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Úvodník 
Milí čitatelia aj nečitatelia. Som tak trošku presvedčená o 

tom, že tento úvodník čítate z dvoch dôvodov. V lepšom 

prípade ste učiteľ a celkom vás zaujíma, čo sme v tomto 
čísle vyprodukovali. V tom druhom ste žiak našej školy. 

Možno ste si ho otvorili zo zvedavosti alebo chcete náš 

školský časopis porovnať s inými. 

V tomto školskom roku 2018/20109 sa k vám 
prihováram poslednýkrát. Prečo asi? To všetci veľmi 

dobre tušíte. Blíži sa koniec školského roka a s ním dlho 

očakávaný čas letných prázdnin. Nuž, ale ešte pred tým, 
ako si začnete užívať dva mesiace oddychu a zábavy, si 

musíte splniť svoje posledné študentské povinnosti a 

najlepšie tak, aby za vysvedčenia padali samé odmeny a 
nie „hlavy“. Tak pozbierať všetky sily a hor sa do učenia, 

nech vám to všetko dobre dopadne a vysvedčenie nech je 

plné jednotiek. 

V našom tohtoročnom 2. čísle si zaspomíname na 
školské akcie, súťaže, exkurzie a všetko ostatné čo 

k životu stredoškoláka patrí. Školský rok 2018/2019 bol  

 

rokom plným zmien. Nemám na mysli len to, že sme si 
upratali na jar okolie školy, myslím tým to, že našu školu 

budú navštevovať noví žiaci. Možno ste si všimli, že 

počas dňa otvorených dverí bolo v škole viac chlapcov, 
ako sme zvyknutí. Dozvedeli sme sa, že od septembra  

2019 bude v našej škole aktivovaný študijný odbor 

asistent výživy  a masér. Od septembra nás teda bude 

v škole viac, viac džavotu na chodbách cez prestávky. 
Pre nás to znamená, že nás bude viac chodiť na exkurzie, 

výstavy a viac sa nás zúčastní aj na príprave na Vianoce 

a viac sa nás bude starať o okolie školy. Je to dobré 
znamenie, znamená to, že rastieme, a teda na budúci 

školský rok 2019/2020 očakávame aj to, že náš Kyslík 

bude bohatší, zaujímavejší, plný článkov, postrehov 

a fotografií. 
Prajem vám príjemné čítanie, tie najkrajšie prázdniny 

plné slnka, pohody a zážitkov ….. a vidíme sa opäť v 

septembri. 
 

Za redakčnú radu Rebecca Labudová, I. DVS 

 

 

 

Milí učitelia, zamestnanci školy a študenti, 

Dovoľte mi k ukončeniu 

školského roka napísať pár slov. 

 

Školský rok 2018/2019 bol pre 

našu školu významný na 

udalosti, ktoré obohatia školský 

rok 2019/2020. Od 1. septembra 

2019 otvárame tri nové študijné 

odbory: asistent výživy, masér 

a praktická sestra. Do prvých 

ročníkov sme prijali 87 žiakov 

zo základných škôl, čo 

predstavuje nárast o 150 %. 

Budúci študenti našej školy, na 

ktorých  sa tešíme, posilnia rady 

našich žiakov vo vyšších 

ročníkoch a po skončení štúdia 

rozšíria komunitu 

zdravotníckych pracovníkov. 

 

Na konci školského roka mi 

dovoľte rozlúčiť sa aj s našimi 

absolventmi zo všetkých 

študijných odborov denného a večerného štúdia vrátane absolventov 

učebného odboru sanitár. 

 

Milí absolventi, 

stojíte na prahu niečoho nového, hľadíte do budúcnosti, neviete čo Vás 

čaká a možno sa aj trochu obávate. Pred Vami je skutočný život. Áno, 

život so svojimi radosťami i strasťami. To on Vám teraz bude učiteľom. 

Je nepredvídateľný, niekedy krutý, ale krásny, a čo je na tom najkrajšie, 

že je Váš. Máte  ho vo svojich rukách a veľa, aj keď nie všetko, závisí 

len a len od Vás. A tak choďte mu v ústrety a pevne ho uchopte do 

svojich rúk, využite to, čo ste sa naučili a zároveň prijímajte nové 

skúsenosti. 

