
 Stredná zdravotnícka škola,  Masarykova 27,  071 01  Michalovce 

 
PODMIENKY  PRIJÍMACIEHO 

KONANIA  PRE  ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 PRE ŠTUDIJNÝ ODBOR 

FARMACEUTICKÝ LABORANT a ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT 
 

 Po  prerokovaní v pedagogickej  rade  školy  dňa 06. júla 2022 v študijných odboroch,  ktoré 

nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v súlade s § 62 – 68 zákona č. 

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

v znení neskorších predpisov,  zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe  v školstve a školskej 

samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a 31 

zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, §10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách, v súlade so zákonom 

č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov v zmysle Štátneho 

vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie na SZŠ schváleného MZ SR študijný odbor 5311 

M farmaceutický laborant, pod číslom Z34709-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. 

septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom a v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre odborné 

vzdelávanie na SZŠ schváleného MZ SR študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent,                      

pod č. Z34707-2013-OZdV dňa 30.07.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013. začínajúc 1. 

ročníkom,    stanovujeme nasledovné kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného 

štúdia študijného odboru FARMACEUTICKÝ LABORANT - denná forma a 

ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT- denná forma pre školský rok 2023/2024.  

Do študijného odboru farmaceutický laborant a zdravotnícky asistent, môže byt' prijatý aj 

uchádzač so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Okrem posúdenia kritérií zdravotnej 

spôsobilosti pre uchádzača o zdravotnícke študijné odbory podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009, 

je od uchádzača so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami požadovaný odborný posudok 

poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium na strednej zdravotníckej škole. Ak 

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

úspešne splní ostatné podmienky prijatia na štúdium, stredná zdravotnícka škola uchádzača na 

štúdium príjme. 

1. Stanovenie výkonov pre školský rok 2023/2024: 

 Študijné odbory  Kód  Počet tried  

Farmaceutický laborant 5311 M  Bude doplnené 

Zdravotnícky asistent 5356 M  Bude doplnené 

 

2. Termíny konania prijímacej skúšky: 1. kolo prijímacej skúšky 

 1. termín –  Bude doplnené 

 2. termín –  Bude doplnené 

3. Prijímacia skúška:  

Profilové predmety: 

Študijné odbory  Kód  Profilové predmety 

Farmaceutický laborant 5311 M  1.CH,  2.SJL  

Zdravotnícky asistent 5356 M  1.BIO, 2.SJL 

 

Forma prijímacej skúšky:  

písomná skúška z profilových predmetov  



a)  prvý profilový predmet  – 45 minút,  

b) druhý profilový predmet – 45 minút . 

Rozsah a obsah prijímacej skúšky:  

je vymedzený vzdelávacími štandardami profilových predmetov štátneho vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v základnej škole. 

Úspešnosť prijímacej skúšky : 

Uchádzač úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak  

• vykoná prijímaciu skúšku z prvého profilového predmetu s úspešnosťou minimálne 30%,    

t. z. získa minimálne 18 bodov  a súčasne 

• vykoná prijímaciu skúšku z druhého profilového predmetu s úspešnosťou minimálne 30%, 

t. z. získa minimálne 18 bodov.  

 

4. Pridelenie bodov pre zostavenie výsledného poradia:  

• z prvého profilového predmetu prijímacej skúšky z CH môže uchádzač získať max. 60 b, 

resp. z BIO max. 60 b.   

• z druhého profilového predmetu prijímacej skúšky môže uchádzač získať max. 60 b,   

• za veľmi dobré správanie na konci 6. až 8. roč. získava žiak 20 b, 

• Maximálna hranica zisku bodov v prijímacom konaní u jedného žiaka je: chémia, resp. 

biológia 60b, slovenský jazyk a literatúra 60b, správanie 20b.   SPOLU: 60+60+20=140b.   

 

5. Kritériá pre prijatie:  

a) úspešne ukončiť 9. ročník základnej školy,  

b) úspešne vykonať prijímaciu skúšku,  

c) byť zdravotne spôsobilý, čo musí byť potvrdené všeobecným lekárom pre deti a dorast 

ako Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor 

vzdelávania na školský rok 2023/24, 

d) umiestniť sa do stanoveného počtu možných prijatých uchádzačov,  

• v prípade rovnakého počtu bodov v prijímacom konaní bude uprednostnený žiak, ktorý 

dosiahol vyšší počet bodov z prvého profilového predmetu (CH resp. BIO), 

• v ďalšom bude uprednostnený žiak, ktorý dosiahol vyšší počet bodov z druhého 

profilového predmetu (SJL), 

• v ďalšom bude uprednostnený žiak, ktorý má lepší prospech za 6. až 8. ročník z prvého 

profilového predmetu, 

e) v ďalšom bude uprednostnený žiak, ktorý má lepší študijný priemer za 6. až 8. ročník bez 

výchovných predmetov.  

f) v prípade slovného hodnotenia daného predmetu , použije sa hodnotenie z daného 

predmetu z najbližšieho roka alebo polroka v ktorom bol žiak hodnotený známkou. 

g) doručiť potvrdenie o nastúpení žiaka v termíne bude doplnené  

6. Kritériá pre prijatie bez prijímacej skúšky: bude doplnené  

 

7.  Zverejňovanie výsledkov: bude doplnené 

       

  

V Michalovciach 06. júla 2022 

                                   RNDr. Dušan Žaludko 

                  riaditeľ školy v. r. 

 

 

 

 

 

 


