Pravidlá prijímacieho konania na FaF UK na akademický rok 2021/2022
pre bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Základné podmienky prijatia na štúdium:
a)
Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu, ktorá vyplýva z ustanovenia § 56
ods. 1 zákona o vysokých školách, je získanie úplného stredného alebo úplného stredného
odborného vzdelania (predloženie maturitného vysvedčenia). Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie
základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže
byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na
štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie
základných podmienok na prijatie.
b)
Podmienkou prijatia cudzincov (aj krajanov) na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti
spôsobom totožným ako v prípade občanov SR, ktorý vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 1 zákona
o vysokých školách, a tým je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného
vzdelania, ktoré je nostrifikované podľa zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti
dokladov o vzdelaní a v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní
odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
c)
V zmysle ustanovení § 32 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fakulta požaduje, aby súčasťou
materiálov prikladaných k žiadosti o štúdium bol lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na
výkon zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
1.
Termín podania prihlášky na bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické
pomôcky je najskôr od 01. decembra 2020 (utorok) a najneskôr do 28. februára 2021 (nedeľa),
smerodajný je dátum odoslania zásielky.
Prihláška sa podáva elektronicky prostredníctvom systému AIS2, ale musí byť doručená na
adresu fakulty aj v tlačenej podobe spolu s povinnými prílohami.
Žiadosť o prijatie v zmysle bodu 9 písm. a) alebo písm. b) týchto pravidiel (ako aj prílohy
podľa bodu 5 týchto pravidiel) musí byť doručená najneskôr do 28. februára 2021, smerodajný je
dátum odoslania zásielky.
2.
Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť na bakalársky študijný program
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a súčasne na magisterský študijný program Farmácia.
Uchádzači, ktorí sa prihlásia len na bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické
pomôcky, musia splniť podmienky na prijatie určené pre bakalársky študijný program. Uchádzači,
ktorí do prihlášky uvedú dva študijné programy, musia splniť podmienky pre obidva študijné
programy, na ktoré sa prihlásili. Tieto výsledky sa prepočítajú podľa kritérií prijímacieho konania na
daný študijný program. Ak uchádzač splní podmienky prijatia na obidva študijné programy, bude
prijatý na ten z nich, ktorý bol uvedený v prihláške na 1. mieste.
3.
Z bakalárskeho študijného programu Zdravotnícke a diagnostické pomôcky nie je možné
prestúpiť na magisterský študijný program Farmácia, ani v ňom pokračovať v magisterskom
štúdiu.
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4.

Povinné prílohy prihlášky pre všetkých uchádzačov:
 doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (podľa bodu 6),
 vlastnoručne podpísaný životopis,
 lekársky posudok (potvrdenie od lekára) o zdravotnej spôsobilosti na výkon
zdravotníckeho povolania technik pre zdravotnícke pomôcky. Formulár tvorí príloha č. 2
Zákona č. 578/2004 Z. z.

5.
Povinné prílohy pre žiadosti o prijatie na základe bodu 9 písm. a) alebo písm. b)
(t. j. bez Národnej porovnávacej skúšky, ďalej len „bez NPS“)
 písomná žiadosť o prijatie bez NPS – doručená spolu s prihláškou alebo dodatočne,
najneskôr však do 28. februára 2021
 úradne overené fotokópie vysvedčení zo strednej školy všeobecného alebo
farmaceutického zamerania za posledné štyri roky štúdia (podrobnosti uvádza bod 10),
alebo dokumentu potvrdzujúceho víťazstvo v celoštátnom kole olympiády pre žiakov
stredných škôl v predmete „Biológia“.
6.

Poplatok za prijímacie konanie
Suma poplatku
60 €
Číslo účtu:
7000083012/8180
IBAN:
SK 84 8180 0000 0070 0008 3012
Banka:
Štátna pokladnica
SWIFT:
SUBASKBX
Variabilný symbol:
648003
Správa pre prijímateľa:
meno a priezvisko uchádzača
Konštantný symbol:
558

7.

Prijatie na FaF UK je možné len po absolvovaní prijímacieho konania.

8.

FaF UK prijímaciu skúšku neorganizuje.