Vybrali ste si veľmi náročné povolanie, skôr poslanie a preto nikdy 

nezabudnite, že pomáhate chorému človeku. Niekedy pohladenie, 

krátky rozhovor a úsmev, pomôže viac ako všetky „medikamenty“ 

sveta. Buďte preňho slniečkom a nádejou. 

Veľa úspechov v osobnom živote a na pracovisku želám aj 

absolventom, ktorí si na našej škole rozšírili svoje vzdelanie 

v študijných odboroch zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár 

a učebnom odbore sanitár. 

V neposlednej miere patrí moje vrúcne poďakovanie aj všetkým mojim 

kolegom – interným, externým a všetkých technicko-hospodárskym 

zamestnancom. Bol to rok zmien, veľkých plánov, náročnej práce 
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a dôležitých rozhodnutí. 

Ďakujem Vám všetkým, že ste 

boli ochotní spolupracovať 

a tým sme dosiahli pozitívne 

zmeny na našej škole.  

Na koniec školského roka si 

želám pre školu stúpajúci počet 

žiakov a zamestnanie pre 

všetkých, ktorí sú ochotní našu 

náročnú prácu vykonávať aj 

napriek tomu, že ich finančné ocenenie nie je také, ako by si zaslúžili. 

Želám Vám všetkým zaslúžené dovolenky, študentom príjemné 

prázdniny, oddýchnite si v kruhu svojich blízkych, načerpajte veľa síl, 

pretavte lúče slnka na pozitívnu energiu a teším sa na stretnutie v novom 

školskom roku 2019/2020. 

 

Vaša riaditeľka Mgr. Eva Drobná 
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Dňa 1. júna 2019 začíname na našej 
škole realizovať ročný projekt, 

ktorý je spolufinancovaný 

z programu Európskej únie 

Erasmus+ s názvom 
„EuroMobilita – cesta k úspechu“. 

Cieľmi projektu sú zlepšiť kvalitu v 

odbornom vzdelávaní a príprave 
zdravotníckych pracovníkov, 

rozšíriť odborné vedomosti, 

zručnosti a kompetencie žiakov v 

poskytovaní ošetrovateľskej 
starostlivosti a ich následnú 

implementáciu do odborných 

predmetov, posilniť rozvoj 
osobnosti, sebadôveru a 

sebavedomie žiakov v zmenených 

pracovných a spoločensko-
kultúrnych podmienkach 

zahraničného zdravotníckeho 

zariadenia. Hlavnou aktivitou v 

projekte je 3 – týždňová zahraničná mobilita, odborná stáž pre žiakov našej 

školy, ktorá sa uskutoční budúci školský rok 2019/2020 v termíne od 6. 10. 2019 
do 26. 10. 2019. Plánovanej mobility sa zúčastní 6 žiakov 4. ročníka v študijnom 

odbore zdravotnícky asistent a 4 žiaci 2. ročníka v študijnom odbore diplomovaná 

všeobecná sestra. Sprevádzať ich budú PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. a PhDr. 

Martina Solárová. Jedná sa o žiakov, ktorí majú potrebné vstupné vedomosti z 
poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti o chorých, ktoré si budú rozširovať a 

upevňovať v zdravotníckom zariadení Fakultní nemocnice Brno v Českej 

republike. Žiaci získajú prehľad o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v 
nemocnici s európskym rozmerom a prehľad o možnostiach uplatnenia sa na 

európskom trhu práce. Získajú schopnosť prispôsobiť sa zmeneným 

organizačným, odborným, jazykovým a interkultúrnym podmienkam 

zdravotníckeho zariadenia v inej krajine. V neposlednom rade sa žiaci naučia 
používať prvky bazálnej stimulácie® v ošetrovateľskej starostlivosti. 

Proces výberu žiakov z obidvoch študijných odboroch (III. ZA a I. DVS) prebieha 

v mesiaci jún 2019 a pozostáva z nasledujúcich výberových kritérií: osobná 
motivácia žiaka – vypracovanie motivačného listu, prospech z profilujúcich 

predmetov v predchádzajúcom klasifikačnom hodnotení, dochádzka, účasť na 

mimoškolských aktivitách a súťažiach, osobnosť žiaka – samostatnosť, 
rozhodnosť, komunikačné zručnosti a zodpovednosť na základe rozhovoru s 

triednym učiteľom.  

     PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. 

