
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. 


