
Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina 

 

Podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025 boli vypracované v súlade so 

Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

EDU ID SZŠ Žilina: 100009126 

Študijný odbor: zdravotnícky laborant, zdravotnícka laborantka 

Kód študijného odboru: 5308 M 

Forma štúdia: 4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou  

 

Termín podania prihlášok do 20. marca  2024 

Škola bude akceptovať prihlášky aj s prílohami, podané: 

a) elektronicky (zadáva sa v školskom informačnom systéme), prihláška musí byť overená riaditeľom 

základnej školy cez školský informačný systém, bez elektronického podpisu občianskym 

preukazom; 

             - ( nie je možné podať prihlášku v zoskenovanej podobe prostredníctvom emailu); 

b) v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (poštou alebo osobne najneskôr 20. marca 2023) pri 

podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu), prihláška musí byť  

potvrdená riaditeľom základnej školy, s podpismi uchádzača a oboch zákonných zástupcov). 

Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že 

prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi strednej 

školy písomné vyhlásenie alebo čestné prehlásenie (príloha č. 1 alebo  č. 2).  

 

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača: 

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. 

 

Splnenie zdravotných kritérií musí byť potvrdené lekárom. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel 

schopnosti študovať zvolený študijný odbor je povinnou prílohou prihlášky (v zoskenovanej podobe ako 

prílohy k elektronickému podaniu, alebo v listinnej podobe - príloha č. 3). 

 

Kritériá prijímacej skúšky: 

a) Žiak musí absolvovať externé testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy v riadnom alebo náhradnom 

termíne.  

b) Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v externom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol 

úspešnosť najmenej 80 % v každom vyučovacom predmete samostatne. Uchádzač nebude konať 

prijímaciu skúšku a bude mu priznaný maximálny počet bodov (200 bodov) za prijímaciu skúšku. 

Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky  najneskôr 7 dní pred 

termínom konania prijímacích skúšok.  

c) Uchádzači budú zoradení podľa súčtu získaných bodov, ktorý bude podkladom pre rozhodnutie 

riaditeľky školy o prijatí, resp. neprijatí. Súčet bodov = body za písomnú časť prijímacej skúšky 

(CHE a SJL) + body za externé testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ zo SJL a MAT + body za 

umiestnenie na súťaži z chémie alebo prvej pomoci).  

Maximálne 440 bodov. 

d)   Bodové hodnotenie písomnej časti PS:  

- písomný test z CHE (maximálne 100 bodov), trvanie testu 60 minút,  okruhy tém sú uvedené v prílohe,  

- písomný test zo SJL (maximálne 100 bodov), trvanie testu 60 minút, okruhy tém sú uvedené v prílohe.  

Obsah  a  rozsah   prijímacej skúšky je  podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 

vzdelávania v základnej škole. 

e)   Bodové hodnotenie externého testovania žiakov 9. ročníka ZŠ:  

- SJL – 1% = 1 bod (maximálne 100 bodov),  

 - MAT – 1% = 1 bod (maximálne 100 bodov).  

f) Úspešní riešitelia  súťaže z chémie alebo prvej pomoci minimálne na okresnej úrovni (prvé tri miesta) 

získajú za každé umiestnenie  5 bodov (maximálne 40 bodov). 

Kópie diplomov alebo certifikátov  (ako príloha prihlášky v listinnej podobe) alebo  v zoskenovanej 

podobe (ako príloha prihlášky  k elektronickému podaniu), ktoré preukazujú umiestnenie žiaka 

v súťaži, predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v súťaži. V prípade, že 



spomenutá dokumentácia, preukazujúca deklarované umiestnenia, nebude k prihláške priložená, 

nebudeme túto skutočnosť zohľadňovať pri prijímacom konaní. 

 

g)   Pri rovnosti bodov rozhoduje:  

      1.  Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred  

   uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania. Súčasťou prihlášky musí byť   

   príloha –  potvrdenie zmenenej pracovnej schopnosti.  

      2. Viac bodov z písomného testu z chémie. 

      3. Viac bodov z písomného testu zo slovenského jazyka a literatúry. 

      4. Vyšší počet bodov z externého testovania žiakov 9. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka a literatúry.  

h)   Prijatí nemôžu byť uchádzači, ktorí získali menší celkový súčet bodov ako 100 bodov.  

i)   Do študijného odboru môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami za 

podmienok:   

        - predkladá ako povinnú prílohu prihlášky Správu z  diagnostického vyšetrenia (Správa zo 

špeciálnopedagogického vyšetrenia) vykonanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá nemôže byť 

staršia ako dva roky, 

        - súčasťou správy musí byť odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti (odporúčanie) na 

štúdium v SZŠ, 

        -  ak poradenské zariadenie odporučí uchádzača na štúdium na strednej zdravotníckej škole a uchádzač 

úspešne splní ostatné podmienky prijatia na štúdium, škola uchádzača na štúdium príjme. 

