
Prezentácia aktuálnych 
študijných odborov
a učebného odboru



Charakteristika a zameranie školy
(pár informácií o našej škole)

SZŠ na Strečnianskej ulici v BA vznikla:

1. Zlúčením Strednej zdravotníckej školy 

MUDr. Ivana Hálka na Strečnianskej ul. č. 18 

v Bratislave. 

2. Strednej zdravotníckej školy na 

Vietnamskej ul. č. 15 v Bratislave. 

Právnu subjektivitu nadobudla 1. júla 1998. 

Zriaďovateľom  školy je Bratislavský 

samosprávny kraj. 

• SZŠ - jediná odborná stredná škola (v rámci BSK)  
zameraná na prípravu kvalifikovaných  
zdravotníckych pracovníkov s:

• nižším vzdelaním ( dokladom o kvalifikácii je 
výučný list) 

• úplným stredným odborným vzdelaním  
(dokladom o kvalifikácii je maturitné vysvedčenie)

• vyšším odborným vzdelaním (dokladom o 
kvalifikácii je absolventský diplom).

• Najmä v súčasnosti – pri akútnom nedostatku 
zdravotníckych pracovníkov na pracovnom trhu, 
má nezastupiteľné miesto. 

• Všetci absolventi školy – 100% uplatniteľní na trhu 
práce.
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Aké študijné odbory a učebný odbor
môžete u nás študovať?

Aktuálne študijné odbory /učebný odbor: 

5304 M asistent výživy;

5370 M masér; 

5361 M praktická sestra;

5356 M zdravotnícky asistent;

5325 Q diplomovaná všeobecná sestra;

5315 N zdravotnícky záchranár;

5371 H sanitár.

Každý študijný/učebný 
odbor má  svoje špecifiká, 
o ktorých sa dozviete viac 

v našej prezentácii.
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Študijný odbor: 5325 Q
Diplomovaná všeobecná sestra



Študijný odbor: 5325 Q 
Diplomovaná všeobecná sestra

Kto sa môže uchádzať o štúdium v tomto študijnom odbore?

O štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra sa môže 
uchádzať každý, kto má ukončené úplné stredné vzdelanie maturitnou 
skúškou, uspeje v prijímacom konaní a zmysel svojej práce vidí v 
starostlivosti o chorého aj zdravého dospelého a dieťa.

Ako dlho trvá štúdium?

• Štúdium (v našej škole iba v dennej forme štúdia) trvá 3 roky, 
ukončené je absolventskou skúškou. 

• Dokladom o kvalifikácii je DIPLOM, ktorý absolventom dáva možnosť 
uplatnenia sa ako kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s vyšším 
odborným vzdelaním vo všetkých zdravotníckych a sociálnych 
zariadeniach nielen na SLOVENSKU, ale aj vo VŠETKÝCH KRAJINÁCH 
EURÓPSKEJ ÚNIE. 

Podrobné informácie o obsahu vzdelávania 
(ako aj profil absolventa,  možnosti 
uplatnenia, možnosti ďalšieho vzdelávania...) 
nájdete v  Školskom vzdelávacom 
programe, ktorý bude čoskoro publikovaný 
na našej webovej stránke: www.szsba.sk

•

Takto vyzerajú naše absolventské skúšky

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20

http://www.szsba.sk/


Čo v ŠkVP nenájdete?

K našim ŠKOLIACIM 
PRACOVISKÁM patria prioritne 
zdravotnícke zariadenia, no 
odbornú prax vykonávame aj v 
materskej škole.

Erasmus+ (Brno2018)

Okrem aktivít ako je:
▪ Valentínska kvapka krvi,
▪ Medzinárodný deň 

seniorov (1. október),
▪ Deň narcisov,
▪ Svetový deň srdca (29. 

september), 
▪ Biela pastelka,
▪ Erazmus v rámci 

študentskej mobility,
sme počas pandémie Covid 19 
boli aktívnymi členmi 
testovacích a očkovacích tímov. 

AKTIVITY, na ktorých výrazne 
participujeme



TOP benefity pre Vás

1. Originálnu VAU UČEBŇA anatómie,

2. najnovšie doplnená 

o program  ANATOMYKA

• MODERNÚ UČEBŇU, kde získavame teoretické 
vedomosti a najmä praktické zručnosti súvisiace s 
našou profesiou.

• ZAHRANIČNÉ ODBORNÉ EXKURZIE (Praha, Brno, 
Viedeň, Budapešť). 
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Študijný odbor: 5361 M

Praktická sestra



Študijný odbor: 5361 M
Praktická sestra

Kto sa môže uchádzať o štúdium v tomto 
študijnom odbore?

