
 Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice  
 

 

Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka 

 
 3-ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný rádiologický 

asistent – denná forma (VOŠ) 

 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore zubný technik – denná 

forma (PKŠ) 
 
 

pre školský rok 2020/2021 
 
 

Riaditeľka školy, v súlade so zák. MŠ SR č. 245/2008 Zb., zo dňa 22. mája 2008 o výchove 

a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi-

sov, vydala Kritériá pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka vyššie uvedených študijných odborov 

pre školský rok 2020/2021. 

 

1. termín konania prijímacích skúšok 24. 6. 2020 (streda), 

2. termín konania prijímacích skúšok 20. 8. 2020 (štvrtok). 

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

 
 Prijímacie skúšky formou testov sa nekonajú. 

 

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača: 
 
V zmysle zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon) §6 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 denné-

ho štúdia pre školský rok 2020/2021. 

Prehlásenie uchádzača o zdravotnej spôsobilosti potvrdí uchádzač na tlačive, ktoré je uvedené 
v prílohe č. 2 Kritérií pre prijímanie uchádzačov do I. ročníka vyššieho odborné resp. pomaturitného 
kvalifikačného denného štúdia pre školský rok 2020/2021. 

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

31.8.2020. 



Študijný odbor diplomovaný rádiologický asistent - 5333 Q 

3-ročné vyššie odborné štúdium – denná forma 

 
1. V uvedenom študijnom odbore sa otvára 1 trieda s maximálnym počtom 20 žiakov. 

2. Podmienkou prijatia (štúdia) je: 

a) úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou (vysvedčenie – nie 

z pomaturitného štúdia – odpis predložiť spolu s prihláškou najneskôr v deň 

konania prijímacích skúšok), 

b) predložiť koncoročné vysvedčenie z posledného ročníka maturitného štúdia (nie 

z pomaturitného štúdia), 

c) zdravotná spôsobilosť – potvrdenia predložiť na sekretariát školy najneskôr do 

31.8.2020, 

d) splnenie podmienok prijímacieho konania. 

 
3. Od testov na prijímacích skúškach sa upúšťa. Uchádzači budú zoradení vzostupne 

podľa nasledujúcich kritérií: 

a) priemer známok za maturitnú skúšku, 

b) v prípade rovnosti podľa bodu a) rozhoduje lepší priemer koncoročných zná-

mok z posledného ročníka maturitného štúdia (nie z pomaturitného štúdia), 

c) v prípade rovnosti podľa bodu b) rozhoduje lepší priemer polročných známok 

z posledného ročníka maturitného štúdia (nie z pomaturitného štúdia), 

d) prijatých bude prvých 20 uchádzačov. 

 
Študijný odbor zubný technik - 5310 N 

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium – denná forma 

 
1. V uvedenom študijnom odbore sa otvára 1 trieda s maximálnym počtom 20 žiakov. 

 
2. Podmienkou prijatia (štúdia) je: 

a) úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou (vysvedčenie – nie 

z pomaturitného štúdia – odpis predložiť spolu s prihláškou najneskôr v deň 

konania prijímacích skúšok), 

b) predložiť koncoročné vysvedčenie z posledného ročníka maturitného štúdia (nie 

z pomaturitného štúdia), 

c) zdravotná spôsobilosť – potvrdenia predložiť na sekretariát školy najneskôr do 

24.6.2020, 

d) úspešné overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu v zmysle 

MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o SŠ. 

 
3. Všetci uchádzači sa podrobia overeniu špeciálnych schopností, zručností alebo talen-

tu v zmysle prílohy k vyhl. MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách (talen-

tová skúška)  

• kreslenie podľa predlohy – 20 bodov  

• modelovanie   – 20 bodov 

Podmienkou úspešne vykonanej talentovej skúšky je dosiahnutie najmenej 12 

bodov za každú prácu. 

 

4. Od testov na prijímacích skúškach sa upúšťa. Uchádzači budú zoradení vzostupne 

podľa nasledujúcich kritérií: 

a) súčet bodov za talentovú skúšku,  

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

z modelovania,  



c) pri rovnosti podľa 4b) rozhoduje lepší za priemer známok na maturitnom vysved-

čení (nie z pomaturitného štúdia), 

d) v prípade rovnosti podľa bodu 4 d) rozhoduje lepší priemer koncoročných 

známok z posledného ročníka maturitného štúdia (nie z pomaturitného štúdia), 

e) v prípade rovnosti podľa bodu 4e) rozhoduje lepší priemer polročných známok 

z posledného ročníka maturitného štúdia (nie z pomaturitného štúdia), 

f) prijatých bude prvých 20 uchádzačov. 

 
Všeobecné ustanovenia: 

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

24.6.2020, v druhom termíne 20.8.2020. 2. termín sa uskutoční len v prípade nena-

plnenia triedy v 1. termíne. 

 
2. Doklady potrebné pre prijímacie konanie (maturitné vysvedčenie, koncoročné vy-

svedčenie z maturitného ročníka) je potrebné doručiť najneskôr v príslušnom ter-

míne podľa bodu 1 všeobecných ustanovení prijímacieho konania na sekretariát ško-

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

3. Lekársky posudok splnenia zdravotných kritérií je potrebné doručiť v deň prijíma-

cieho konania, resp. najneskôr do 31.8.2020. 

 
4. Triedy jednotlivých študijných odborov budú otvorené len v tom prípade, ak počet 

prijatých uchádzačov bude minimálne 17 študentov. 

 
5. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 3 dní od termínu prijíma-

cích skúšok, resp. prijímacieho konania na stránke školy www.szske.sk 
 
 
 

Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 22. 5. 2020. 
 

Košice 22.5.2020  
PhDr. Viera Rusinková 

riaditeľka školy 

http://www.szske.sk/


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 zdra-

votníctva vyhláškou č. 364/2009 Z. z. kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravot-

nícke 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 uchá-

dzača na zvolený študijný odbor v Strednej zdravotníckej škole, Moyzesova 17, Košice. 

 

 
* - dopísať spĺňam / nespĺňam 

 
 
 
 

Dátum Podpis uchádzača 