        Títo uchádzači budú mať upravené podmienky prijímacej skúšky: predĺžený čas testu na 75 minút 

a veľkosť písma testu 14. 

j)   Ak sa na základe rozhodnutia MŠVVaŠ  SR alebo MZ SR  neuskutoční niektorá časť     prijímacieho 

konania, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť. Následne budú upravené kritéria pre prijatie žiaka. 

k)  Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych 

termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom  augustovom týždni. 

Dôvod neúčasti na prijímacej skúške s riadnym ospravedlnením (napr. potvrdením lekára) oznámi  

zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej 

skúšky  do 7,45 hod. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých 

prijíma do prvého ročníka.  

l)   Proti  rozhodnutiu o neprijatí podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať 

odvolanie do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva riaditeľke školy, ktorá toto 

rozhodnutie vydala. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného 

prostriedku. 

m)  Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa v škole vykonajú 

prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 

tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 06. júna 2024. V prípade schválenia 

prijímacej skúšky v ďalšom termíne sa skúška koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok. 

n)    Jednou z podmienok prijatia je, že uchádzač o štúdium nie je žiakom inej strednej školy. 

 

Záverečné ustanovenia: 

 

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy na výveske  školy a na 

webovej stránke školy www.szshlbokaza.edupage.org  v termíne určenom ministerstvom školstva, teda 17. 

mája 2024 (v čase od   0,00 do 23,59 hod.). 

 

Termín zverejnenia výsledkov je určený MŠVVaV SR a teda nie je možné výsledky zverejniť pred 

týmto termínom. Informácie o výsledkoch prijímacích skúšok telefonicky nepodávame z dôvodu 

ochrany osobných údajov. 

 

Rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho 

konania  budú zaslané zákonnému zástupcovi žiaka  cez informačný systém základnej školy napr. EduPage,  

poštou alebo do elektronickej schránky do termínu určenom ministerstvom školstva. 

 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka 

na štúdium (použiť tlačivo, ktoré bude prílohou rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí príloha č. 4) strednej 

škole je najneskôr do 22. mája 2024 (23,59 hod.).  

 

 

http://www.szshlbokaza.edu.sk/


Potvrdenie sa doručuje cez: 

• informačný systém základnej školy (napr. EduPage),  

• poštou  na adresu strednej školy, 

• do elektronickej schránky strednej školy, 

• osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní (v tomto 

prípade je potrebné, aby oprávnený zamestnanec strednej školy potvrdil zákonnému zástupcovi 

prevzatie potvrdenia (podpisom a dátumom prevzatia) na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.  

 

Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na 

vzdelávanie, strácajú platnosť.  

 

Povinnosťou zákonného zástupcu je zaslať aj potvrdenie o nenastúpení na štúdium na všetky 

stredné školy, na ktoré bol uchádzač prijatý a nechce na týchto školách nastúpiť na štúdium. V prípade, 

že si zákonný zástupca nesplní túto povinnosť a nezašle včas a riadne podané potvrdenie o nenastúpení 

na štúdium na príslušnej strednej škole, rozhodnutie o prijatí žiaka na príslušnú strednú školu stráca 

platnosť.  

 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium, odvolanie voči neprijatiu, musia podpísať obaja 

zákonní zástupcovia. Výnimku predstavuje situácia, keď spolu s prihláškou na štúdium na strednej 

škole bolo zaslané písomné vyhlásenie alebo čestné prehlásenie zákonných zástupcov (príloha č. 1 a č. 

2). 

 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 15.11.2022.  

 

Okruhy tematických celkov zo slovenského jazyka a z chémie  na prijímacie skúšky pre školský rok 

2024/2025 

Slovenský jazyk a literatúra – učivo v rozsahu učebnej látky 5. – 9. ročníka ZŠ 

Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry pozostáva z riešení úloh, ktoré vyplynú 

z východiskových textov a vychádzajú z obsahového vzdelávacieho štandardu predmetu.  

Slovenský jazyk: zvuková rovina jazyka a pravopis, významová, tvarová, skladobná rovina jazyka, sloh, 

jazykoveda a národný jazyk.  

