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Podmienky prijímacieho konania 

 

pre prijímanie uchádzačov do denného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore     

5325 Q diplomovaná všeobecná sestra pre školský rok  2022/2023 

 

 

Po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 25. apríla 2022 v súlade s § 69 zákona č. 

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

zákonov v znení neskorších predpisov,  zákon 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 a v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení 

neskorších predpisov a doplnkov   sú určené nasledovné podmienky pre prijímanie uchádzačov 

do 1. ročníka dennej formy trojročného vyššieho odborného štúdia v študijnom odbore 

diplomovaná všeobecná sestra v školskom roku 2022/2023: 

 

 

I. Prijímacia skúška sa uskutoční 20. júna 2022. 
Prípadný 2. termín prijímacej skúšky pre nenaplnený počet miest bude zverejnený na 

web stránke školy v termíne do 07.07.2022. Prijímacie skúšky pre nenaplnený počet 

žiakov sú stanovené na posledné dva úplné augustové týždne. 

 

1. Prihlášky na štúdium (zverejnené na web stránke školy) sa zasielajú do 31. mája 2022.  

2. Uchádzač o štúdium je povinný k prihláške pripojiť: 

o overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, 

o vyjadrenie všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača na 

osobitnom tlačive zverejnenom na web stránke školy (www.kukucinka.sk).  

3. Počet žiakov v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra: 1 trieda - 25 žiakov. 

 

4. Časti prijímacieho konania: 

a) Písomná prijímacia skúška z biológie  

o forma: test 

o čas na vypracovanie: 30 minút 

o maximálny počet bodov: 25 

o Obsahom prijímacej skúšky z biológie je gymnaziálne učivo v súlade 

s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá so štvorročným 

a päťročným vzdelávacím programom. Dostupné na: biologia_g_8_r.pdf 

(statpedu.sk). Požadované vedomosti sú  zamerané na všeobecnú biológiu 

a biológiu človeka: kostrová sústava a pohybová sústava, svalová sústava, 

obehová sústava, dýchacia sústava, tráviaca sústava, vylučovacia sústava, 

sústava žliaz s vnútorným vylučovaním, zmyslová sústava, kožná sústava, 

nervová sústava, reprodukčná sústava, vývin jedinca, bunka, základy ekológie, 

základy genetiky.  

o Podmienkam prijímacej skúšky vyhovel ten, kto z testu z biológie získa 

najmenej 6 bodov z 25. 

http://www.kukucinka.sk/
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_g_8_r.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_g_8_r.pdf
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b) Ostatné časti – výsledky  maturitnej skúšky (úplné stredné vzdelanie). Hodnotenie 

dobrovoľne vykonanej maturitnej skúšky z ďalšieho predmetu sa do priemeru 

nezapočítava. Za úspešné vykonanie maturitnej skúšky môže uchádzač získať 

maximálne 10 bodov. 

 

Ø 1,00 – 1,00    .......... 10 bodov 

Ø         1,01 – 1,20    ..........     9 bodov 

Ø  1,21 – 1,50    ..........   8 bodov 

Ø  1,51 – 1,75    ..........    7 bodov 

Ø  1,76 – 2,00    ..........    6 bodov  

Ø  2,01 – 2,25    ..........   5 bodov 

Ø  2,26 – 2,50    ..........      4 body 

Ø         2,51 – 2,75    ..........      3 body 

Ø  2,76 – 3,00    ..........      2 body 

Ø         3,01 – 3,50    ..........      1 body 

Ø         3,51 a viac     ..........      0 bodov 

 

 

 

II. Podmienky prijímania na štúdium 

 

 

1. Na štúdium  budú prijatí uchádzači, ktorí  úspešne  ukončili štúdium na  strednej  škole 

maturitnou skúškou a vykonali prijímaciu skúšku z biológie. 

2. Do študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra môžu byť prijatí uchádzači, ktorí 

spĺňajú zdravotnú spôsobilosť v zmysle vyhlášky MZ SR č. 364/2009  Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné 

odbory.  

3. Uchádzač o štúdium  môže získať maximálne spolu  35 bodov. 

4. Uchádzačom o štúdium budú pridelené body za: 

a) písomnú prijímaciu skúšku z biológie, 

b) zohľadnenie výsledkov maturitnej skúšky.  

5. Ak sa uchádzač zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom 

termíne, určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške 

oznámi riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.  

6. Pri prijímaní uchádzačov bude prijímacia komisia postupovať tak, že zohľadní  výsledky 

prijímacej skúšky postupne v poradí podľa počtu dosiahnutých bodov. Poradie 

uchádzačov bude stanovené od najvyššieho získaného počtu bodov zostupne a prijatí 

budú uchádzači od prvého až po dvadsiatepiate  miesto. Riaditeľ strednej školy rezervuje 

miesto v počte prijatých žiakov pre tých uchádzačov, ktorí sa zo závažných dôvodov 

nemohli zúčastniť na prijímacej skúške. 

7. Pri rovnosti počtu bodov bude prijatý uchádzač, ktorý má: 

a) vyšší počet bodov za test z biológie, 

b) lepší priemerný prospech na maturitnej skúške, 

c) lepšiu známku na maturitnej skúške z predmetu slovenský jazyk. 

8. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený na webovej 

stránke školy a zároveň škola odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí/neprijatí  do troch 

dní od dátumu prijímacích skúšok. 

9. Voči rozhodnutiu o neprijatí sa môžu odvolať všetci  uchádzači o štúdium, nielen tí, ktorí 

neboli prijatí pre nedostatok miesta. 
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10. Ak sa po zápise na štúdium uvoľní  miesto na prijatie, vydá riaditeľka školy nové 

rozhodnutie o prijatí uchádzačovi ďalšiemu v poradí, ktorý splnil podmienky 

prijímacieho konania podľa poradia za predpokladu, že podá v zákonnej lehote 

odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. 

 

 

 

 

Košice 25.04.2022                                                          PhDr. Anna Hencovská, MBA 

                                                                                                  riaditeľka školy 

 


