyka), kópia
pasu
alebo
občianskeho preukazu,
1x fotografiu pasového formátu (3,5x4,5 cm).

