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Kritériá pre prijímacie konanie v študijnom odbore 5370 M masér na šk. rok 2021/2022 

   

Kód školy: 641 503   

Študijný odbor: 5370 M  masér 

 

Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

 

Prijímanie žiakov do katolíckych škôl sa uskutočňuje v súlade s Predpismi všeobecného 

poriadku pre katolícke školy a školské zariadenia Nitrianskej diecézy č. 1012/2014  z 1. októbra 

2014.   

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka Strednej zdravotníckej školy  sv. 

Vincenta de Paul v Topoľčanoch pre šk. rok 2021/2022 v študijnom odbore 5370 M masér sú 

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, zákonom 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 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, zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom 

konaní  v znení neskorších predpisov, zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory  

§ 1, odvolávajúc sa na  § 62 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a podľa Rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 

2021/9113:1-A1810, zo dňa 04. 01. 2021, č. 2021/10124:1 – A1810,  zo dňa 26. 01. 2021 a na 

základe prerokovania kritérií na zasadnutí pedagogickej rady dňa 27. januára 2021 stanovuje 

pre školský rok 2021/2022 tieto kritériá prijímacej skúšky:  

 

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022  

   

pre študijný odbor: masér 5370 M   

Termín konania prijímacej skúšky: 

1. termín: 5. máj 2021 

2. termín: 12. máj 2021 

Forma štúdia: denná    

Dĺžka štúdia: 4 roky   

Počet miest na prijatie: 20 (1 trieda)   

Maximálny počet bodov: 140     

 

I. Podmienky pre prijatie na štúdium   

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto 

podmienky: 

   

1. Podanie prihlášky na SZŠ v stanovenom termíne do 16. apríla 2021. 

2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať študijný odbor masér na školský rok 

2021/2022 – viď príloha č. 1 dostupná aj na  https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf  

3. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.   

 

https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf
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4. Uchádzač má potvrdenú zdravotnú spôsobilosť pre štúdium v študijnom odbore masér 

všeobecným lekárom pre deti a dorast a nie je oslobodený od telesnej výchovy.   

5. Úspešne vykoná všetky časti prijímacej skúšky.   

6. Uchádzač nesmie mať na ZŠ zníženú známku zo správania.     

 

II. Kritéria pre úspešné vykonanie prijímacej skúšky   
   

Forma prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah vychádzajú zo vzdelávacích štandardov štátneho 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na základnej škole.   

   

 Tabuľka č. 1   

   

Kritériá prijímacieho konania   

Stanovený počet bodov pre 

prijatie   

maximálny   minimálny   

1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová 

skúška)   

   

30 bodov   

   

10 bodov   

2. Overenie vedomostí z predmetov SJL a biológia      

Písomný test zo SJL   30 bodov   12 bodov   

Písomný test z biológie   30 bodov   12 bodov   

3. Absolvovanie náboženskej výchovy na 2. stupni ZŠ alebo pohovor z 

RKN   

   

10 bodov   

   

10 bodov   

4. Celkový prospech zo ZŠ   30 bodov   ---------   

5. Olympiáda z biológie, SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ)  

Zdravotnícke súťaže súvisiace s odborom vzdelávania   

10 bodov   ----------   

SPOLU   140   44  

   

   

1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadanie (talentová skúška)  

 

Uvedená skúška pozostáva z dvoch častí: 

A. Overenie pohybových schopností 

B. Posúdenie jemnej motoriky 

 

Uchádzač za vykonanie skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadanie 

môže získať maximálny počet 30 bodov.   

Uchádzač, ktorý získa zo skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

spolu menej ako 10 bodov, nevyhovel skúške a nebude zaradený do ďalšieho prijímacieho 

konania.   

Uchádzač, ktorý úspešne vykoná skúšku na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania,  postúpi do ďalšieho prijímacieho konania.   

Kritériá bodového hodnotenia skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania (talentová skúška):    
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A. Overenie pohybových schopností: kľuky (chlapci – zo sporu ležmo dotyk hrudníkom o tyč 

vo výške 20 cm od zeme, dievčatá – zo sporu kľačmo dotyk hrudníkom o tyč vo výške 20 cm 

od zeme), sed – ľah (z ľahu na chrbte pokrčmo do sedu s dotykom lakťa o koleno), skok do 

diaľky z miesta (zo stoja a podrepu skok znožmo do diaľky), hod medicinbalom (zo stoja s 

loptou obojručne spoza hlavy hod do diaľky). Za každú disciplínu môže uchádzač získať 1 až 

5bodov.  

