
1 

Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne 

Veľkomoravská 14, Trenčín 

EDUIT školy:  10004616, Kód školy: 631 502 

 

KRITÉRIÁ  PRIJÍMACIEHO  KONANIA do 1. ročníka 
pre školský rok 2023/2024 

 

Študijný odbor  MASÉR -  5370 M 
 

TERMÍN  KONANIA  prijímacích skúšok:  

1. termín   2. alebo 3. mája 2023 

   2.   termín   11. alebo 12. mája 2023 
 

Prijímacie  konanie sa uskutočňuje v súlade s § 62 - § 68 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Uchádzači budú vykonávať prijímacie skúšky, ktoré budú pozostávať z: 

- talentovej skúšky - overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, 

- didaktického testu zo: slovenského jazyka a literatúry 
biológie  

 

Talentová skúška, didaktický test z predmetu slovenský jazyk a literatúra a didaktický test 

z predmetu biológia prebiehajú v jeden deň. 
 

Do 1. ročníka budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí splnia podmienky na úspešné vykonanie 

prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia. 

 

Podmienky prijatia na štúdium  
 

A) V súlade s § 65 ods. 5 písm. b) zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, riaditeľka školy 

zaradí prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač úspešne vyhovel talentovej 

skúške a zároveň v externom testovaní (Testovanie T9) dosiahol úspešnosť najmenej 80% 

v každom vyučovacom predmete samostatne a súčasne spĺňa kritéria zdravotnej 

spôsobilosti na štúdium a výkon povolania. Potvrdenie od lekára je potrebné doložiť k 

prihláške. Takýto uchádzač bude prijatý až po úspešnom vykonaní talentovej skúšky.   

V prípade rovnosti bodov rozhodne: 

a) vyšší počet bodov dosiahnutých na základnej škole z predmetu slovenský jazyk 

a literatúra (bod 1.1.) 

b) vyšší počet bodov dosiahnutých na základnej škole z predmetu matematika 

(bod 1.1.) 

c) vyšší počet bodov získaných z Testovania T9 v školskom roku 2022/2023 z predmetu 

slovenský jazyk a literatúra 

d) vyšší počet bodov získaných z Testovania T9 v školskom roku 2022/2023 z predmetu 

matematika 

B)   Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky 

 max. počet bodov 

1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová  

    skúška) 
40 

2. Študijné výsledky zo ZŠ 100 

3. Prijímacia skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra 100 

4. Prijímacia skúška z predmetu biológia 100 

5. Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho  90 
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    jazyka (ANJ, NEJ), biológie, zdravotnícke súťaže, športové súťaže 

SPOLU 430 

Ostatné podmienky prijatia na štúdium 

6. Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania 

7. Hodnotenie správania na ZŠ 

8. Po prijatí zápis v určenom termíne 

9. Ukončenie základnej školy 

 

1. Overenie špeciálnych schopností, zručností (talentová skúška) 

Jemná motorika - modelovanie z plastelíny. 

Úlohou je vymodelovať predmet podľa predlohy a ďalší ľubovoľný predmet. 

Za každý vymodelovaný predmet môže uchádzač získať 0 – 10 bodov. 
10  - 9 bodov  veľmi tvorivá a nápaditá práca    
  8  - 7 bodov  priemerná úroveň   

  6  -  4 bodov  podpriemerná úroveň   

  3  -  1 bodov  neestetická, nedbanlivá, nevkusná práca  

          0 bodov  vzdal sa práce z výtvarného prejavu   
 

Na modelovanie z plastelíny má uchádzač vyhradený čas 60 minút. Uchádzač môže získať 

za modelovanie z plastelíny maximálne 20 bodov. 

 

a)  Pohybovo – motorická zdatnosť 

 člnkový beh 10x10 metrov: 

- z vyznačenej čiary na pokyn „štart“ sa beží do vzdialenosti 10 m, tam sa jedným 

chodidlom dotkne druhej vyznačenej čiary a beží naspäť; štartuje sa z polovysokého 

štartu. 

