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Stredná zdravotnícka škola 
Hlboká cesta 23 

010 01  Žilina 

 
 

 

  Kritéria  prijímacích skúšok v odbore 5315 N zdravotnícky záchranár 

pre školský rok  2018/2019  

 

 

Trojročné externé večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium  

pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou   

 

 

Riaditeľstvo SZŠ  v Žiline v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  stanovuje na prijatie uchádzačov tieto 

kritéria: 

 

 

1. Prihlášku (ktorá je zverejnená na www.szshlbokaza.edupage.org) s prílohami je potrebné zaslať 

najneskôr do 31.7.2018. Akceptujeme iba našu aktuálnu prihlášku. 

 

2. Uchádzač musí mať ukončenú strednú školu maturitnou skúškou. 

 

3. Uchádzač musí spĺňať zdravotné kritéria na prácu v odbore (vyhláška č. 364/2009 Z.z.)           - 

lekár potvrdí zdravotnú spôsobilosť na prihláške.  

 

4. Uchádzač v dobe prijímacieho konania, ako aj  počas celého štúdia, musí byť v pracovno-právnom 

vzťahu a pracuje v niektorej zložke integrovaného záchranného zdravotného systému. Potvrdenie 

zamestnávateľa o pracovnom pomere je súčasťou prihlášky na štúdium. V prihláške zamestnávateľ 

vyjadrí svoje stanovisko k štúdiu zamestnanca.  

 

5. Uchádzač musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B. 

 

6. Termín prijímacej skúšky je 23.8.2018. 

 

7. Prijímacia skúška – špeciálne overenie schopností: 

 a) Plávanie 20 m. Uchádzač musí zaplávať, aby postúpil do ďalšej časti prijímacej skúšky. 

b) Skok do diaľky z miesta. Maximálne 10 bodov. 

c) Ľah –sed. Maximálne 10 bodov. 

d) Výdrž v zhybe. Maximálne 10 bodov.  

Uchádzač môže postúpiť na písomnú prijímaciu skúšku ak získal minimálne  14 bodov z disciplín 

uvedených v bode a), b) a c). 

 

8. Písomná prijímacia skúška z biológie človeka učivo základnej školy. 

 

9. Uchádzači následne budú zoradení podľa počtu bodov z písomnej prijímacej skúšky. Maximálne 

100 bodov. Uchádzač musí získať    minimálne 25 bodov. V prípade rovnosti bodov za prijímaciu 

skúšku bude  rozhodovať lepšia známka zo slovenského jazyka, následne cudzieho jazyka (prípadne 

ďalších predmetov v poradí) na maturitnom vysvedčení.  

 

10. Do ročníka môže byť prijatých maximálne 40 uchádzačov. 

 

11. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí zašleme na adresu uchádzača do troch pracovných dní 

odo dňa konania skúšok. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené najneskôr 26.8.2018 na 

www.szshlbokaza.edupage.org pod prideleným kódom. 



 

12. Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí môžete podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na 

adresu riaditeľky školy. Odvolacie konanie sa uskutoční na Žilinskom samosprávnom kraji, odbor 

školstva a športu. 

 

13. Ak niektorý z uchádzačov nenastúpi do 1. ročníka, môže riaditeľka školy doplniť počet žiakov 

v triede z tých uchádzačov, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta a v lehote podali odvolanie 

proti neprijatiu.  

  

14. Vyučovanie bude prebiehať dva krát týždenne v pracovných dňoch. 

 

 


