
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice 

 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 

• 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore 

5310 N zubný technik - denná forma (PKŠ) pre školský rok 2022/2023 

 

Pedagogická rada na svojom zasadnutí dňa 10. 5. 2022, v súlade so zákonom 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, schválila Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 

I. ročníka vyššie uvedených študijných odborov pre školský rok 2022/2023. 

 

1. termín konania prijímacích skúšok 16. 6. 2022 (štvrtok), 

2. termín konania prijímacích skúšok 25. 8. 2022 (štvrtok). 

(2. termín sa uskutoční len v prípade nenaplnenia triedy v 1. termíne.) 

 

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 resp. pomaturitného 

kvalifikačného denného štúdia pre školský rok 2022/2023. 

Potvrdené tlačivo priloží uchádzač k prihláške, prípadne doručí na sekretariát školy najneskôr 

v deň konania prijímacích skúšok. 

 



1. V uvedenom študijnom odbore sa otvára 1 trieda s maximálnym počtom 15 študentov. 

2. Podmienkou prijatia do uvedeného študijného odboru je: 

a) úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou (vysvedčenie o maturitnej 

skúške predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky), 

b) zdravotná spôsobilosť - potvrdenie predložiť najneskôr v deň konania prijímacích 

skúšok, 

c) úspešné overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu v zmysle prílohy 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o SŠ.  

 

3. Všetci uchádzači sa podrobia:  

a) overeniu špeciálnych schopností, zručností alebo talentu v zmysle prílohy k vyhl. 

MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách (talentová skúška)  

• kreslenie podľa predlohy – 20 bodov  

• modelovanie – 20 bodov  

Podmienkou úspešne vykonanej talentovej skúšky je dosiahnutie najmenej 12 bodov za každú 

prácu. 

b) písomnej skúške z profilového predmetu biológia formou testu s počtom bodov 40. 

Podmienkou úspešne vykonanej písomnej skúšky je dosiahnutie najmenej 12 bodov. 

 

4. Postup určovania poradia uchádzačov: 

a) súčet bodov za talentovú skúšku a test, 

b) pri rovnosti podľa 4a) rozhoduje vyšší počet bodov za talentovú skúšku, 

c) pri rovnosti podľa 4b) rozhoduje vyšší počet bodov za modelovanie, 

d) pri rovnosti podľa 4c) rozhoduje lepší výsledok testu, 

e) v prípade rovnosti podľa všetkých kritérií o poradí rozhodne prijímacia komisia. 

 

Všeobecné ustanovenia: 

1. Doklady potrebné pre prijímacie konanie (vysvedčenie o maturitnej skúške, lekárske 

potvrdenie) je potrebné doručiť najneskôr v deň konania prijímacích skúšok na sekretariát 

školy. Na doklady doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. 

2. Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom 

termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi 

riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.  



3. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 3 dní od konania prijímacích 

skúšok na web stránke školy www.moyzeska.sk 

4. Uchádzač má právo odvolať sa proti rozhodnutiu v zákonnej lehote.  

 

 

Košice 10.5.2022 

Mgr. Eva Göblová 

riaditeľka školy 

http://www.moyzeska.sk/

