
 

 

 

              Stredná zdravotnícka škola Lučenec, Lúčna 2, 984 17 
www.szslucnalc.sk 

Podmienky prijímacieho konania  
 

pre študijný odbor 5356 N zdravotnícky asistent  /  
5361 N PRAKTICKÁ SESTRA * 

nadstavbové pomaturitné kvalifikačné štúdium 

forma : externá, dĺžka štúdia – 2 roky 

*Národná rada SR dňa 17. 02. 2022 schválila zmenu názvu zdravotníckeho povolania „zdravotnícky 

asistent“ na názov zdravotníckeho povolania „praktická sestra – asistent“ (Pre úpravu názvu 
študijného odboru späť na praktickú sestru ešte musí dôjsť k zmenám školskej legislatívy.) Aj žiaci, 
ktorí v roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného 
odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická 
sestra 

 

1. Prijímacia skúška sa bude konať z predmetov Slovenský jazyk a Biológia. 

2. Skúška sa bude konať 22. 6. 2022 o 1000 formou písomných testov, ich obsahom 

bude učebný materiál v rozsahu ZŠ (5.-9. ročník). 

3. Hodnotenie výsledkov sa uskutoční bodovým systémom. 

4. Podľa počtu získaných bodov bude zostavené poradie, ktoré bude podkladom pre 

rozhodnutie riaditeľa školy  o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. V prípade rovnosti 

bodov má prednosť uchádzač, ktorý má lepší výsledok z biológie. 

5. 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 1000 hod. Riaditeľ školy rozhodne o ďalšom postupe. 

6. 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 ** 

7. Platnosť rozhodnutia o prijatí je podmienené zápisom na štúdium 

8. Podmienkou nástupu na vyučovanie je, aby žiak mal podané najmenej dve dávky 

očkovacej látky proti vírusovému zápalu pečene typu B  
 

Do študijného odboru môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť 

k výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich 

epidemiologicky závažnú činnosť, podľa právnych predpisov MZ SR. 

Nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo  telesné 

postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú 

schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, 

poruchy psychického vývinu. 

 

http://www.szslucnalc.sk/


 

 

** Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú: 

- 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, závažným 

postihnutím centrálneho nervového systému s poruchami pohybovej koordinácie, záchvatovými 

stavmi, nemajú návykové látky v anamnéze) 

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

- centrálna 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.  

- Uchádzač doloží v zmysle vyhlášky MZSR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá 

zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory a Štátnych vzdelávacích 

programov zdravotníckych študijných odborov vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej 

spôsobilosti uchádzača pre odbornú prípravu v zdravotníckom študijnom odbore na strednej 

zdravotníckej škole najneskôr 31. augusta 2022. 

 

- Pre účasť žiaka školy na praktickom vyučovaní v prirodzených podmienkach je podmienkou - 

nemať výrazné tetovanie na hlave, krku a končatinách, ktoré neprekryje uniforma. 


