
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

 

K R I T É R I Á  P R I J A T I A 

pre uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia 
pre školský rok 2021/2022 

 
Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 – § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a  § 
31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra 
školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021. 

Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky študijné odbory vzdelávania do 
16.4.2021. 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia: 

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021, 
b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021. 

MAXIMÁLNY POČET ŽIAKOV V TRIEDACH 

Študijný odbor: asistent výživy (AV) – 15 žiakov (kombinovaná trieda) 
Študijný odbor: očný optik (OO) – 15 žiakov (kombinovaná trieda) 
Študijný odbor: farmaceutický laborant (FL) – 30 žiakov  
Študijný odbor: zdravotnícky laborant (ZL) – 30 žiakov 
Študijný odbor: zubný asistent (ZuA) – 18 žiakov  
 
PRIJÍMACIA SKÚŠKA 
Prijímacia skúška pozostáva z testu: 
zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) - všetky študijné odbory 
z biológie (BIO) - študijný odbor AV, OO, ZuA 
z chémie (CHE) - študijný odbor FL, ZL 
 
Bodovanie testov na prijímacej skúške: 
 
pre študijné odbory AV, OO, ZuA 
 
slovenský jazyk a literatúra 30 b 
biológia 30 b  
spolu 60 b 

 
pre študijné odbory FL, ZL 
 
slovenský jazyk a literatúra 30 b 
chémia 30 b   
spolu 60 b

 
Poradie uchádzačov sa určuje na základe súčtu dosiahnutých bodov z prijímacej skúšky, počtu bodov 
dosiahnutých za prospech v základnej škole a umiestnení v riešení olympiád nasledovne: 
 
1. Priemerný prospech dosiahnutý v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, matematika, 

chémia, biológia, fyzika a koncoročného hodnotenia v 6., 7., 8. ročníku a polročného hodnotenia 9. ročníka. 
Do priemerného prospechu sa zarátavajú len predmety hodnotené známkou (hodnotenie absolvoval, slovné 
hodnotenie sa do priemeru nezapočítavajú). 

  



priemer počet bodov priemer počet bodov priemer počet bodov 
1,00 – 1,09 20 1,70 – 1,79 13 2,40 – 2,49 6 
1,10 – 1,19 19 1,80 – 1,89 12 2,50 – 2,59 5 
1,20 – 1,29 18 1,90 – 1,99 11 2,60 – 2,69 4 
1,30 – 1,39 17 2,00 – 2,09 10 2,70 – 2,79 3 
1,40 – 1,49 16 2,10 – 2,19 9 2,80 – 2,89 2 
1,50 – 1,59 15 2,20 – 2,29 8 2,90 – 2,99 1 
1,60 – 1,69 14 2,30 – 2,39  7 3,00 a viac 0 

 
2. Úspechy v riešení olympiád z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, matematika, biológia, 

fyzika, chémia v školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021. 
Získané body za umiestnenie v predmetových olympiádach v krajskom kole, v celoslovenskom kole v školských 
rokoch 2019/2020 a 2020/2021 sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa tabuľky. Ak sa žiak umiestnil vo 
viacerých olympiádach z jedného predmetu, započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov. Ak sa žiak 
zúčastnil viacerých olympiád z rôznych predmetov, započítava sa len jeden výsledok s najvyšším počtom bodov. 
Uvedené výsledky je potrebné uviesť v prihláške. Uchádzač predloží doklad o dosiahnutom umiestnení 
v olympiáde alebo súťaži  (originál, resp. kópiu overenú školou) na sekretariát školy najneskôr v deň konania 
prijímacej skúšky 3.5. 2021, resp. 10.5.2021. 

 
 
Krajské kolo  Celoslovenské kolo 
1. miesto           10 bodov 1. miesto  20 bodov 

  2.    miesto             9 bodov 2. miesto                18 bodov 
  3.    miesto            8 bodov 3. miesto                16 bodov 
úspešný riešiteľ             5 bodov úspešný riešiteľ                 11 bodov 
    

3. O prijatí žiaka so zníženou známkou zo správania rozhodne riaditeľka školy. 
4. V prípade rovnosti dosiahnutých bodov v prijímacom konaní podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú 
prednostne prijatí uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou. 
O ďalšom poradí bude rozhodovať: 
a) väčší počet bodov získaných za testy zo SJL a BIO, resp. CHE, 
b) väčší počet bodov získaných za test z profilového predmetu BIO, resp. CHE, 
c) lepší priemer známok zo slovenského jazyka a literatúry, chémie a biológie za 8. a 9. ročník (spolu jeden priemer 

zo všetkých uvedených známok), 
d) väčší počet bodov získaných za umiestnenia v olympiádach, 
e) lepší priemer z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, matematika, biológia, fyzika, chémia  

koncoročného hodnotenia  6., 7., 8. ročníka a polročného hodnotenia 9. ročníka (spolu jeden priemer zo všetkých 
uvedených známok), 

f) lepší priemer všetkých známok na prihláške za 6. až 9. ročník, 
g) lepší priemer všetkých známok na prihláške za 9. ročník, 
h) lepší priemer všetkých známok na prihláške za 8. ročník, 
i) lepší priemer všetkých známok na prihláške za 7. ročník, 
j) lepší priemer všetkých známok na prihláške za 6. ročník. 

5. Písomným prijímacím skúškam nevyhovie uchádzač, ktorý získa z príslušného testu z každého predmetu 
menej ako 9 bodov. 
 