 

 

Profesijní tridsiatnici pracujúci na 

našej škole 
Nie každý z nás sa môže pochváliť, že na jednom 

pracovisku odpracoval dlhé roky. V radoch 
zamestnancov našej školy máme dvoch ľudí, ktorí 

v škole pracujú zodpovedne a s osobitým profesijným 

zanietením už niekoľko rokov.  V školských rokoch 

2017/2018 a 2018/2019 dosiahli zenit odpracovaných 
tridsať rokov na jednom pracovisku. Sú to ľudia 

pracujúci v rôznych pracovných pozíciách, ktorých vám 

chceme historickým monitoringom predstaviť v  
nastavenom zrkadle času našej školy. 

Mgr. Monika Peczová, učiteľka odborných 

zdravotníckych predmetov, je absolventkou študijného 

odboru Starostlivosť o chorých na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhé roky 

erudovane vzdeláva  zdravotníckych pracovníkov 

s profesionálnym taktom a pedagogickým 
majstrovstvom.  Za obdobie tridsiatich rokov jej 

pôsobenia na škole  vychovala nemalé množstvo sestier, 

zdravotníckych asistentov a sanitárov, pracujúcich 
v zdravotníckych zariadeniach v SR i zahraničí. Nemalé 

úsilie venuje terénnemu  náboru žiakov základných 

škôl, aby sme naplnili prvé ročníky jednotlivých 

študijných odborov s čo najväčším počtom žiakov. 

Ivan Kohýl, školník, pôvodným povolaním elektrikár, 
je technickou dušou školy. Nájde všetky nedostatky, 

ktoré  ihneď profesionálne odstráni. Racionálne rieši 

vzniknuté havarijné situácie, vždy s myšlienkou na 

vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť žiakov 
i zamestnancov školy. Aktuálne vykonáva manuálne  

práce, vyplývajúce z kontrolnej činnosti manažmentu 

školy, vrátane sezónnych prác, ktoré sú mnohokrát nad 
rámec jeho pracovných povinností. Vie o každom kúte  

v škole, kde sa nachádza a čo v ňom je. Vrátnica mu je 

tiež blízka, nikto neujde jeho úprimne  evidujúcemu 

pohľadu. Udržiava vysoko profesionálne  kontakty so 
žiakmi, chrániace jeho vlastnú pracovnú pozíciu 

a osobný svet prežívania, ktorý je prioritou pre jeho 

rodinný život.  
Sme vďační osudu, že máme na našej škole takýchto 

významných ľudí, ktorí pracú a žijú pre hodnoty, 

vytvárajúce  spoločenský prospech a pozitívne 
prostredie pre realizáciu nás všetkých. Ďakujeme im za 

ich profesionálny aj osobnostný prínos, ktorým pôsobia 

v prostredí výchovno-vzdelávacej inštitúcie, zameranej 

na výchovu a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. 
 

                PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH 

zástupkyňa riaditeľky 
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Teší nás, že máme v radoch našich žiakov osobnosti, ktoré reprezentujú nielen seba, ale 

aj školu svojím prístupom k vzdelávaniu a príprave  

na svoje budúce povolanie zdravotníckeho pracovníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     Kurz pohybových aktivít  zameraný na zimné športy 

Žiaci prvého ročníka sú povinní absolvovať Kurz pohybových aktivít  

zameraný na zimné športy.  

V 4.týždni kalendárneho roka 2019,  naozaj  v zimnom počasí, ste mohli 
stretnúť našich žiakov na lyžiarskom kurze v Terchovej. Žiaci I. A ZA a I. B 

ZA, ktorí tento kurz neabsolvovali na lyžiach, absolvovali tri dni vychádzok 

v Bratislave a jej okolí. Teploty klesli aj v hlavnom meste pod nulu.  

Prvý deň to bola vychádzka na Slavín - bratislavský pamätník sovietskych 
vojakov, padlých počas druhej svetovej vojny na území západného 

Slovenska a prechádzka v Horskom parku. Druhý deň absolvovali 

prechádzku  na obľúbené výletné miesto Bratislavčanov na Železnú 
studničku, kde si so záujmom prečítali aj informácie o Bratislave a ochrane 

prírody. Lesom ich sprevádzal aj pes Majli, ktorý je rodinným miláčikom 

jednej žiačky a aj on bol ukážkou toho, ako prechádzka prospieva. 
Nadýchaní čerstvého mrazivého vzduchu sa žiaci tešili na tretí deň kurzu, 

ktorý sa konal v srdci bratislavského lesoparku na Kolibe a Kamzíku.  

