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PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA ŠTÚDIUM 

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 

  
 

V súlade s § 65 a § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní  

na pedagogickej rade školy dňa 26.09.2022 určuje riaditeľka školy podmienky prijímacieho 

konania do 1. ročníka študijného odboru masér pre školský rok 2024/2025. 

 

 

Študijný odbor:   masér 

Forma štúdia:  4. ročné denné štúdium 

Kód študijného odboru: 5370 M 

Počet tried:   1 

Počet žiakov:   30 

 

 

Termín podania prihlášky: do 20. marca 2024 

Termín konania prijímacej skúšky:   

1. termín: 29. apríl 2024, 30. apríl 2024 a 26. apríl 2024 o 08.00 h 

2. termín: 09. máj 2024, 10. máj 2024 a 13. máj 2024 o 08.00 h 
  

   

I. Podmienky prijímacieho konania 

 
Tab. 1  

Kritériá prijímacieho konania 
Maximálny 

počet bodov 

Minimálny 

počet bodov 

1. Písomný test zo Slovenského jazyka a literatúry 20 8 

2. Písomný test z Biológie 20 8 

3. Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 25 11 

4. Profilový predmet Biológia 20 8 

5. Biologická olympiáda  2 0 

6. Zdravotnícke súťaže súvisiace s odborom vzdelávania 3 0 

Spolu 90 bodov 35 bodov 

 

1. Písomný test z predmetu Slovenský  jazyk a literatúra 

(rozsah učiva 5. - 9. ročníka ZŠ v súlade s obsahom a rozsahom učiva určeného vzdelávacími 

štandardami štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ).  

 

2. Písomný test z predmetu Biológia 

(rozsah učiva 7. ročníka ZŠ zameraný na biológiu človeka). 

 

 

 



3. Overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

Zákonný zástupca / uchádzač obdrží spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku informácie 

o forme, obsahu a pomôckach potrebných na overovanie špeciálnych schopností, zručností 

alebo nadania. 
Tab. 2  

Obsah overovania 

Stanovených počet 

bodov pre prijatie 

maximálny minimálny 

1.Overovanie jemnej motoriky – modelovanie stavca chrbtice  

z plastelíny podľa predlohy  
5 3 

2.Testy fyzickej zdatnosti - gymnastická zostava:  kotúľ vpred, kotúľ 

vzad, stoj na lopatkách (sviečka), stoj na rukách, váha na jednej nohe 

s rozpaženými rukami (lastovička), preskok cez kozu roznožkou, vis 

prednožmo na rebrinách (vystreté nohy v pravom uhle), beh  

po lavičke, člnkový beh s prekážkou, hod medicimbalom na cieľ –  

za každý vykonaný cvik zostavy uchádzač získa 1 bod 

10 6 

3. Preplávanie určeného úseku voľným plaveckým štýlom (25 m) Tab. 3 

    (V dôsledku aktuálne vzniknutých spoločensko-ekonomických zmien môže byť plávanie  

zrušené). 
10 2 

SPOLU 25 bodov 11 bodov 

 

Tab. 3 

Počet bodov Preplávaný 25 metrový úsek 

10 preplávať 25 m bez prerušenia jedným plaveckým štýlom so štartovým skokom 

8 preplávať 25 m bez prerušenia jedným plaveckým štýlom bez štartového skoku 

6 
preplávať 25 m s viacerými plaveckými štýlmi bez prerušenia  

bez štartového skoku 

4 
preplávať 25 m s jedným prerušením jedným plaveckým štýlom  

bez štartového skoku 

2 
preplávať 25 m s jedným prerušením viacerými plaveckými štýlmi  

bez štartového skoku 

0 
preplávať 25 m s viacerými prerušeniami viacerými plaveckými štýlmi  

bez štartového skoku 

 

4. Profilový predmet Biológia 

Body za známky z predmetu Biológia budú pridelené za 2. polrok 6. – 8. ročník a z 1. polroka  