Literatúra: všeobecné pojmy, literárne druhy, literárne žánre, štruktúra diela, štylizácia textu, metrika. 

 

Chémia – 6.,7.,8., a 9. ročník ZŠ 

Látky a ich vlastnosti – chemicky čisté látky, zmesi, roztoky, hmotnostné zlomky, oddeľovanie zložiek 

zmesí. 

Premeny látok – chemické zlučovanie, chemický rozklad, tepelné zmeny pri chemických reakciách, 

rýchlosť chemických reakcií, faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií. 

Zloženie látok – chemický prvok, chemická zlúčenina, atóm, ión, molekula, stavba atómu, chemické väzby. 

Významné chemické prvky a zlúčeniny – vodík, kyslík, železo, sodík, draslík,  fluór, bróm, jód, oxidy, 

kyseliny, hydroxidy. 

Zlúčeniny uhlíka – zloženie organických látok, alkány, alkény, alkíny,  deriváty uhľovodíkov. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1  

 

(Matka: meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

 
(Otec: meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

        Stredná zdravotnícka škola 

        Hlboká cesta 23 

        010 01 Žilina 

 

V ............................................., dňa ......................  

Vec:  

Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom 

konaní 

..................................................................... ako matka a zákonná zástupkyňa  a 

........................................................................  ako otec a zákonný zástupca nášho syna/našej dcéry 

........................................................................ v súlade s § 144 a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov týmto vyhlasujeme, že všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania  nášho syna/našej 

dcéry, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní  

 

(označte krížikom, ktorá forma Vám vyhovuje) 

 

o bude podpisovať a následne bude informovaný jeden vybraný zákonný zástupca  

            meno, priezvisko .................................................................................................... 

 

o žiadame informovať oboch zákonných zástupcov na hore uvedené adresy  

 

Podpis oboch zákonných zástupcov neplnoletého žiaka sa nevyžaduje, ak 

a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo 

veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských 

práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z 

rodičov na právne úkony bola obmedzená, 

b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa. 

Ak sa Vás týka, že môže podpisovať iba jeden rodič, vyberte podľa ktorého písmena. Zároveň 

podľa písmena a) treba predložiť doklad, na základe ktorého sú obmedzené alebo 

pozastavené práva rodiča.   

 

                Podpis zákonného zástupcu 

 

 

                    Podpis zákonného zástupcu 



 

 

Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 
 

 

 

Dolupodpísaný(á)..............................................................................................................  

rodné číslo................................................... ako rodič/zákonný zástupca. 

 

Trvale bytom...................................................................................................................... 

 

Telefón ............................................................. 

e-mail ............................................................... 

 

 

týmto čestne vyhlasujem, že zadováženie súhlasu/podpisu druhého rodiča/zákonného zástupcu 

............................................. na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania môjho syna/mojej 

dcéry ............................................., o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní,  je spojené s ťažko 

prekonateľnou prekážkou, vec neznesie odklad a predloženie tohto čestného vyhlásenia je v 

najlepšom záujme môjho syna/mojej dcéry. 

                                                                            

Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené čestné vyhlásenie nebolo pravdivé alebo 

informácie boli závažným spôsobom zamlčané, budem znášať všetky z toho vyplývajúce právne 

následky. 

 

 

 

V................................ dňa......................... 

 

 

 ................................................................. 

 podpis vyhlasovateľa 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 

 

 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka 

študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2024/2025 

 

Meno a priezvisko:.....................................................................    Dátum narodenia: ............................ 

Kód a názov učebného/študijného* odboru:  ..................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

Vyjadrenie lekára: 

 

 

 

 

 

 

V .................................................  dňa ............................. ............................................................. 

    podpis lekára a odtlačok pečiatky 

(*) Nehodiace sa prečiarknite 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 4 

 

 

(Matka: meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

     (Otec: meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec) 

 

 

Stredná zdravotnícka škola 

Hlboká cesta 23 

010 01 Žilina  

 

V ............................................., dňa ......................  

 

 

Vec: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium(nehodiace sa preškrtnite) 

 

 

Môj syn/dcéra ___________________________________________ dátum narodenia _______________  

bol/a prijatý/á na Vašu strednú školu. 

 

o Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium v študijnom 

odbore________________________________________________________ 

 

o Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo Vašej strednej škole. 

 

 

S pozdravom  

 

                   Podpis zákonného zástupcu 

 

                      Podpis zákonného zástupcu 

 