 

Spolu za overenie pohybových schopností môže získať 20 bodov.      

          chlapci   

          Tabuľka č. 2   

Kľuky/min Sed – Ľah/ min. 
Skok do 

diaľky 

Hod 

medicinbalom 
Body 

10 a viac   38   200 cm   900 cm   5   

8 – 9   35   196 cm   860 cm   4   

7 – 6   32   192 cm   820 cm   3   

5 – 4   29   188 cm   780 cm   2   

3 – 1   26   182 cm   720 cm   1   

   

           dievčatá    

          Tabuľka č. 3   

Kľuky/min.   Sed – ľah/min.   Skok do 

diaľky   

Hod 

medicinbalom  

Body   

5 a viac   32   180 cm   720 cm   5   

4   29   175 cm   680 cm   4   

3   26   169 cm   630 cm   3   

2   23   160 cm   580 cm   2   

1   20   130 cm   500 cm   1   

   

 

B. Posúdenie jemnej motoriky: modelovanie podľa predlohy – uchádzač môže získať 

maximálne 10 bodov.   
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2. Overenie vedomostí z predmetov SJL a biológia 

 

Test zo slovenského jazyka a literatúry – maximálny počet bodov 30; minimálny počet bodov 

12.   

Test biológia v rozsahu učiva 7. ročníka – biológia človeka – teloveda – maximálny počet bodov 

30; minimálny počet bodov 12.   

 

Uchádzač za vykonanie skúšky na overenie vedomostí z predmetov SJL a biológia môže získať 

maximálny počet 60 bodov.   

 

3. Absolvovanie náboženskej výchovy na 2. stupni ZŠ, alebo pohovor z RKN 

 

Súčasťou prijímacieho konania je aj ústny pohovor z rímskokatolíckeho náboženstva (max. 10 

bodov). Pohovor z rímskokatolíckeho náboženstva nerobia tí žiaci, ktorí absolvovali 

vyučovanie náboženstva, resp. náboženskej výchovy na druhom stupni ZŠ (títo žiaci 

automaticky získavajú 10 bodov).   

 

Ak uchádzač podal prihlášku na tunajšej škole v študijnom odbore masér aj praktická sestra, 

bude test zo SJL, BIO a pohovor z rímskokatolíckeho náboženstva absolvovať  

jedenkrát. V prípade úspešného vykonania vyššie uvedených častí prijímacieho konania mu 

budú body uznané pre študijný odbor masér aj praktická sestra.  

 

4. Celkový prospech zo ZŠ 

   

Uchádzač získa body za aritmetický priemer vyučovacích výsledkov zo základnej školy –  

6.,  7., 8. ročník a 1. polrok 9. ročníka – maximálne 30 bodov.   

         30 bodov pri Ø do 1,10                

         25 bodov   - ″ -      1,50                  

         20 bodov   - ″ -      2,00                  

         10 bodov   - ″ -      2,50                  

 5 bodov   - ″ -      3,00        

   

5. Olympiády z biológie, SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), zdravotnícke súťaže súvisiace 

s odborom vzdelávania   

   

Uchádzač môže získať maximálne 10 bodov za jedno najvyššie umiestnenie, ktoré získal na 

predmetových olympiádach alebo súťažiach, ktoré súvisia so zdravotníckou tematikou,  

s predmetmi slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, prírodopis, resp. biológia, telesná 

výchova a výtvarná výchova, pričom sa zohľadní iba jedna najvyššia získaná úroveň   

(maximálny počet získaných bodov za olympiády a súťaže je 10)    

1. – 3. miesto v celoslovenskej súťaži 10 bodov    

1. – 3. miesto v krajskej súťaži 6 bodov   

1. – 3. miesto v okresnej súťaži 3 body    

účastník alebo úspešný riešiteľ 1 bod    
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Body budú pridelené len v prípade, ak bude k prihláške doložený doklad o dosiahnutom 

umiestnení v olympiáde alebo súťaži (originál alebo overená kópia školou). Tento doklad 

musí byť predložený do termínu doručenia prihlášky.    

