
 

A: ŠTUDIJNÝ ODBOR MASÉR 
 

I.    Podmienky pre prijatie na štúdium: 

 

1. uchádzač musí splniť nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium v zmysle ŠkVP – t. j. nižšie 

stredné vzdelanie ISCED 2 a splnenie podmienok prijímacieho konania, 

2. uchádzač musí splniť zdravotnú spôsobilosť v zmysle § 62 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa vyhlášky MZ SR č. 364/2009 ktorou sa ustanovujú kritériá 

zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory, 

3. uchádzač musí úspešne vykonať talentovú skúšku – uvedené v bode II., 

4. uchádzač musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku z profilových predmetov – uvedené v bode 

III., 

5. uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) musí predložiť odborný 

posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium na strednej zdravotníckej škole, 

6. uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. 

II.  Bez vykonania písomnej časti prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí splnia 

nižšie uvedenú podmienku a úspešne vykonajú talentovú skúšku 

 

1. V zmysle § 65 ods. 5, bod b) a ods. 6 uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníkov 

ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80 % nevykonávajú písomnú 

prijímaciu skúšku z teoretických vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie. 

Takíto uchádzači vyhoveli kritériám písomnej časti prijímacieho konania bez prijímacej skúšky 

z predmetov slovenský jazyk a literatúra a biológia. Podmienkou prijatia je úspešné vykonanie 

talentovej skúšky uvedené v bode III. 

 

III.    Kritériá pre talentovú skúšku 

 

V zmysle § 66 ods. 1 na overenie špeciálnych zručností a schopností:  

1. uchádzač je povinný vykonať talentovú skúšku na overenie fyzickej zdatnosti a pohybovo - 

motorických schopností, ktorá pozostáva z častí:  

• cvik „ľah – sed“ - overenie fyzickej zdatnosti,  

• gymnastická zostava – overenie pohybových schopností, 

• modelovanie a práca s drôtom - overenie jemnej motoriky rúk, 

• plávanie (len v prípade priaznivých epidemických podmienok), 

2. uchádzač z talentovej skúšky môže získať maximálny počet 20 bodov a to za: 

• cvik „ľah – sed“ - 10 bodov (zaznamenáva sa počet kompletných cvikov vykonaných 

v priebehu 60 sekúnd),  

• gymnastickú zostavu - 10 bodov (5 prvkov po 2 body), 

• modelovanie a práca s drôtom - overenie jemnej motoriky rúk modelovaním, vyhodnotí 

fyzioterapeut slovne (zvládol/nezvládol),  

• plávanie - vyhodnotí sa slovne (zvládol/nezvládol), 

  



 

3. uchádzač, ktorí získa menej ako 1/3 bodov, t. j. 6 bodov a menej, a súčasne v slovnom 

hodnotení má nezvládol, na talentovej skúške neprospel. 

V študijnom odbore masér uchádzači o štúdium vykonajú všetky časti prijímacieho konania 

v jeden deň - talentovú skúšku a aj prijímaciu skúšku z profilových predmetov (slovenský jazyk 

a literatúra, biológia). 

IV.   Kritériá na prijímacie skúšky z profilových predmetov 

 

1. V zmysle § 66 ods. 1 a 3 prijímacie skúšky do študijného odboru masér s vyučovacím 

jazykom slovenským sa uskutočnia: 

  

a) z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra - obsah a rozsah prijímacej skúšky 

vychádza zo vzdelávacích štandardov ŠVP odboru vzdelávania pre základnú školu, formou 

vedomostného testu z gramaticko-literárnej časti, v ktorej žiak môže získať max. 15 bodov. 

Za neprospech sa považuje, ak žiak získa 1/3 a menej z maximálneho počtu možných bodov, 

t. j. 5 a menej. Takýto žiak nemôže byť prijatý. 

b) z profilového predmetu biológia - obsah a rozsah prijímacej skúšky vychádza zo 

vzdelávacích štandardov ŠVP odboru vzdelávania pre základnú školu v rozsahu učebných 

osnov biológie 7. ročníka – ľudské telo, formou vedomostného testu, v ktorej žiak môže 

získať max. 15 bodov. Za neprospech sa považuje, ak žiak získa 1/3 a menej z maximálneho 

počtu možných bodov, t. j. 5 a menej. Takýto žiak nemôže byť prijatý.  

