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Podmienky prijímacieho konania  
  

pre študijný odbor 5356 N zdravotnícky asistent  
nadstavbové pomaturitné kvalifikačné štúdium 

forma : večerná, dĺžka štúdia – 2 roky 
 

1. Prijímacia skúška sa bude konať v  dňa 23. júna 2017 o 830 hod Prijímacia skúška 
sa bude konať z predmetov Slovenský jazyk a Biológia. 

2. Skúška sa bude konať formou písomných testov, ich obsahom bude učebný 
materiál v rozsahu ZŠ (5.-9. ročník). 

3. Hodnotenie výsledkov sa uskutoční bodovým systémom. 
4. Prijatí môžu byť len uchádzači: 

a) ktorí sú absolventmi strednej školy s maturitou (doložené maturitným 
vysvedčením) 

b) na prijímacích skúškach dosiahli minimálne 25% úspešnosť každého testu 
c) spĺňajú podmienky zdravotnej spôsobilosti * 

5. Podľa počtu získaných bodov bude zostavené poradie, ktoré bude podkladom pre 
rozhodnutie riaditeľa školy  o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. 

6. V prípade, že sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej 
skúške v určenom termíne, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi školy najneskôr 
v deň prijímacej skúšky do 800 hod. Riaditeľ školy rozhodne o ďalšom postupe. 

 

*Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorí: 
- netrpia - poruchami obmedzujúcimi funkcie nosného a pohybového systému, 

- postihnutím horných končatín, ktoré obmedzuje funkciu rúk, prstov a ich 
dobrú pohybovú koordináciu, 
- chronickým a recidivujúcim ochorením kože, ktoré výrazne postihuje 
ruky, 
- závažným chronickým, recidivujúcim ochorením dýchacích ciest 
- závažným postihnutím centrálneho nervového systému s poruchami 
pohybových koordinácií,  
- záchvatovými stavmi, psychickými poruchami 
- stredne ťažkými a ťažkými špecifickými vývinovými poruchami učenia sa 
a správania 

- nemajú návykové látky v anamnéze, 
- spĺňajú požadovanú zrakovú a sluchovú ostrosť, (centrálnu zrakovú ostrosť aspoň 

jedného oka 6/6 do diaľky, J.č. 1 nablízko s prípadnou korekciou, bez zúženia 
zorného poľa pod 45 stupňov (vrcholový uhol 90 stupňov) a bez nálezu 
progresívnych zmien na očnom pozadí, sluchovú ostrosť aspoň jedného ucha pre 
šepot z 3 m) 
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