
Stredná z dravotnícka šk ola, Mo yz esova 17, 041 76 Košice 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 

 2-ročného vyššieho odborného  štúdia v študijnom odbore 
5335 Q diplomovaný optometrista –  externá forma 

pre školský rok 2021/2022 

Po prerokovaní v pedagogickej  rade školy dňa 18.5.2021, v súlade s § 69 zákona č. 245/2008 
Z.z., zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov sú určené 
nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka vyššie uvedeného študijného odboru pre 
školský rok 2021/2022. 

Prvý termín prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 24. 6. 2021 (štvrtok). 

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne. 

Prihlášky na štúdium (zverejnené na webovej stránke školy) sa zasielajú do 31. mája 2021. 

1. V uvedenom študijnom odbore sa otvára 1 trieda s maximálnym počtom 30 žiakov.

2. Podmienkou prijatia (štúdia):
a) je ukončenie štúdia v študijnom odbore:

 očný optik maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie – overenú kópiu predložiť spolu s
prihláškou),

 diplomovaný   očný   technik   absolventskou   skúškou   (diplom   -   overenú kópiu
predložiť   spolu s prihláškou),

b) minimálne 2-ročná odborná prax po získaní odbornej spôsobilosti v študijnom odbore očný
optik, je potrebné doložiť dĺžku praxe potvrdenú od zamestnávateľa,

c) v čase otvárania a po celú dobu štúdia byť v pracovnom pomere  v očnej optike alebo v
očnej ambulancii zamestnaný ako očný optik,

d) splnenie podmienok prijímacieho konania.

3. Prideľovanie bodov pre prijímacie konanie:

Uchádzači môžu získať maximálne 90 bodov
písomná skúška z predmetov biológia   – 30 bodov 

        fyzika          – 30 bodov
priemer známok z odborných predmetov – 30 bodov

Podmienkou úspešne vykonanej písomnej skúšky je dosiahnutie najmenej 9 bodov z každého 
profilového predmetu. 

             Body za priemer známok z odborných predmetov za maturitnú (absolventskú) skúšku v    
            študijnom odbore očný optik (diplomovaný očný technik). 



 
Body sú prideľované podľa nasledujúcej tabuľky: 

 
Priemer 

od 
Priemer 

do 
Body

1,00 1,00 30 
1,01 1,50 25 
1,51 2,00 20 
2,01 2,50 15 
2,51 3,00 10 
3,01 4,00 0 

 

4. Postup pri určovaní poradia uchádzačov: 

 
a) poradie uchádzačov sa stanoví súčtom bodov za test z biológie a fyziky a z bodov za 

priemer známok z odborných predmetov za maturitnú (absolventskú)  skúšku v študijnom 
odbore očný optik (diplomovaný očný technik), 

b) pri rovnosti bodov  rozhoduje: 
1) zmenená pracovná schopnosť (§ 67 ods. 3 zákon č. 245/2008 Z. z.), 
2) vyšší počet bodov za súčet bodov z testov z biológie a fyziky, 
3) rozhoduje vyšší počet bodov za test z fyziky, 
4) rozhoduje lepší priemer za odborné predmety na maturitnej (absolventskej)  skúške, 
5) vyšší počet rokov od ukončenia štúdia v odbore očný optik (diplomovaný očný optik). 
 

 
 
Požiadavky zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača: 

 
V zmysle zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon) §62 ods. 13 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° vo všetkých  smeroch. 
 

(2) Splnenie kritérií podľa odseku 1 musí byť potvrdené všeobecným lekárom. 
 
Splnenie zdravotných kritérií potvrdí lekár na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 Kritérií pre 
prijímanie uchádzačov do I. ročníka vyššieho odborného štúdia pre školský rok 2021/2022. 

 
Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti potvrdí uchádzač na tlačive, ktoré je uvedené v 
prílohe č. 2 Kritérií pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka vyššieho odborného štúdia pre školský 
rok 2021/2022. 
Potvrdené tlačivá priloží uchádzač k prihláške, prípadne doručí na sekretariát školy najneskôr v deň 
konania prijímacích skúšok. 

 
 
Všeobecné ustanovenia: 

1. V súlade s § 69 ods. 7 zákona sa prijímacie skúšky budú konať v prvom termíne 
24.6.2021.  

Druhý termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v prvom  termíne. 



2. Doklady potrebné pre prijímacie konanie:
a) overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške; (absolventskej skúške), potvrdenie o

odbornej praxi (je potrebné zaslať spolu s prihláškou) 
b) lekárske potvrdenie (je možné doručiť najneskôr v deň konania prijímacích skúšok) na

sekretariát školy. 

3. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 3 dní od konania prijímacích skúšok
na výveske v škole a na stránke školy www.szske.sk, www.moyzeska.sk

Košice 18.5.2021 

Mgr. Eva Göblová 
riaditeľka školy 



Príloha č.1
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) §62 ods. 13 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. 

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 



Príloha č.2

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) §62 ods. 13 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. 

Týmto prehlasujem, že (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 spĺňam / nespĺňam

Dátum Podpis uchádzača 