 
 

 

 

 



POŽIADAVKY ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI 

V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách 
schválilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z35074-2013-OZdV (AV), Z34709- 2013-OZdV (FL), 
35558-2013-OZdV (ZL), Z35380–2013–OZdV (OO), Z35009-2013-OZdV (ZuA) s účinnosťou od 1. septembra 2013 
začínajúc 1. ročníkom, že do študijného odboru 5304 M asistent výživy, 5311 M farmaceutický laborant, 5312 M očný 
optik, 5308 M zdravotnícky laborant, 5358 M zubný asistent 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.  

Splnenie zdravotných kritérií potvrdí lekár na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 1. Kritérií pre prijímanie 
uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2021/2022. Potvrdené tlačivo priloží zákonný zástupca 
k prihláške, prípadne doručí na sekretariát školy do termínu konania prijímacej skúšky. 

Splnenie vyššie uvedených kritérií potvrdí zákonný zástupca uchádzača na tlačive, ktoré je uvedené 
v prílohe č. 2.  Kritérií pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2021/2022. 
Potvrdené tlačivo priloží zákonný zástupca k prihláške, prípadne doručí na sekretariát školy do termínu doručenia 
prihlášky. 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

Pred začiatkom prijímacích skúšok sa uchádzači preukážu občianskym preukazom alebo iným dokladom 
s fotografiou preukazujúcim totožnosť. 

Termín na rozhodnutie riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho 
konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej 
zdravotníckej  školy, alebo na výveske strednej zdravotníckej školy je do 13. mája 2021, resp. 14. mája 2021 (do troch 
dní od konania druhého termínu prijímacích skúšok). 

Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľky školy o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov 
prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi je do 20. mája 2021. 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na 
štúdium na strednej zdravotníckej  škole je do 25. mája 2021. 

Odvolať sa voči rozhodnutiu o neprijatí môžu všetci zákonní zástupcovia v termíne do 5 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia (§ 68 školského zákona). 

 V prípade, že zákonný zástupca prijatého žiaka nezašle v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  
a športu SR č. 2021/10124.1-A1810 z 26.1.2021 potvrdenie  o nastúpení žiaka na štúdium, alebo nenastúpení žiaka na 
štúdium na strednú školu do 25. mája 2021, riaditeľ školy príjme na uvoľnené miesto žiaka, ktorého zákonný zástupca sa 
odvolal v súlade s § 68 ods. (4) zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) v platnom znení. 

 Uchádzači, ktorí vyhovejú podmienkam prijímacej skúšky, budú prijatí podľa poradia do naplnenia tried 
v príslušnom odbore. V súlade s § 66 ods. 10 citovaného zákona výsledky prijímacej skúšky platia len pre školský rok 
2021/2022. 

Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 19.2.2021. 

 

 

 

Košice 19.2.2021        Mgr. Eva Göblová 
     riaditeľka školy  

 
 



Príloha č. 1 

Lekársky posudok je potrebné doručiť škole najneskôr v deň prijímacích skúšok. 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 

Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií 
 

Kritériá zdravotnej spôsobilosti 

 
V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. (školský zákon) §6 ods. 5 ustanovilo Ministerstvo zdravotníctva  vyhláškou č. 

364/2009 Z.z. kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory. 
(1) Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú: 

a) vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok, 
b) sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov, 
c) 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 o vo všetkých smeroch. 

(2) Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom. 
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách (Schválilo 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor: 
asistent výživy pod číslom  Z35074-2013-OZdV  
farmaceutický laborant pod číslom  Z34709-2013-OZdV 
očný optik pod číslom  Z35380–2013–OZdV 
zdravotnícky laborant pod číslom  35558-2013-OZdV 
zubný asistent pod číslom Z35009-2013-OZdV 

s účinnosťou od 1. septembra 2013) do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný 
stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného 
odboru asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent môžu byť prijatí žiaci, 
ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky 
závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.  

 
Týmto potvrdzujem, že uchádzač  (meno a priezvisko).........................................................................   

dátum narodenia: ................................... študijný odbor: ............................................................ 

* ...................................................... vyššie uvedené kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača na zvolený študijný 

odbor v Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice.  

 

*  - dopísať  spĺňa / nespĺňa 

            ............................................... 

 Dátum .................................... podpis a pečiatka 

 

Poznámka: 

Lekársky posudok je potrebné doručiť najneskôr v deň prijímacích skúšok. 
Do študijného odboru 5304 M  asistent  výživy, 5311 M  farmaceutický laborant, 5308 M  zdravotnícky 

laborant,  5312 M očný optik a 5358 M zubný asistent 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. 



Príloha č. 2 

Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti je potrebné doručiť škole najneskôr v deň prijímacích skúšok 
 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 
 

Prehlásenie rodiča o zdravotnej spôsobilosti 
 

 
V zmysle štátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníckych školách (Schválilo 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre odbor: 
asistent výživy pod číslom  Z35074-2013-OZdV  
farmaceutický laborant pod číslom  Z34709-2013-OZdV 
očný optik pod číslom  Z35380–2013–OZdV 
zdravotnícky laborant pod číslom  35558-2013-OZdV 
zubný asistent pod číslom Z35009-2013-OZdV 

s účinnosťou od 1. septembra 2013) do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný 
stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného 
odboru asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant a zubný asistent môžu byť prijatí žiaci, 
ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky 
závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.  

Do študijného odboru 5304 M asistent výživy, 5311 M farmaceutický laborant, 5308 M zdravotnícky laborant, 
5312 M očný optik a 5658 M zubný asistent 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. 

 
Týmto potvrdzujem, že môj syn/dcéra  (meno a priezvisko).............................................................. 

dátum narodenia: ................................... študijný odbor: ............................................................ 

* ...................................................... vyššie uvedené kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača na zvolený študijný 

odbor v Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice.  

 

*  - dopísať  spĺňa / nespĺňa 

 

 

 

       .................................................................. 

 Dátum ............................. podpis zákonného zástupcu 

 

 
 