• O štúdium v študijnom odbore praktická sestra 
sa môže uchádzať každý s ukončeným druhým 
stupňom základnej školy, kto uspeje v prijímacom 
konaní a svoje uplatnenie hľadá v zdravotníctve, v 
sociálnej oblasti alebo jednoducho v ošetrovaní 
chorých.

Ako dlho trvá štúdium?

• Štúdium v dennej forme trvá 4 roky, vo večernej 
forme 2 roky, ukončené je maturitnou skúškou. 

• Dokladom o kvalifikácii je maturitné vysvedčenie.

Podrobné informácie o obsahu vzdelávania (ako aj profil 
absolventa,  možnosti uplatnenia, možnosti ďalšieho 
vzdelávania...) nájdete v  Štátnom vzdelávacom 
programe:

https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1

Erasmus +  
(Brno 2018)

A čo Erasmus+?

Aj  študenti študijného 
odboru praktická sestra budú 
využívať výhody študentskej 
mobility prostredníctvom 
programu Erasmus+ (tak ako 
to bolo v študijnom odbore 
zdravotnícky asistent). 
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Čo v ŠVP nenájdete?

• Práve sme začali chodiť na  školiace pracoviská, 
kde realizujeme 14 hodín týždenne Odbornú 
klinickú prax.

• A takto „prenikáme“ do tajov profesie 
(samozrejme pod dohľadom a s pomocou našich 
vyučujúcich). ☺

Čo by ste mali o našom študijnom odbore vedieť?

• Študijný odbor praktická sestra má rozšírené 
kompetencie pôvodného študijného odboru 
zdravotnícky asistent.

• V zdravotníckej praxi sme aj my, tak ako 
zdravotnícki asistenti, nezastupiteľným článkom, 
ktorého je v súčasnosti akútny nedostatok. 

• A hoci legislatíva SR pomenovanie praktická 
sestra zrušila, nemení to nič na skutočnosti, že 
sme sa rozhodli pre štúdium s cieľom pomáhať 
chorým – bez ohľadu na názov profesie.
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Študijný odbor: 5370 M

Masér



Študijný odbor:
5370 M masér

Kto sa môže uchádzať o štúdium v tomto študijnom 

odbore?

• O štúdium v študijnom odbore masér sa môže uchádzať 

každý s ukončeným druhým stupňom základnej školy, 

kto uspeje v prijímacom konaní a svoje uplatnenie 

hľadá v práci s ľudským telom pomocou svojich rúk

a masážnych pomôcok v takých oblastiach ako je 

fototerapia, hydroterapia, balneoterapia, termoterapia.

Ako dlho trvá štúdium?

• Štúdium trvá (v našej škole iba v dennej forme štúdia) 

4 roky.

• Dokladom o kvalifikácii je maturitné vysvedčenie.

Podrobné informácie o obsahu 
vzdelávania (ako aj profil absolventa,  
možnosti uplatnenia, možnosti ďalšieho 
vzdelávania...) nájdete v  Štátnom 
vzdelávacom programe: 

https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-
program-1

https://www.health.gov.sk/?svp-revidovane

Čo by ste mali o našom študijnom odbore vedieť?

• Študijný odbor masér je súčasťou študijných odborov 

na našej škole len krátko, ale sám má dlhú históriu. 

• Masáž je najstarší liečebný prostriedok ľudstva, ktorý 

priaznivo ovplyvňuje chorobný proces, odstraňuje 

následky zranení, telesnú únavu. 

• Masér je dôležitou súčasťou zdravotníckeho tímu tak v 

prevencii, ako aj v komplexnej liečbe chorých.

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20

https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1
https://www.health.gov.sk/?svp-revidovane


Čo v ŠVP nenájdete?
Naše školiace pracoviská:

Teoretické vedomosti a praktické zručnosti si 
zdokonaľujeme na školiacich pracoviskách (tak ako všetky 
študijné odbory) najmä v zdravotníckych zariadeniach, ale 
aj v prírodných liečebných kúpeľoch, zariadeniach 
sociálnych služieb a wellness. 

Zo zdravotníckych zariadení sú našimi školiacimi 
pracoviskami Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú 
protetiku (ŠNOP)

Jedno z našich školiacich pracovísk - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na 
Antolskej ulici v Bratislave

(konkrétne priestory na realizáciu vodoliečby).

Aj toto sa učíme na 
praktickom vyučovaní.