Zlepšovanie kondície, posilňovanie srdca a rozprávanie o Bratislave a jej 

okolí, povzbudzovanie a zlepšovanie nálady sa prebehli pod dohľadom 
učiteliek Mgr. Margaréty Ondrejkovej, PhDr. Anny Faborovej a PhDr. 

Martiny Solárovej. 

 
Lyžiarsky výcvik prvákov (LVK)  
Konečne prišiel ten dlho očakávaný  deň, 21. január 2019.  Ráno v čase o 8.00 

hod.  autobus odvážal žiakov tunajšej školy v smere  Bratislava - Terchová na 
LVK. 

Bratislavský samosprávny kraj  dňa 

30. januára 2019 ocenil 54 najlepších žiakov 
župných stredných škôl za ich výborné 

študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu 

školy. Z našej školy bol navrhnutý a ocenený 
žiak III. ZA Patrik Kováč. Ocenenie si 

prevzal osobne z rúk Mgr. Juraja Drobu, 

MBA  župana BSK. Pri prevzatí ocenenia ho 
sprevádzala Mgr. Eva Drobná, riaditeľka 

školy, ktorá podporila kandidatúru na 

ocenenie jeho schopností a vzácnych 

morálnych vlastností.   
K oceneniu  úprimne blahoželajú žiaci 

a všetci zamestnanci školy. 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pam%C3%A4tn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._svetov%C3%A1_vojna
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Sedela som sama, ale aj tak som chcela, pretože som sa chcela rozťahovať. Chvíľku sme stáli v zápche na Prístavnom 
moste v 

Bratislave, 

ale potom 
sme už išli 

plynule. Asi 

o takú pol 

hodinu sme 
stáli na 

odpočívadle 

niekde za  
Trnavou. 

Skočili sme 

na WC a ten, 

kto chcel, si 
mohol  kúpiť 

kávu. Potom 

sme 
pokračovali 

v ceste. 

Cesta tam 
dosť rýchlo 

ubehla 

a onedlho 

sme sa mohli 
tešiť 

z krásneho 

výhľadu na 
zasnežené 

hory. 

Pomaly sme 
sa začali 

baliť, keď 

nám učiteľky 

oznámili, že  
sme už  

skoro v cieli. Keď sme prišli, chvíľu sme ešte čakali, kým 

sa nám vybaví ubytovanie, a potom sme sa išli rýchlo 
zložiť do izieb, pretože sme sa mali ísť lyžovať hneď 

v ten deň.  Ja som sa lyžovala prvýkrát, a práve preto 

som mala ešte väčšie obavy. Keď sme boli na svahu, 

rozdelili sme sa do troch skupín: tí, ktorí vedia 
lyžovať, tí, ktorí nevedia a mierne pokročilí. Keďže ja 

som stála prvýkrát na lyžiach, tak som išla do tej 

začiatočníckej skupiny. Najprv sme sa učili, ako sa má 
správne chodiť do svahu a ako správne brzdiť.  

V utorok sme sa zobudili, išli na raňajky a potom rýchlo 

na svah. Tí šikovnejší, ktorým to už išlo dobre, už mohli 
ísť hore na svah a učiť sa „zatáčať“. Nejako sme to 

zvládali, ale už vtedy sme mali veľkú svalovicu . 

V stredu sme išli na lyžiarske stredisko  Vrátna, kde bol 

naozaj „veľký kopec“, teda pre mňa to bolo v pohode, ale 
ostatní vraveli, že to bolo pre nich dosť náročné. Mali 

sme medzitým pauzu a skočili sme na čaj. Na konci sme 

boli všetci už naozaj unavení. Večer sme si dobre 
rozmysleli, či budeme pobehovať po hoteli alebo spať 

v posteli. 

