
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

M. HATTALU 2149, 026 01 DOLNÝ KUBÍN 

 
 

K R I T É R I Á   P R I J A T I A 
pre študijný odbor 5361 N praktická sestra v školskom roku 2019/2020 

(dvojročné externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium  
pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou) 

 
V súlade s § 69 Zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a po prerokovaní  
na pedagogickej rade dňa 25. 02. 2019 zverejňujem podmienky a kritéria prijímacieho konania. 
 

1. Do dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia  budú prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú 
nevyhnutné vstupné požiadavky – získali úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné 
odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie) a splnia podmienky prijímacieho konania. 

2. 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 praktická sestra 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.  

3. 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. 

 
Prijímacia skúška 

Prihlášky je potrebné zaslať do 31. 5. 2019. Ak bude uchádzačov o štúdium k 31. 5. 2019 viac ako 24, bude 
výber uchádzačov prebiehať na základe prijímacej skúšky z biológie v rozsahu 7. ročníka ZŠ. Prijímacia 
skúška sa uskutoční 21. júna 2019 (všetci uchádzači dostanú pozvánku s potrebnými informáciami).  
 
Maximálny počet bodov prijímacej skúšky je 50. Ak uchádzač získa 25 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. 

 
Ak sa uchádzač o štúdium, po rozhodnutí o prijatí nezapíše, považuje sa to za nezáujem o štúdium na strednej 
škole, pozveme na zápis nasledujúceho v poradí. Forma zápisu bude oznámená v rozhodnutí o prijatí.   
 
Dátum zápisu do 1. ročníka bude v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnený na webovej stránke školy. Rozhodnutie o prijatí, resp. 
neprijatí bude doručené všetkým uchádzačom. Uchádzač má právo odvolať sa proti rozhodnutiu do 15 dní. 
 
Vyučovanie prebieha počas dvoch pracovných dní (15 hodín). Je preto potrebné dopredu zvážiť 
a vykonzultovať so zamestnávateľom možnosť uvoľnenia na vyučovanie.   
 

V Dolnom Kubíne 25. 02. 2019 
Mgr. Alojz Šutý 
riaditeľ školy 