 

Body: chlapci dievčatá 

4 do 27 sekúnd do 30 sekúnd 

3 27,01 – 30,00 sek. 30,01 – 33,00 sek. 

2 30,01 – 33,00 sek. 33,01 – 36,00 sek. 

1 33,01 – 36,00 sek. 36,01 – 39,00 sek. 

 

 hod plnou loptou /2 kg/ 

- hádže sa z vyznačenej čiary z mierneho stoja rozkročného zo záklonu ponad hlavu. 

Hodnotí sa najlepší z troch pokusov s presnosťou na 0,1 m. 

 

Body chlapci dievčatá 

3 8 m a viac 6 m a viac 

2 7,90 – 7,00 m 5,90 – 5,00 m 

1 6,90 – 6,00 m 4,90 – 4,00 m 

 

 skok do diaľky z miesta 
- skáče sa z vyznačenej čiary do priestoru z mierne pokrčeného stoja rozkročného 

podrepmo so švihom paží vpred. 

Hodnotí sa najlepší z troch pokusov s presnosťou na 1 cm. 

 

Body chlapci dievčatá 

3 190 cm a viac 170 cm a viac 

2 189 – 175 cm 169 – 160 cm 

1 174 – 160 cm 159 – 145cm 
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 plávanie 
- hodnotí sa preplávanie dĺžky 25 m voľným štýlom. Ako pomôcky sa môžu používať 

len plavecké okuliare.  

Rovnaké podmienky a hodnotenie pri plávaní platia ako pre chlapcov, tak aj pre 

dievčatá.  

 

Body chlapci / dievčatá 

10 
prepláva 25 m do 45 sekúnd bez prerušenia jedným plaveckým 

spôsobom so štartovým skokom 

8 
prepláva 25 m do 45 sekúnd bez prerušenia jedným plaveckým 

spôsobom bez štartového skoku  

6 
prepláva 25 m za viac ako 45 sekúnd bez prerušenia jedným 

plaveckým spôsobom so štartovým skokom 

4 
prepláva 25 m za viac ako 45 sekúnd bez prerušenia jedným 

plaveckým spôsobom bez štartového skoku 

2 prepláva 25 m s prerušením / viacerými plaveckými spôsobmi 

0 
neprepláva (ak sa počas hodnotenia disciplíny dotýka žiak nohou dna, 

alebo sa počas plávania pridŕža okraja dráhy) 

 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie alebo v dôsledku energetickej krízy 

bude plávanie nahradené gymnastickou zostavou.  

 

 gymnastická zostava: 

- zo stoja spojného vykonať kotúľ vpred do drepu, vstať do stoja spojného, z toho 

kotúľ vzad do drepu, vstať do stoja spojného, upažiť, obrat na mieste s výskokom 

o 180 stupňov s prekrížením paží pred telom, vykonať drep z neho pádom vzad 

vykonať stoj na lopatkách, následne zo stoja na lopatkách preval vpred do drepu, 

vstať do stoja spojného, vykročením predpažmo vykonať váhu na jednej nohe 

predklonmo („lastovička“). Dokončiť zostavu stojom spojným so vzpažením 

 

Body chlapci / dievčatá 

0-2 kotúľ vpred 

0-2 kotúľ vzad 

0-2 obrat o 180 stupňov 

0-2 stoj na lopatkách („sviečka“) 

0-2 váha na jednej nohe predklonmo („lastovička). 

 

 

Každý žiak musí absolvovať všetky uvedené disciplíny, aby kritériám vyhovel. 

V prípade, ak žiak vynechá ktorúkoľvek z uvedených disciplín, kritériám na prijatie 

nevyhovel. 

Za pohybovo – motorickú zdatnosť môže uchádzač získať maximálne 20 bodov. 

