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Študijné a učebné odbory, charakteristika štúdia 
 

 zdravotnícky asistent (kód odboru 5356 M): 

denné 4-ročné štúdium s maturitou 

Charakteristickým znakom osobnosti absolventa je jeho morálno-etický a humánny 
prístup k ľudom, najmä k chorým, starým, telesne a psychicky postihnutým, 
vychádzajúci z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho akceptovať 
a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, zabezpečiť 
mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu 
a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť. 

Absolvent študijného odboru zdravotnícky asistent je pripravený: zabezpečovať 

plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach 
ošetrovateľského procesu, plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom 
režime, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a následnej prevencii, poskytovať 
odbornú prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu. 

o Plánovaný počet žiakov v šk. roku 2015/2016: 1 trieda/30 žiakov 

o Termín podania prihlášok: do 20. 4. 2015 
o Termín prijímacích skúšok: máj 2015 

Podmienky prijatia: 
Do študijného odboru zdravotnícky asistent môžu byť prijatí žiaci, ktorí úspešne 

ukončili 9. roč. ZŠ a spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre 
pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Vyjadrenie lekára 
o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené. 
Do študijného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové 
alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú 
komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický 
syndróm, poruchy psychického vývoja. Ďalšie kritéria prijatia budú spresnené 
a zverejnené do 31. 3. 2015. 
 

 zdravotnícky asistent (kód odboru 5356 N): 

2-ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej 
školy s maturitou, s ukončeným vzdelaním. 

o Plánovaný počet žiakov v šk. roku 2015/2016: 1 trieda/30 žiakov 

o Termín podania prihlášok: do 31. 5. 2015 
o Termín prijímacích skúšok: jún 2015 

 sanitár (kód odboru 5371 H): 

1-ročné večerné štúdium pre absolventov strednej školy. Ukončené je 

záverečnou skúškou. 
Sanitár je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní najmä v zdravotníckych 
zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva, 
kúpeľoch a iných zariadeniach. 

o Plánovaný počet žiakov v šk. roku 2015/2016: 1 trieda/30 žiakov 

o Termín podania prihlášok: do 31. 5. 2015 
o Termín prijímacích skúšok: jún 2015 

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy. Do učebného odboru 5371 
H sanitár nemôžu byť prijatí uchádzači, ktoré majú mentálne, zmyslové alebo telesné 

postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú 
schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, 
poruchy psychického vývinu. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí 
byť pripojené. 

Škola poskytuje stravovanie v školskej jedálni a ubytovanie v školskom internáte. 
V škole i na internáte je možnosť pracovať v rôznych krúžkoch (Prvej pomoci, SOČ, 
novinársky, Ako opatrovať chorých, v školskom časopise Kvapka, ...), zúčastňovať sa 
olympiád, recitačných a športových súťaží, stredoškolskej odbornej činnosti. 
V poobedňajších hodinách je možnosť využívať na cvičenie hudobné nástroje, 
pracovať s internetom a tiež využívať priestory telocvične. 
 

Deň otvorených dverí sa koná vo štvrtok 20. 11. 2014. 

Mapa a GPS 
súradnice: 

49° 26' 1.3447622" N 
18° 47' 13.3132982" E 
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