 

2. Zohľadnia sa výsledky štúdia v poslednom ročníku vzdelávania v ISCED 2. Za prospech 

v 1. polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov: 

 

slovenský jazyk a literatúra/ slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzí jazyk (jeden), dejepis, 

zemepis, matematika, biológia, fyzika, chémia (8 predmetov) 

 

     získa žiak body nasledovne: 

 

Priemer Body 

1,00 – 1,25 10 bodov 

1,26 – 1,50  9 bodov 

1,51 – 1,70  8 bodov 

1,71 – 2,00  7 bodov 

2,01 – 2,25  6 bodov 

2,26 – 2,50  5 bodov 

2,51 – 2,70  4 body 

2,71 – 3,00  3 body 

3,01 a viac  0 bodov 

 

  



 

3. Zohľadnia sa výsledky za celoslovenské testovanie žiakov T9 za príslušný školský rok: 

 

a) zo slovenského jazyka a literatúry – žiaci prihlásení zo ZŠ s VJS 

alebo 

b) z maďarského jazyka a literatúry – žiaci prihlásení zo ZŠ s VJM 

 

kľúč priraďovania bodov k výsledkom testovania: 

 

Testovanie 9 Body 

100% - 90% 7 bodov 

89,9% - 80% 6 bodov 

79,9% - 70% 5 bodov 

69,9% - 60% 4 body 

59,9% - 50% 3 body 

49,9% - 40% 2 body 

39,9% - 30% 1 bod 

29,9% - a menej 0 bodov 

       

      Žiak, ktorý sa nezúčastní testovania T9 za príslušný školský rok nezíska žiaden bod. 

 

4. Zohľadní sa počtom bodov 3 olympiáda z biológie, súťaže z prvej pomoci ak sa žiak umiestni 

na 1. – 3. mieste v krajskom kole alebo účasť v celoštátnom kole. Iné umiestnenia ani iné súťaže 

nezohľadňujeme.  

 

 

5. Žiaci v študijnom odbore masér s vyuč. jazykom slovenským môžu získať maximálny počet 

bodov nasledovne:  

 

Názov predmetu Body 

slovenský jazyk a literatúra  15 

biológia  15 

prospech zo ZŠ 10 

Testovanie 9 7 

olympiáda z biológie, súťaže v prvej pomoci 3 

SPOLU 50 

 

• Prijatých bude prvých 25 uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov zostupne 

a úspešne vykonajú talentovú skúšku.   

 

Body sa nebudú premieňať na klasifikačné stupne. Anonymita prijímacích skúšok je zabezpečená a 

kontrolovaná. 

 

 

V.    Riaditeľka školy zriadila podľa § 67 ods. 1 prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán 

v zložení:  

1. Mgr. Dávid Szabó - zástupca riad. školy 

2. PhDr. Beáta Bugyíková, PhD. - zástupkyňa riad. školy 

3. PaedDr. Tímea Švecová - zástupkyňa riad. školy 

  



 

Prijímacia komisia zasadne dňa 12. 05. 2022. 

 

VI.    V zmysle § 68 ods. 1 budú výsledky prijímacích skúšok zverejnené na vchodových dverách 

budovy školy a rovnako aj na webových stránkach školy (www.szsnz.sk) dňa 18. 05. 2022 

vyvesením kódovaného zoznamu všetkých uchádzačov zoradených podľa dosiahnutého počtu bodov 

od najvyššieho po najnižší počet. Pod posledným prijatým žiakom sa urobí červená čiara, ktorá 

označuje hranicu medzi prijatými a neprijatými žiakmi. Žiaci, ktorí na prijímacích skúškach 

neprospeli budú na uvedenom zozname vedľa svojho kódu označení veľkým písmenom "N". 

 

 

VII.    V prípade rovnakého výsledku (t.j. rovnosti počtu bodov) posledného žiaka, ktorého je možné 

prijať, rozhodne vyšší počet bodov získaný za talentové skúšky. 

V prípade rovnakého výsledku (t.j. rovnosti počtu bodov) aj za talentové skúšky rozhodne 

lepší priemer známok za prvý polrok 9. ročníka z predmetov - slovenský jazyk a literatúra/slovenský 

jazyk a slovenská literatúra, cudzí jazyk (jeden), dejepis, zemepis, matematika, biológia, fyzika, 

chémia (8 predmetov). 

 

 

VIII.  Zákonný zástupca písomne potvrdí prijatie, resp. nastúpenie/nenastúpenie žiaka na štúdium na 

strednej škole do 23. mája 2022 (23:59 hod.), potvrdenie sa doručuje cez informačný systém 

základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou 

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

doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia je prílohou č. 2 Usmernenia k prijímaciemu konaniu na 

stredné školy pre školský rok 2022/2023 zo dňa 12.01.2022.   

 

IX. V zmysle § 68 ods. 5 riaditeľka školy umožní na základe žiadosti nazrieť do písomných prác 

uchádzača uchádzačovi, jeho zákonnému zástupcovi alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý 

vzdelával uchádzača v predmete prijímacej skúšky na základnej škole.  

 

 

RNDr. Darina Karvajová, MPH, v. r. 

      riaditeľka školy 