 

Uchádzač môže získať za celú talentovú skúšku maximálne 40 bodov a to: 

a) maximálne 20 bodov – jemná motorika;  

b) maximálne 20 bodov – pohybovo - motorická zdatnosť. 

 

Uchádzač, ktorý absolvoval všetky uvedené disciplíny a získa celkovo menej ako 20 bodov, 

na talentovej skúške neuspel a nebude zaradený do ďalšieho prijímacieho konania. 

 

 

 

1. Zohľadnenie študijných výsledkov na základnej škole 
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1.1. Slovenský jazyk a literatúra, matematika 

 

 Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok zo slovenského 

jazyka a  literatúry z koncoročnej klasifikácie z  8. ročníka a z polročnej klasifikácie  

z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný a z matematiky z  koncoročnej klasifikácie  

z  8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný, a to 

nasledovne: 

- do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku zo slovenského jazyka a literatúry  

podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka. 

- do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku z matematiky podľa nasledujúceho 

vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka. 

 

1.2. Prospech 

 

 Ak žiak dosiahol v koncoročnej klasifikácie v 8. ročníku a z polročnej klasifikácie v 9. 

ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa mu započíta 

10 bodov.  

 

V prípade, že bol uchádzač hodnotený na základnej škole slovne, stredná škola vypracuje 

dodatok ku kritériám prijímacieho konania.  

  

2. Prijímacia skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra  

a) písomná prijímacia skúška v rozsahu učiva 6. – 9. ročníka ZŠ v časovom rozsahu 

maximálne 60 minút. 

 

POŽIADAVKY: pravopisné cvičenie, 

čítanie s porozumením, 

slovné druhy, gramatické kategórie,  

vetné členy, vety podľa obsahu, zloženia, členitosti, 

tvorenie slov, slovná zásoba, 

jazykové štýly, slohové postupy, 

literárne druhy, žánre, 

rým, básnické umelecké prostriedky. 

 

Uchádzač o štúdium môže získať za písomnú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a 

literatúry 50 bodov. 

 

b) výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov 2023 (Testovania T9) 

 

Kľúč priraďovania bodov k výsledkom testovania sa uskutočňuje podľa nasledujúcej tabuľky 

(za 2 percentá úspešnosti  - 1 bod): 

 

percentá body 

 80 - 100 40 - 50 

60 - 80 30 - 40 

40 - 60 20 - 30 

20 - 40 10 - 20 

 0 - 20  0 - 10 

 

Uchádzač o štúdium môže za výsledok z testovania za predmet slovenský jazyk a literatúra 

v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov dosiahnuť maximálny počet bodov:  50 bodov  

 

 

 



5 

Rovnakým kľúčom priraďovania bodov k výsledkom testovania žiakov 9. ročníkov (Testovanie 

T9) sa postupuje v prípade rovnosti bodov – bod 5. 

 

Ak sa na štúdium hlási zahraničný žiak, podmienkou prijatia je znalosť slovenského jazyka. 

Takýto žiak vykoná písomný test zo slovenského jazyka a literatúry zodpovedajúci 

celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov (Testovanie T9) s možnosťou získať 100 

percent, čo podľa vyššie uvedeného kľúča predstavuje 50 bodov. Rovnako sa bude postupovať 

i v prípade, že sa uchádzač nemohol z objektívneho dôvodu  zúčastniť externého testovania. 

 

Celkovo môže uchádzač o štúdium zo slovenského jazyka a literatúry získať 100 bodov. 

  

Žiak vyhovel prijímacej skúške zo slovenského jazyka a literatúry, ak dosiahol minimálne 

30 bodov. 

 

 

 

3. Prijímacia skúška z predmetu biológia 

Písomná prijímacia skúška v rozsahu učiva 7. ročníka ZŠ v časovom rozsahu maximálne 60 

minút. 