Systém prijímania uchádzačov na štúdium:
9.
Na bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky bude prijatých
40 uchádzačov, a to podľa nasledovných pravidiel:
a) každý uchádzač, ktorý získal celkový priemerný prospech v posledných štyroch rokoch
štúdia na strednej škole všeobecného alebo farmaceutického zamerania do 1,100 vrátane
a podal si písomnú žiadosť o prijatie na základe tohto bodu, vrátane príloh (uvádza bod 5);
b) každý uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v celoštátnom kole olympiády pre žiakov
stredných škôl v predmete Biológia a podal si písomnú žiadosť o prijatie na základe tohto
bodu, vrátane príloh (uvádza bod 5);
c) uchádzač neprijatý podľa podmienky uvedenej pod písm. a) alebo písm. b) tohto bodu: tak
ako sa umiestnil podľa poradia úspešnosti v Národnej porovnávacej skúške (ďalej len
„NPS“) s najlepším výsledkom.
10.
V prípade, že študent absolvoval časť alebo celé svoje stredoškolské štúdium v zahraničí
predloží prevod tohto vysvedčenia/vysvedčení do slovenskej klasifikačnej stupnice Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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11.
Celkový priemerný prospech sa počíta v prípade štvorročných stredných škôl z výročných
a polročných vysvedčení za 1. až 3. rok štúdia a za prvý polrok 4. roku štúdia, vrátane voliteľných
predmetov (nezapočítava sa známka zo správania). Celkový priemerný prospech sa počíta za
všetky polroky a celé roky spoločne, nie zvlášť. U absolventov viacročných stredných škôl sa
analogicky počítajú známky z posledných štyroch rokov štúdia (v poslednom roku štúdia opäť iba
prvý polrok).
12.
Pre prijatie podľa bodu 9 písm. c) je uchádzač povinný absolvovať testovanie v NPS, ktoré sa
pre bakalársky študijný program Zdravotnícke a diagnostické pomôcky skladá z:
a) testu z prírodných vied (Biológia),
b) testu všeobecných študijných predpokladov (ďalej len „VŠP“).
13.
Organizačne NPS zabezpečuje spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na realizáciu NPS
v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14.
Každý uchádzač, ktorého prihláška bola fakultou akceptovaná, má nárok absolvovať
požadovanú dvojicu testov NPS (prírodných vied a VŠP) bez poplatku, po uplatnení zľavového
kupónu, ktorý uchádzač získa na webovom sídle spoločnosti realizujúcej NPS. Ak sa uchádzač
rozhodne z akéhokoľvek dôvodu skúšku opakovať, uhradí si tento ďalší pokus sám. Predpokladá sa,
že NPS sa v danom školskom roku bude konať v piatich termínoch pre test všeobecných študijných
predpokladov (VŠP) a troch termínoch pre test prírodných vied.
15.
Uchádzač sa na skúšku musí elektronicky prihlásiť. Najneskôr 10 dní pred samotným
termínom skúšky dostane pozvánku formou listovej zásielky od spoločnosti realizujúcej NPS. Mesto
aj termín skúšky si uchádzač zvolí v rámci prihlášky na NPS.
16.
Rovnocenne slovenskej verzii bude uznaný aj výsledok českej verzie testu: Obecné studijní
předpoklady (OSP) a Test přírodních věd (Biologie).
17.
Test VŠP a test prírodných vied (Biológia) je možné absolvovať v rozmedzí mesiacov
december 2020 až jún 2021. Z hľadiska prijímacieho konania sa uchádzačovi započítava vždy
najlepší výsledok absolvovaného testu.
18.
Výsledok o úrovni študijných predpokladov v určenej oblasti bude mať podobu percentilu.
Výsledok testu prírodných vied (test z biológie) bude mať v celkovom hodnotení váhu 80 %,
výsledok VŠP bude mať váhu 20 % (všetky oddiely v rámci tohto testu budú mať rovnakú váhu).
Celkové poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov bude stanovené na základe preváženia
výsledkov z oboch testov (prírodných vied a VŠP).
19.
Výsledky skúšky odovzdáva fakulte výhradne spoločnosť, ktorej je zadaná zákazka na
realizáciu NPS, uchádzač svoj výsledok fakulte neodovzdáva. Každý uchádzač musí realizujúcej
spoločnosti poskytnúť svoj súhlas na odovzdanie výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na NPS).
20.
Keďže fakulta uznáva výsledky NPS konaných vo všetkých termínoch daného školského
roka, pri neúčasti na žiadnom z termínov sa nie je možné odvolávať na prekážky na strane uchádzača.
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21.

Poradie uchádzačov sa zostavuje nasledovne:
a) ako prví sú do poradovníka zaradení uchádzači, ktorí splnili podmienky prijatia na štúdium
podľa bodu 9 písm. a) týchto pravidiel podľa dosiahnutého študijného priemeru do 1,100
vrátane, pričom o tejto skutočnosti budú informovaní listom po vyhodnotení
splnenia/nesplnenia týchto podmienok;
b) za uchádzačmi uvedenými v písm. a) tohto bodu budú zaradení uchádzači, ktorí splnili
podmienky prijatia na štúdium podľa bodu 9 písm. b) týchto pravidiel, pričom o tejto
skutočnosti budú informovaní listom po vyhodnotení splnenia/nesplnenia týchto podmienok;
c) za uchádzačmi uvedenými v písm. a) a písm. b) tohto bodu budú zaradení uchádzači, ktorí
splnili podmienky prijatia na štúdium podľa bodu 9 písm. c) týchto pravidiel v poradí, ktoré
bude zostavené výlučne na základe výsledkov NPS.

22.
O prijatí uchádzačov, ktorí preukázali potrebnú spôsobilosť na štúdium, rozhoduje dekan na
zasadnutí komisie dekana podľa poradia úspešnosti zostaveného podľa pravidiel uvedených v bode
21, a to až do naplnenia plánovanej kapacity prijatých študentov (bod 9 úvodná veta). Všetky
rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania budú vyhotovené a zaslané v lehote podľa ustanovení
§ 58 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).
23.
Prestup študenta z inej vysokej školy sa uskutočňuje formou prijímacieho konania v zmysle
týchto podmienok a ustanovení § 58 zákona o vysokých školách.
24.
Uchádzač si môže podať do 8 dní od doručenia rozhodnutia žiadosť o preskúmanie
rozhodnutia o neprijatí na základe § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.

V Bratislave dňa 12. 06. 2020
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
dekan FaF UK
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