
Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín 

 

 

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 

podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. / školský zákon / 

 

 

Učebný odbor:  5371 H sanitár 
Forma štúdia :  externá, večerná 

Dĺžka štúdia :   1 rok 

 

 

Kritériá pre prijatie  :  

Podľa §69 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Externá, večerná forma štúdia 

Do jednoročného štúdia budú prijatí : 
Uchádzači, absolventi minimálne so stredným odborným vzdelaním / sekundárne vzdelávanie / 

a splnia podmienky prijímacieho konania.  

 

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť pre uchádzačov o štúdium sú zostavené v súlade 

s vyhláškou MZ SR č. 364/2009 a štátnym vzdelávacím programom pre učebný  odbor sanitár 

v nasledovnom rozsahu : zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre 

dospelých, spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov 

vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Prijatí nemôžu byť 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. 

 

Ak bude uchádzačov o štúdium k 31. 5. 2018 viac ako 24, budú všetci robiť prijímaciu 

skúšku z biológie v rozsahu 7. ročníka ZŠ na základe pozvánky . 

 

Prijímacia skúška sa uskutoční  21.júna 2018. 

 

Bodové hodnotenie z prijímacej skúšky : 

Za test z biológie 30 bodov. Ak uchádzač získa viac ako 15 bodov splnil podmienku prijatia. 

V prípade rovnosti bodov bude uprednostnený  uchádzač, ktorý : 

a) pracuje v zdravotníckom zaradení, alebo v zariadení sociálnych služieb, 

b) podal si skôr prihlášku na štúdium, 

c/ ak sa uchádzač o štúdium, po rozhodnutí o prijatí, nezapíše, pozveme na zápis nasledujúceho  

v poradí. 

Kritériá prijímacích skúšok na škol. rok 2018/2019 boli prerokované na zasadnutí 

pedagogickej rady dňa    29.01.2018  a schválené riaditeľom školy dňa 28.02.2018. 

 

 

                                                                                                   PaedDr. Peter Takáč 

                                                                                                         riaditeľ školy 



 

Stredná zdravotnícka škola, M. Hattalu 2149, 026 01 Dolný Kubín 

 

 

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019 

Podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. / školský zákon / 

 

 

Študijný odbor:  5356 N zdravotnícky asistent 
Forma štúdia : externá – pomaturitné štúdium 

Dĺžka štúdia  :  2 roky 

 

Kritériá pre prijatie : 

Podľa § 69 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. 

Do dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia  budú prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú 

nevyhnutné vstupné požiadavky – úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné 

odborné vzdelanie / maturitné vysvedčenie / a splnia podmienky prijímacieho konania. 

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť pre uchádzačov o štúdium sú zostavené v súlade 

s vyhláškou MZ SR č. 364/2009 a štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor 

zdravotnícky asistent v nasledovnom rozsahu : zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil 

všeobecný lekár pre dospelých, spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre 

pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Prijatí nemôžu byť 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. 

Ak bude uchádzačov o štúdium k 31. 5. 2018 viac ako 24, budú všetci robiť prijímaciu 

skúšku z biológie v rozsahu 7. ročníka ZŠ na základe pozvánky . 

 

Prijímacia skúška sa uskutoční 21.júna 2018. 

 

Bodové hodnotenie z prijímacej skúšky : 

Za test z biológie 30 bodov. Ak uchádzač získa viac ako 15 bodov splnil podmienku prijatia. 

V prípade rovnosti bodov bude uprednostnený  uchádzač, ktorý : 

a) pracuje v zdravotníckom zaradení, alebo v zariadení sociálnych služieb, 

b) podal si skôr prihlášku na štúdium, 

c/ ak sa uchádzač o štúdium, po rozhodnutí o prijatí, nezapíše, pozveme na zápis nasledujúceho 

v poradí. 

Kritériá prijímacích skúšok na škol. rok 2018/2019 boli prerokované na zasadnutí 

pedagogickej rady dňa 29.01.2018 a schválené riaditeľom školy dňa 28.02.2018. 

 

 

 

                                                                                                  PaedDr. Peter Takáč 

                                                                                                         riaditeľ školy 