   

Uchádzač vyhovie podmienkam prijímacieho konania, ak z celkového počtu 140 bodov 

získa 44 a viac bodov a súčasne musí byť splnená podmienka minimálneho počtu bodov 

v tabuľke č. 1, a splní podmienky zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania.    

   

III. Kritériá zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania masér   
   

Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť pre uchádzačov o štúdium sú zostavené v súlade s 

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

uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory.    

  

Kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory sú:    

- vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,    

- sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na 5 metrov,    

- 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.    

V súlade so ŠVP pre študijný odbor 5370 M masér a 5376 M masér pre zrakovo 

hendikepovaných v časti 4 OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO 

ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI: 

do študijného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo 

telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, narušenú komunikačnú schopnosť, 

špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického 

vývinu.   

 

Splnenie týchto kritérií musí byť potvrdené všeobecným lekárom pre deti a dorast.   

   

IV. Prijímanie uchádzačov  
 

1. Na základe uvedených kritérií v bode I. sa vytvorí poradovník uchádzačov o štúdium podľa 

najvyššieho získaného počtu bodov.   

2. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa umiestnili v celkovom poradí od 1. miesta až po 20. 

miesto. 

3. Pri rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodnú o poradí nasledovné pomocné kritériá:      

    - známky z profilových predmetov na ZŠ (slovenský jazyk a literatúra a biológia)   

    - študijný priemer v 8. ročníku a v 1. polroku 9. ročníka na ZŠ.   

4. Uchádzač, ktorý bol prijatý  na štúdium, na začiatku školského roka 2021/2022 predloží 

triednemu učiteľovi vysvedčenie o úspešnom ukončení 9. ročníka ZŠ. 
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V.  Záverečné ustanovenia   
 

        Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske v priestoroch školy  

a na webovej stránke školy https://szsto.edupage.org/ podľa výsledkov prijímacieho konania  

do 20. mája 2021.   

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí uchádzača na štúdium a rozhodnutie odošle 

zákonnému zástupcovi uchádzača najneskôr do 20. mája 2021 cez informačný systém ZŠ, 

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej 

schránky. 

Zákonný zástupca uchádzača, ktorý bol prijatý na štúdium, doručí potvrdenie o nastúpení 

alebo nenastúpení žiaka na štúdium – viď príloha č. 2 dostupná aj na 

https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf  Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de Paul 

v Topoľčanoch do 25. mája 2021. Doručenie môže byť realizované cez informačný systém 

ZŠ, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu skola.to.szs@nrb.sk , poštou na 

adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum 

doručenia Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. 

Uchádzač, ktorý nebol prijatý na štúdium, môže prostredníctvom zákonného zástupcu 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 podať odvolanie riaditeľovi 

strednej školy, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní od jeho doručenia. 

 

   

V Topoľčanoch 27. januára 2021 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

  

   

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

PaedDr. Peter Buranský                 Mgr. Mariana Prochásková        

riaditeľ DŠÚ Nitra                   riaditeľka školy   

  

https://szsto.edupage.org/
https://szsto.edupage.org/
https://szsto.edupage.org/
https://szsto.edupage.org/
https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf
mailto:skola.to.szs@nrb.sk
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Príloha č.1 

 

 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na 

školský rok 2021/2022 

 

 

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

Študijný/učebný* odbor (kód a názov): ....................................................................................... 

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

Vyjadrenie lekára:  

 

 

 

 

 

 

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

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

                                                                                              podpis lekára a odtlačok pečiatky 

 

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č.2 

 

 

 

 

Meno, priezvisko, ulica č., PSČ, obec 

 

 

 

SZŠ sv. Vincenta de Paul 

Ul. 17. novembra 1056   

    955 01 Topoľčany 

 

 

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

 

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium  

 

Môj syn/dcéra ...........................................................dátum narodenia ............................... 

bol/a prijatý/á na Vašu strednú školu.  

 

Vyberám jednu z nasledujúcich možností. Vybranú možnosť zakrúžkujte. 

 

1. Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem jeho/jej nástup na štúdium 

v študijnom odbore ........................................................................................ 

 

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

strednej škole.  

 

 

  

 

S pozdravom  

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

Podpis zákonného zástupcu  

 

 

 