 

POŽIADAVKY:  Človek a jeho telo – Ľudský organizmus a ľudské spoločenstvo; 

Povrch tela – koža; 

Oporná a pohybová sústava; 

Tráviaca sústava; 

Dýchacia sústava; 

Obehová sústava; 

Vylučovanie, močová sústava; 

Regulačné sústavy; 

Rozmnožovacia sústava, vývin jedinca a rodičovstvo; 

Zdravie a život človeka.  

 

Uchádzač o štúdium môže získať za písomnú prijímaciu skúšku z biológie 100 bodov  

Žiak vyhovel prijímacej skúške z biológie, ak dosiahol minimálne 30 bodov. 

 

 

 

4. Olympiády, súťaže  

 

4.1. Predmetová olympiáda 

 

 Predmetová olympiáda zo SLJ, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), BIO  sa započítava do 

celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom 

kole v  8. alebo 9. ročníku, resp. sa zúčastnil v celonárodnom (celoštátnom) kole v  8. ročníku 

alebo  9. ročníku nasledovne: 

1. až   3. miesto v okresnom kole  10 bodov 

1.   až   3. miesto v krajskom kole  20 bodov 

Účasť v celonárodnom (celoštátnom) kole 30 bodov 

 

Uchádzačovi o štúdium sa môžu body za predmetovú olympiádu započítať len jedenkrát. Počet 

bodov sa určí na základe najlepšieho dosiahnutého umiestnenia z vyššie uvedených 

predmetových olympiád. K prihláške musí byť doložený doklad. 

 

 

 

4.2. Športová súťaž 
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Športová súťaž sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na  

1. mieste až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v  8. alebo 9. ročníku, resp. sa zúčastnil 

v celonárodnom (celoštátnom) kole v  8. ročníku alebo 9. ročníku nasledovne:  

1. až   3. miesto v okresnom kole  10 bodov 

1.   až   3. miesto v krajskom kole  20 bodov 

Účasť v celonárodnom (celoštátnom) kole 30 bodov 

 

Uchádzačovi o štúdium sa môžu body za športovú súťaž započítať len jedenkrát. Počet bodov 

sa určí na základe najlepšieho dosiahnutého umiestnenia v športovej súťaži. K prihláške musí 

byť doložený doklad. 

 

 

4.3. Zdravotnícke súťaže 

 

Zdravotnícke súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 

1. až 3. mieste v okresnom alebo v krajskom kole v  8. alebo 9. ročníku, resp. sa zúčastnil 

v celonárodnom (celoštátnom) kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku nasledovne:  

1. až   3. miesto v okresnom kole  10 bodov 

1.   až   3. miesto v krajskom kole  20 bodov 

Účasť v celonárodnom (celoštátnom) kole 30 bodov 

 

Uchádzačovi o štúdium sa môžu body za zdravotnícke súťaže započítať len jedenkrát. Počet 

bodov sa určí na základe najlepšieho dosiahnutého umiestnenia v zdravotníckej súťaži. 

K prihláške musí byť doložený doklad. 

 

Uchádzač vyhovel kritériám a ostatným podmienkam prijatia na štúdium, ak úspešne 

vykonal talentovú skúšku a skúšku z každého profilového predmetu  a z celkového počtu 

430 bodov získal 100 bodov a viac. 

 

 

 

5. Rozhodovanie v prípade rovnosti bodov 

V prípade rovnosti bodov rozhodne: 

a) vyšší počet bodov z prijímacej skúške z biológie, 

b) vyšší počet bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 

c) vyšší počet bodov z talentovej skúšky, 

d) vyšší počet bodov dosiahnutých na základnej škole z predmetu slovenský jazyk 

a literatúra (bod 1.1.) 

e) vyšší počet bodov dosiahnutých na základnej škole z predmetu matematika (bod 1.1.) 

f) vyšší počet bodov získaných z Testovania T9 v školskom roku 2022/2023 z predmetu 

slovenský jazyk a literatúra 

g) vyšší počet bodov získaných z Testovania T9 v školskom roku 2022/2023 z predmetu 

matematika 

 

Ak sa pomocné kritérium a) až g) nebude dať hodnotiť u jedného žiaka, nebude sa 

hodnotiť ani u ostatných žiakov. 
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6. Zdravotná spôsobilosť na štúdium a výkon povolania: 

 

Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav 

posúdil a na prihláške potvrdil pediater poskytujúci všeobecnú starostlivosť pre deti a dorast. 

