Zdravotné požadavky na uchádzača pre daný odbor určené základnými
pedagogickými dokumentmi schválenými Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
V študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia uchádzač o štúdium nesmie trpieť:













závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky),
závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, vybočenie
kolien),
závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy),
závažným ochorením kože horných končatín,
závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov
vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,
psychickými chorobami,
závažnými ochoreniami zraku a sluchu,
endokrinnými ochoreniami, imunodeficitnými stavmi,
chronickými chorobami pečene,
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyspraxiou,
dyskalkúliou.

V študijnom odbore 3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci uchádzač o štúdium nesmie trpieť:









závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky),
závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, vybočenie
kolien),
psychickými chorobami,
narušenou komunikačnou schopnosťou,
závažnými ochoreniami zraku a sluchu,
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyspraxiou,
dyskalkúliou.

V študijnom odbore 6352 M obchod a podnikanie uchádzač o štúdium nesmie trpieť:




závažnými ochoreniami sluchu,
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyskalkúliou.

V študijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu uchádzač o štúdium nesmie trpieť












prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných a dolných končatín (porucha hrubej a
jemnej motoriky),
prognosticky závažným ochorením funkcie pohybového systému (ochorenia chrbtice, vybočenie kolien, stav
po kongenitálnej luxácie bedier),
prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami,
ochoreniami centrálneho nervstva sprevádzané poruchami koordinácie a funkcií,
prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových
stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,
psychickými chorobami,
prognosticky závažnými ochoreniami zraku a sluchu,
narušenou komunikačnou schopnosťou,
poruchami učenia, poruchami správania,
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyspraxiou a dyskalkúliou.

V študijnom odbore 6442 K obchodný pracovník uchádzač o štúdium nesmie trpieť:












prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných a dolných končatín (porucha hrubej a
jemnej motoriky),
prognosticky závažným ochorením funkcie pohybového systému (ochorenia chrbtice, vybočenie kolien, stav
po kongenitálnej luxácie bedier),
prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami,
prognosticky závažným kožným ochorením,
ochoreniami centrálneho nervstva sprevádzané poruchami koordinácie a funkcií,
prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových
stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,
psychickými chorobami,
prognosticky závažnými ochoreniami zraku a sluchu,
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami
dyspraxiou,
dyskalkúliou.

V študijnom odbore 6446 K kozmetik uchádzač o štúdium nesmie trpieť:












prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej
motoriky),
prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ťažké ochorenia chrbtice),
prognosticky závažným chronickým a alergickým ochorením kože najmä rúk a tváre,
prognosticky závažným prenosným ochorením kože horných končatín, nechtov,
prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových
stavov vzhľadom k predpokladanej práci,
psychickými chorobami,
prognosticky závažnými ochoreniami zraku, sluchu,
endokrinnými ochoreniami a imunodeficitnými stavmi,
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyspraxiou,
dyskalkúliou.

V učebnom odbore 6456 H kaderník uchádzač o štúdium nesmie trpieť:










závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky),
závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, vybočenie
kolien),
závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy),
závažným ochorením kože horných končatín,
závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov
vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,
psychickými poruchami, závažnými ochoreniami zraku a sluchu,
endokrinnými ochoreniami, imunodeficitnými stavmi a alergiami,
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyspraxiou.

V učebnom odbore 6444 H čašník, servírka uchádzač o štúdium nesmie trpieť:













závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky),
závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, vybočenie
kolien),
závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy),
závažným ochorením kože horných končatín,
závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov
vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,
psychickými chorobami,
závažnými ochoreniami zraku a sluchu,
endokrinnými ochoreniami, imunodeficitnými stavmi a alergiemi,
chronickými chorobami pečene.
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyspraxiou,
dyskalkúliou.

V učebnom odbore 2964 H cukrár, 6445 H kuchár uchádzač o štúdium nesmie trpieť:













závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej motoriky),
závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenie chrbtice, ploché nohy, vybočenie
kolien),
závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy),
závažným ochorením kože horných končatín,
závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových stavov
vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,
psychickými chorobami,
závažnými ochoreniami zraku,
endokrinnými ochoreniami, imunodeficitnými stavmi a alergiemi,
chronickými chorobami pečene.
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyspraxiou,
dyskalkúliou.

V učebnom odbore 6481 H skladový operátor uchádzač o štúdium nesmie trpieť:










prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej
motoriky),
prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia chrbtice, ploché nohy,
vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier),
prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami (varixy),
prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových
stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci,
psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby),
prognosticky závažnými ochoreniami zraku a sluchu,
autizmom a pervazívnymi vývinovými poruchami,
dyspraxiou,
dyskalkúliou.