9. ročníka nasledovne: 

 
Tab. 4 

Známka Počet bodov 

výborný 5, 5, 5, 5 

chválitebný 4, 4, 4, 4 

dobrý 3, 3, 3, 3 

dostatočný 2, 2, 2, 2 

nedostatočný 0 

 

Ak žiak nebol hodnotený v 2. polroku, započítava sa známka za 1. polrok v zmysle usmernenia 

MŠVVaŠ SR k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2024/2025. V prípade 

slovného hodnotenia alebo hodnotenia „absolvoval“, sa nahrádza toto hodnotenie hodnotením 

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

 

 



 

5. Biologická olympiáda 

V biologickej olympiáde zohľadňujeme, ak sa uchádzač stal jej úspešným riešiteľom 

minimálne v okresnom kole. O tejto skutočnosti musí priložiť doklad. 

Počet bodov: 2 body 

 

 

6. Zdravotnícke súťaže súvisiace s odborom vzdelávania 

V zdravotníckych súťažiach súvisiacich s odborom vzdelávania akceptujeme umiestnenie  

na 1. - 3. mieste v krajskom kole a účasť na celoštátnom kole. O umiestnení je nevyhnutné 

priložiť doklad. 

Počet bodov: 1 bod (za 1. - 3. miesto v krajskom kole), 

    2 body (za účasť na celoštátnom kole). 

Iné umiestnenie, ani iné súťaže nezohľadňujeme. 

 

7. Podmienky prijatia 

a) Uchádzači budú zoradení podľa počtu získaných bodov. 

b) Uchádzač,   ktorý v celkovom súčte získa   menej ako 35 bodov,   kritériám na prijatie 

nevyhovel. 

c) Uchádzač, ktorý dosiahol v Testovaní 9 - 2024 v každom predmete samostatne úspešnosť 

najmenej 80%, bude prijatý bez prijímacej skúšky.  

d) Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre  

školský rok 2024/2025 je 17. 05. 2024. 

 

Uchádzač vyhovie podmienkam prijímacieho konania: ak z celkového počtu 90 bodov  

získa minimálne 35  a viac bodov, súčasne splnení podmienku minimálneho počtu bodov 

v Tab. 1 z písomného testu z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a Biológia a Tab. 2 

- overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a  splní podmienky 

zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania. 

 

II. Doplňujúce kritéria 

V prípade rovnakého počtu bodov budú o poradí uchádzača rozhodovať: 

a) body za profilový predmet Biológia 7. ročník, 

b) body za písomný test z  predmetu Slovenský jazyk a literatúra, 
c) body za písomný test z  predmetu Biológia. 

 

III. Kritériá zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium  

Do študijného odboru masér môžu byť prijatí uchádzači, ktorí spĺňajú kritériá na základe 

vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre 

uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory:  

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. 

 

K prihláške je potrebné doložiť potvrdenie,  na ktorom lekár pre deti a dorast potvrdí zdravotnú 

spôsobilosť uchádzača študovať príslušný odbor vzdelávania. 

 

Do študijného odboru masér môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno–

vzdelávacími potrebami. Okrem posúdenia kritérií zdravotnej spôsobilosti  

pre uchádzača o zdravotnícke študijné odbory je od uchádzača so špeciálnymi výchovno–



vzdelávacími potrebami požadovaný odborný posudok (nie starší ako 2 roky) 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. 

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Podmienkou prijatia na strednú školu je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. 

2. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše do 1. ročníka v stanovenom termíne, rozhodnutie o prijatí 

na štúdium je neplatné. 

3. V prípade, že sa nenaplní schválený počet prijímaných žiakov na štúdium v 1. kole, 

riaditeľka školy zverejní najneskôr do 6. júna 2024 rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích 

skúšok. 

 

 

 

 

 

Bratislava 30. 09. 2022      PhDr. Janka Gabaľová, PhD., v.r. 

riaditeľka  

 


