
 

 

          ŠTUDIJNÝ ODBOR  OŠETROVATEĽSTVO   

ŠTUDIJNÝ ODBOR OŠETROVATEĽSTVO (denná a externá forma) 
 

Uchádzač môže v rámci prijímacieho konania získať maximálne 70 bodov. Na základe získaných 

bodov zostaví prijímacia komisia poradie uchádzačov. Prijatí budú uchádzači s najvyšším počtom 

bodov. 

 

I. kritérium II. kritérium III. kritérium 

Celkový prospech na 

SŠ za 2. a 3. ročník * 

Celkový prospech z 

predmetov profilácie SŠ        

za 2. a 3. ročník * 

Iné aktivity 

30 bodov 30 bodov 10 bodov 
Pozn.: * V prípade absolvovania 5-ročného stredoškolského štúdia sú posudzované predmety za 3. a 4. ročník; 

v prípade 8-ročných gymnázií sú posudzované 6. a 7. ročník. 

 

 

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE K JEDNOTLIVÝM KRITÉRIÁM VÝBERU  

 

I. kritérium 

 

 30 bodov: celkový prospech na strednej škole za 2. a 3. ročník 

 

Body 
PROSPECH (2. a 3. ročník SŠ koncoročné) 

od do 

30 1,00 1,05 

29 1,06 1,10 

28 1,11 1,15 

27 1,16 1,20 

26 1,21 1,25 

25 1,26 1,30 

24 1,31 1,35 

23 1,36 1,40 

22 1,41 1,45 

21 1,46 1,50 

20 1,51 1,55 

19 1,56 1,60 



18 1,61 1,65 

17 1,66 1,70 

16 1,71 1,75 

15 1,76 1,80 

14 1,81 1,85 

13 1,86 1,90 

12 1,91 1,95 

11 1,96 2,00 

10 2,01 2,05 

9 2,06 2,10 

8 2,11 2,15 

7 2,16 2,20 

6 2,21 2,25 

5 2,26 2,30 

4 2,31 2,35 

3 2,36 2,40 

2 2,41 2,45 

1 2,46 2,50 

0 2,51 a viac 

Pozn.: * V prípade absolvovania 5-ročného stredoškolského štúdia sú posudzované predmety za 3. a 4. 

ročník; v prípade 8-ročných gymnázií sú posudzované 6. a 7. ročník. 

 

II. kritérium 

 

 30 bodov – celkový prospech z predmetov profilácie na strednej škole za 2. a 3. ročník 

 

posudzované profilové predmety: 

          známka 1 2 3 

body 7,5 6 4,5 

 

Každý predmet je hodnotený zvlášť a posudzované sú koncoročné známky. Celkový prospech 

z predmetov profilácie na strednej škole za 2. a 3. ročník – posudzované budú predmety 

Slovenský jazyk a literatúra a Cudzí jazyk (v poradí: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky 

jazyk, iný cudzí jazyk). V prípade, že uchádzač neabsolvoval uvedené predmety, budú 

posudzované ďalšie predmety v takomto poradí: Biológia, Chémia, Fyzika, Etika, Náuka 

o spoločnosti, Zdravoveda. 
 

Pozn.: * V prípade absolvovania 5-ročného stredoškolského štúdia sú posudzované predmety za 3. a 4. 

ročník; v prípade 8-ročných gymnázií sú posudzované 6. a 7. ročník. 
 

 

 



III. kritérium 

 

 10 bodov – aktivity (uchádzač môže získať max. 10 bodov) – účasť resp. absolvovanie 

jednotlivých aktivít je potrebné hodnoverne preukázať overenou fotokópiou vysvedčenia, 

diplomu, certifikátu atď. Prijímacia komisia si vyhradzuje právo posúdiť relevantnosť 

predkladaného dokladu pre študijný program Ošetrovateľstvo. 

 

Aktivity:  

SOČ zameranie : zdravotníctvo, psychológia, pedagogika, sociológia, biológia, chémia                            

–  minimálne krajské kolo:                                                                                                     5 bodov                                                                                                                                         

Účasť v súťažiach so zdravotníckym zameraním – minimálne krajské kolo 1. – 3. miesto:    5 bodov 

Dobrovoľníctvo  v oblasti zdravotníctva (hospic, nemocnice) – v min. rozsahu 50 hodín:   3 body 

 
Pozn.: body za SOČ sa nespočítavajú, za aktivity je možné získať max. 10 bodov. Uchádzač musí doložiť 

hodnoverný doklad o absolvovaní aktivity a nahrať ho do prílohy elektronickej prihlášky alebo doručiť 

poštou (overená fotokópia originálu).  

 

 