Prilákať vás chceme na ÚPLNE 
NOVÚ ODBORNÚ UČEBŇU, kde 
získavame teoretické 
vedomosti a najmä praktické 
zručnosti súvisiace s našou 
profesiou.
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Študijný odbor: 5304 M

Asistent výživy



Študijný odbor: 5304 M

Asistent výživy

Kto sa môže uchádzať o štúdium v tomto 

študijnom odbore?

• O štúdium v študijnom odbore asistent výživy sa 

môže uchádzať každý s ukončeným druhým 

stupňom základnej školy, kto uspeje v prijímacom 

konaní a svoje uplatnenie hľadá v pomoci chorým 

aj zdravým ľuďom zmenou stravovania a 

životného štýlu.

Ako dlho trvá štúdium?

• Štúdium trvá 4 roky (v dennej forme štúdia)

• Dokladom o kvalifikácii je maturitné vysvedčenie.

Podrobné informácie o obsahu vzdelávania (ako aj profil 

absolventa,  možnosti uplatnenia, možnosti ďalšieho 

vzdelávania...) nájdete v  Štátnom vzdelávacom 

programe:

https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1

https://www.health.gov.sk/?svp-revidovane

Čo by ste mali o našom študijnom odbore vedieť?

• Študijný odbor asistent výživy je súčasťou študijných 

odborov na našej škole len krátko, no o význame 

správnej výživy písal už Hippokrates.

• Aj súčasné vedecké štúdie potvrdzujú, že zdravá 

strava je dokonalý liek.

• Profesia asistenta výživy je nielen dôležitou súčasťou 

liečebno-preventívnej starostlivosti, ale v súčasnosti –

pri zvyšujúcom sa záujme o zdravý životný štýl – získava 

stále viac na svojej atraktivite.

https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1
https://www.health.gov.sk/?svp-revidovane


Čo v ŠVP nenájdete?

● Tak ako študenti ostatných 
študijných/učebných majú 
svoje aktivity, aj náš 
študijný odbor participuje 
najmä na tých, ktoré súvisia 
s výživou, stravovaním, 
zdravým životným štýlom. 

● K takým patrí:
● Medzinárodný deň mlieka 

(16. máj)
● Svetový deň diabetu (14. 

november)
● Svetový deň zdravia (7. 

apríl).

Aktivity, na ktorých výrazne 
participujeme:

K našim ŠKOLIACIM PRACOVISKÁM patria prioritne zdravotnícke 
zariadenia, ale tiež kúpele a zariadenia sociálnej starostlivosti, či 

stravovacie prevádzky súkromného sektora.

Stredná zdravotnícka škola
Strečnianska 20



TOP benefity pre Vás

Prilákať vás chceme na úplne novú odbornú 
učebňu, kde získavame teoretické vedomosti 
a najmä praktické zručnosti súvisiace s našou 
profesiou.

A tiež na takéto ZDRAVÉ dobroty, 
ktoré sa naučíte pripravovať nielen 
pre iných, ale aj pre seba a svojich 

najbližších.
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Študijný odbor: 5315 N

Zdravotnícky záchranár



Študijný odbor: 5315 N
Zdravotnícky záchranár

Kto sa môže uchádzať o štúdium v tomto 

študijnom odbore?

• O štúdium v študijnom odbore zdravotnícky 

záchranár sa môže uchádzať každý, kto má 

ukončené úplné stredné vzdelanie maturitnou 

skúškou, pred a počas celej dĺžky štúdia pracuje v 

niektorej zložke Integrovaného záchranného 

systému, je držiteľom vodičského preukazu 

skupiny B a uspeje v prijímacom konaní.

Ako dlho trvá štúdium?

• Štúdium (v našej škole vo výlučne večernej forme) 

trvá 3 roky, ukončené je maturitnou skúškou. 

Dokladom o vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

• Podrobné informácie o obsahu vzdelávania (ako aj 

profil absolventa,  možnosti uplatnenia, možnosti 

ďalšieho vzdelávania...) nájdete v  Štátnom 

vzdelávacom programe: 
https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1
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Čo v ŠVP nenájdete?

Praktické vyučovanie 
sa uskutočňuje tiež v 

„sanitke“, alebo v 
odborných učebniach 

prvej pomoci.

Vedomosti 
získavame tiež 
prostredníctvom 
odborných exkurzií 
v 
Anatomickom 
ústave LF UK v 
Bratislave a 
VZZS – na letisku M. 
R. Štefánika v 
Bratislave.

Operačné stredisko 
Záchrannej zdravotnej 

služby 

K našim ŠKOLIACIM 
PRACOVISKÁM patria prioritne 
zdravotnícke zariadenia - UNB 
Ružinov, Antolská, Operačné 
stredisko ZZS  a Stanice 
záchrannej zdravotnej služby. 