Podľa štátneho vzdelávacieho programu do študijného odboru masér nemôžu byť 

prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné 

oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy 

učenia alebo správania sa, poruchu autistického spektra, poruchy psychického vývinu. 

V prípade špecifických porúch učenia môže byť do študijného odboru masér prijatý aj 

uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, avšak záleží od individuálneho 

prípadu, od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

Vzhľadom na vysoké nároky študijného odboru a na študijné predpoklady žiakov je 

potrebné zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť 

študijných odborov pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia treba 

konzultovať so školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie. Preto okrem 

posúdenia kritérií zdravotnej spôsobilosti uchádzača je zákonný zástupca uchádzača povinný 

doložiť odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium na strednej 

zdravotníckej škole nie starší ako dva roky. 

Vzhľadom na náročnosť nielen teoretického štúdia, ale najmä zohľadňujúc praktické 

výkony realizované v laboratórnych, zdravotníckych, sociálnych a kúpeľných zariadeniach 

riaditeľ školy posúdi odporúčanie poradenského zariadenia. Tiež na základe predloženého 

písomného posudku riaditeľ školy spolu s komisiou pre prijímacie konanie posúdia úľavy 

uchádzača pri prijímacej skúške.  

 

 

Uchádzač o štúdium nemôže byť oslobodený od telesnej a športovej výchovy. 

 

Podľa § 66 ods. 8 školského zákona „Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže 

zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch (napr. vážne ochorenie – doklad od lekára 

nesmie byť starší ako 3 dni), určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom 

týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca 

neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky 

do 7.30 hod.  

 

 

7. Hodnotenie správania na ZŠ 
Podmienkou pre prijatie na štúdium je, že uchádzač nebude mať opakovane zníženú známku 

zo správania. V prípade, že známka zo správania bude raz znížená o jeden stupeň (na 

vysvedčení uspokojivé), o prijatí alebo neprijatí sa rozhodne podľa charakteru porušenia 

školského poriadku na základe vyjadrenia základnej školy, kde sa zohľadní, či sa neopakovali 

dôvody na zníženú známku zo správania a nastala náprava. 

 

 

8. Doručovanie rozhodnutí  

Podľa § 144a zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov, sa rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania vydané podľa 

Správneho poriadku, doručia iba jednému zákonnému zástupcovi, a to v prípade ak rodič 

písomne vyhlásenie, alebo čestné prehlásenie, o tejto skutočnosti doručí škole spolu 

s prihláškou najneskôr v termíne podania prihlášky na strednú školu. 

 

9 Zápis na štúdium 
Uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium, je povinný v termíne, určenom riaditeľkou školy, 

zapísať sa na štúdium na škole. 



8 

Ak sa zápisu na štúdium prijatý uchádzač nezúčastní, uvoľní sa miesto na prijatie a bude sa 

pokračovať v prijímacom konaní podľa zverejneného (aktuálneho) poradovníka (bude prijatý 

ďalší žiak v poradí). 

 

10. Ukončenie základnej školy 
Podmienkou nastúpenia na štúdium do 1. ročníka je ukončenie základnej školy. 

Podmienkou prijatia uchádzača o štúdium je, že nie je žiakom inej strednej školy. 

 

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

školy zverejní do 06. júna 2023 rozhodnutie o konaní 2. kola prijímacích skúšok.  

 

 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade 26.01.2022.  

 

V Trenčíne, 17.02.2022        

PhDr. Eva Červeňanová, PhD. v.r. 

                    riaditeľka školy 


