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Stredná zdravotnícka škola Lučenec 

Lúčna 2, 984 17; EDUID: 100010078 

Podmienky prijímacieho konania  

pre školský rok 2022/2023 
 

Študijný odbor 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA)  

denné 4-ročné štúdium absolventov základnej školy 

 

1. Uchádzači o štúdium budú prijímaní v zmysle bodovej stupnice. Body budú prideľované na 

základe prospechu, prijímacích skúšok a výsledkov zo súťaží z druhého stupňa základnej 

školy.  
 

2. Bez prijímacích skúšok budú prijatí len uchádzači, ktorí dosiahli v celoslovenskom 

testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy (monitor 9) v každom predmete najmenej 80% 

úspešnosť. (Do celkového hodnotenia získajú maximálny počet – 80 bodov.) 
 

3. Prijímacie skúšky tvoria testy z Biológie a Slovenského jazyka a literatúry- učebný materiál 

v rozsahu 5. - 9. ročník ZŠ. Budú sa konať 2. mája 2022 – prvý termín a 9. mája 2022– 

druhý termín, so začiatkom o 800 hod. 

 

4. Priemerný prospech zo ZŠ sa vypočíta zo známok potvrdených základnou školou na 

prihláške z povinných vyučovacích predmetov, (okrem výchovných) hodnotených 

známkou, z koncoročných vysvedčení 6. – 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9. ročníka. 

V prípade slovného hodnotenia vyučovacieho predmetu, sa započítava známka z daného 

predmetu z najbližšieho polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou, (prednosť má 

vyšší ročník), alebo podľa prevodníka dodaného základnou školou. Ak nebude možné 

použiť toto pravidlo, daný predmet sa nezahrnie do výpočtu priemerného prospechu. 
 

Prospech 
do 1,50 20 bodov      1,76 - 2,00 10 bodov 

1,51 – 1,75 15 bodov                            2,01 – 2,50 5 bodov 

Uchádzači, ktorí predložia spolu s prihláškou doklad, že získali umiestnenie na 

predmetových olympiádach alebo športových, kultúrnych a zdravotníckych súťažiach, 

budú bodovo ohodnotení, pričom sa zohľadní iba najvyššia získaná úroveň, maximálne 1-krát 

pre rovnaký druh olympiády alebo súťaže.  

 

     *  O pridelení počtu bodov rozhodne prijímacia komisia. 

 

5. Prijatí nebudú uchádzači, ktorí dosiahnu v teste zo SJL alebo BIO menej ako 10 bodov, 

ktorí nespĺňajú kritériá zdravotnej spôsobilosti a ktorí mali v ZŠ zhoršenú známku zo 

správania na 3. stupeň, alebo opakovane na 2. stupeň. 

 

(pokračovanie na druhej strane) 

čas Písomný test  

max 45 min Test SJL 0 – 40 bodov 

max 45 min Test BIO 0 – 40 bodov 

* Regionálna úroveň /okres, kraj/ Celoslovenská úroveň 

jednotlivec družstvo jednotlivec družstvo 

1. miesto 4 body 2 body 10 bodov 5 bodov 

2. miesto  3 body 1,5 boda 8 bodov 4 body 

3. miesto 2 body 1 bod 6 bodov 3 body 

úspešný riešiteľ  1 bod 0,5 boda 5 bodov 2,5 boda 
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6. Podľa celkového počtu získaných bodov bude zostavené poradie, ktoré bude podkladom 

pre rozhodnutie riaditeľa školy  o prijatí, resp. neprijatí uchádzača.  

V prípade rovnosti umiestnenia, prednosť má uchádzač, ktorý má: 

a. lepší výsledok prijímacej skúšky 

b. lepší priemerný prospech za 6. - 9. ročník ZŠ 

 

7.   Kritéria  zdravotnej spôsobilosti   

 

Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorí  

- majú vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok 

(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 pohybovej 

koordinácie, záchvatovými stavmi, nemajú návykové látky v anamnéze) 

- sluchovú ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov, 

- centrálnu zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do 

blízka s korekciou J. č. 2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo 

všetkých smeroch.  

- Splnenie kritérií musí byť potvrdené všeobecným lekárom. 

 

8. Uchádzač so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami môže byť prijatý len na 

základe potvrdenia spôsobilosti na štúdium na strednej zdravotníckej škole odborným 

posudkom poradenského zariadenia (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie). 

 

9. Prílohami  prihlášky  sú:    

Povinné- potvrdenie  o  zdravotnej  spôsobilosti  (uchádzač so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami – predkladá aj odborný posudok centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie potvrdzujúci spôsobilosť na štúdium na SZŠ) 

Nepovinné - kópie diplomov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej 

olympiáde alebo súťaži 

 

10. V prípade, že žiak(žiačka) sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže 

dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho(jej) zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy 

žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením. Žiadosť 

spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok do 8.00 hod. 

 

11. Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho  

konania dňa 18. mája 2022. 

 

MŠVVaŠ SR určilo počet žiakov, ktorí môžu byť prijatí do  prvého ročníka pre školský 

rok 2022/2023 v počte max. 60 

 