Stredná zdravotnícka škola
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▪ Valentínska kvapka krvi 
(spolu s príslušníkmi 
Čestnej stráže 
prezidentky SR sme 
pravidelnými darcami 
krvi);

▪ Deň otvorených dverí,
▪ Župné dni (na ktorých 

poskytujeme laickej 
verejnosti ukážky prvej 
pomoci vrátane použitia 
externého 
automatického 
defibrilátora). 

Študenti odboru zdravotnícky 
záchranár sa pravidelne zúčastňujú 
súťaží a workshopov napr.

● SK ZZ – Rescue Lesnica, súťaž 
RZP;

● Kongres ZÁCHRANA – Poprad;
● ZZS Bratislava – Trauma dom –

súťaž RZP;
● ZS Košice – MODRÁ HVIEZDA –

súťaž RZP;
● Rescue Šachtičky – kongres + 

súťaž RZP;
● ZAMED Rescue Komárno –

súťaž RZP.

AKTIVITY, na ktorých 
výrazne 
participujeme

Čo by ste mali o 

našom študijnom 

odbore  ešte vedieť?
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Študijný odbor: 5371 H

Sanitár



Učebný odbor: 5371 H
Sanitár

Kto sa môže uchádzať o štúdium v tomto učebnom 

odbore?

• O štúdium v študijnom odbore sanitár sa môže 

uchádzať každý  absolvent so stredným odborným 

vzdelaním ukončeným záverečnou skúškou, kto uspeje 

v prijímacom konaní a svoje uplatnenie hľadá vo 

vykonávaní odborných sanitárskych činností vo 

všetkých zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach 

sociálnych služieb alebo v kúpeľných zariadeniach.

Ako dlho trvá štúdium?

• Štúdium (v našej škole vo výlučne večernej forme) trvá 

1 rok.

• Dokladom o kvalifikácii je výučný list.

Podrobné informácie o obsahu vzdelávania (ako aj profil 

absolventa,  možnosti uplatnenia, možnosti ďalšieho 

vzdelávania...) nájdete v  Školskom vzdelávacom 

programe: https://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1

https://www.health.gov.sk/?svp-revidovane

Čo by ste mali o našom učebnom odbore 

vedieť?

Učebný odbor sanitár je dôležitou súčasťou 

zdravotníckeho tímu. Okrem starostlivosti o 

pomôcky a zdravotnícky materiál sa staráme o 

hygienický štandard pacienta, o čistotu jeho 

bezprostredného okolia, ale sme tiež 

nenahraditeľnými pomocníkmi sestier pri 

mnohých ošetrovateľských výkonoch.

Stredná zdravotnícka škola
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Prečo študovať práve na
SZŠ Strečnianska ulica v Bratislave?

• Vysoko kvalifikovaných pedagógov

• Špičkové školiace pracoviská

• Učebne vybavených didaktickou technikou

• Moderné odborné učebne

• Zahraničných pobytov v rámci programu Erasmus+ 

• VAU učebňa - ako jedna z mála zdravotníckych škôl pre výučbu 

predmetu anatómia a fyziológia

• ANATOMYKA aplikácia - Navyše ako jediná škola na Slovensku 

ponúkame (pre vyučovanie predmetu anatómia a fyziológia) 

originálnu učebnú pomôcku program anatomyka všetkým 

študentom prvých ročníkov denného štúdia úplne zadarmo ako 

aplikáciu do mobilných telefónov.

Pretože vás slovenské 

zdravotníctvo potrebuje – úplne 

všetkých - tak diplomované 

všeobecné sestry ako aj praktické  

sestry, zdravotníckych 

záchranárov, asistentov výživy, 

masérov ale aj sanitárov.

Čo Vám  ponúkame iba my?



V blízkej budúcnosti pre vás všetkých 
plánujeme...

… takto  upraviť 
exteriér školy.
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A takto plánujeme v blízkej 
budúcnosti upraviť interiér: 

Knižnica s 
čajovňou

Oddychová 
zóna

Stredná zdravotnícka škola
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Štúdium na našej škole vás zodpovedne pripraví na ušľachtilé 
povolanie, pretože ako povedal učiteľ národov: 

„...slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“ J. A. Komenský

My sa na vás všetkých už teraz tešíme!

Nech už si vyberiete ktorýkoľvek študijný/učebný odbor, 
podstatou Vašej profesie bude POMÁHAŤ.



Kde nás nájdete?
• V Bratislave v Petržalke

na Strečnianskej ulici č. 20

• Na našej webovej stránke: www.szsba.sk

• Na našej facebookovej stránke

Stredná zdravotnícka škola
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