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Prijímacie konanie pre magisterský študijný program FYZIOTERAPIA 
uskutočňovaný v akademickom roku 2020/2021 

 
Termín podania prihlášky na štúdium magisterských študijných programov: 
do 31. marca 2020, zahraniční uchádzači do 30. apríla 2020 
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 45, - € 
 
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559   
SWIFT: SPSRSKBA 
Variabilný symbol: 1600501 
Konštantný symbol: 0308 
Informácia pre prijímateľa:      Meno_Priezvisko 
 
Deň otvorených dverí:                4. február 2020 
 
Akreditované magisterské študijné programy:  

Forma štúdia       Plánovaný počet prijatých  uchádzačov 
FYZIOTERAPIA                denná                              30 
 
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky  
Udeľovaný titul:   magister (Mgr.) 
 
Podmienky prijatia na štúdium:  
• ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) v študijnom odbore fyzioterapia, 
• najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom 

zariadení podľa § 57 Zákona č. 131/2002 Z.z. Zákon o vysokých školách a o zmene 
a doplnení zákonov s účinnosťou od 1.1.2016,  

• 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.   
  
Prijímacie skúšky sa konajú v niektorých z nasledovných termínov: 8-12. júna 2020  
Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú zoradení do výsledného poradia 
podľa výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov vysokoškolského štúdia v 
bakalárskom stupni fyzioterapia.Forma prijímacej skúšky  vedomostný test: 
pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore fyzioterapia 
(všeobecná a aplikovaná fyzioterapia)  



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

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom), 
 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. 
 Uchádzač posiela klasickú (ŠEVT) prihlášku na vysokú školu, súčasne vyplní aj 

elektronickú prihlášku v akademickom informačnom systéme, ktorá sa nachádza 
na internetovej stránke FZ KU. 

 Potvrdenie o jednoročnej odbornej zdravotníckej praxi. 
 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 

 Doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, dodatok k diplomu a 
vysvedčenie o štátnej skúške (fotokópie overené u notára alebo na matrike),  

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

 Termín overovania splnenia podmienok prijatia na magisterské štúdium do 
30.júna 2020. 

 Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané 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. 

 
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si vyhradzuje právo: 
- neotvoriť uvedený študijný program v prípade nedostatočného počtu 

uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium, 
- neotvoriť uvedený študijný program z iných dôvodov. 
 
Kontakt: 
Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku 
Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok 
tel.: +421918 722 182 – študijné oddelenie 
e-mail: studijne.fz@ku.sk 
web: http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/fakulta-zdravotnictva 
  
 
Schválené Akademickým senátom Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity 
v Ružomberku uznesením č. č. 47/2019 zo dňa 1.10.2019. 
  
 

 

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH         prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. 

          predseda AS FZ KU                 dekan FZ KU  