Vo štvrtok sme mali taký prípravný deň, robili sme 

slalom a pripravovali sa na piatkové preteky. 
V piatok sme mali preteky, išlo o to, kto najrýchlejšie 

spraví slalom. Niektorí sme to brali ako zábavu, ale 

ostatní ako naozajstnú súťaž. Išli naozaj rýchlo a nikto 
nezhodil ani jednu prekážku. Bolo to super. Neskôr sme 

išli späť na hotel a po obede sme odišli domov. Je nám 

všetkým smutno, najradšej by sme sa tam naspäť vrátili, 
hlavne kvôli zážitkom a tomu, že sme sa tam navzájom 

zblížili ako kolektív. 

 

Dorota Kolláthová, I.A ZA 
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Anatomická pitva 
Hneď na začiatku roka 

2019, v januári,  triedy  

I. DVS a II. DVS 
absolvovali odbornú 

exkurziu – anatomickú  

pitvu. 
O desiatej hodine sme 

otvorili dvere  na 

Lekárskej fakulte 
Univerzity 

Komenského, kde nám 

docentka MUDr. 

Eliška Kubíková, 
PhD., prodekanka LF 

UK, ukázala priestory, 

kde sa učia  medici, 
porozprávala 

o prevádzke 

Anatomického ústavu.  
Videli sme na 

potešenie všetkých 

mŕtve telá naložené 

v liehu. Tiež telo, 
niekoľko týždňov 

z liehu vybraté, na ktorom prebiehajú skúšky medikov a tak isto jednotlivé orgány ľudského tela v sklenených pohároch. 

Od našej ochotnej sprievodkyne, doc. Elišky Kubíkovej sme sa dozvedeli že hoci na tomto ústave ,,mŕtvi učia živých,“ 
ani zamestnanci ani študenti na ich odkaz nezabúdajú a zo všetkých síl sa snažia, aby pretrval. Smerujú k tomu mnohé 

aktivity.  

Videli sme, že priestory Anatomického ústavu LF UK Bratislava sú skutočne reprezentačne a profesionálne vybavené 

a sme veľmi vďační, že sa nám podarilo do týchto priestorov nahliadnuť. Pani docentka rada objasnila každý dotaz 
študentov a učiteľov, takže bola táto exkurzia pre všetkých účastníkov nesmiernym prínosom. 

P. Ivanová 

Doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. – je absolventkou SZŠ, MUDr. I. Hálka na Nedbalovej ulici v  Bratislave 
v študijnom odbore zdravotnícky laborant.       (Poznámka redakčnej rady) 

 

 
 

 

Klinické cvičenia aj na psychiatrickom 
oddelení  
 

Žiačky v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra sú 
povinné absolvovať klinické cvičenia aj na psychiatrickom 

oddelení. Psychiatrický pacient má svoje práva presne určené 

a jedným z nich je právo na kvalitnú liečbu a rehabilitáciu. 
Aktívne sa rehabilitácie zúčastnili aj naše žiačky z III. DVS 

s odbornou učiteľkou PhDr. Annou Faborovou. S pacientmi 

pracovali technikou quilling. Quilling je nádherné umenie 

z papiera, ktoré vôbec nepatrí medzi nové trendy, ale je známe 
už stovky rokov.  Touto technikou vytvárali obrázky pacienti 

aj žiačky. 
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Deň otvorených dverí a Deň zdravia 
Zdravotnícke povolanie je celoživotným 

smerovaním a pracovným uspokojením. Túto 

myšlienku podporili záujemcovia o štúdium na 
našej škole, ktorí prišli dňa 8. februára 2019  na 

Deň otvorených dverí. Školský rok 2019/2020 

bude zaujímavý pre žiakov základných škôl. 

Otvárame prvé ročníky nových študijných odborov 
v zdravotníckych povolaniach:  praktická sestra, 

masér, asistent výživy. Prah školy prekročili aj 

záujemcovia večerného štúdia praktická sestra, 
zdravotnícky záchranár,  sanitár a vyššieho 

denného odborného štúdia diplomovaná všeobecná 

sestra.   
Pre budúcich zdravotníckych pracovníkov a širokú 

verejnosť prišli propagovať formou virtuálnej 

reality Nemocnicu novej generácie  manažéri 

Svetu zdravia.  
Tento deň sa konal už 11. ročník Deň zdravia – 

odber krvi mobilnou jednotkou Národnej 

transfúznej služby Bratislava. Darovanie krvi je 
prospešným a humánnym činom, prejavom 

ľudskosti a malo by byť neodmysliteľnou súčasťou 

nášho života. Ďakujeme všetkým 41 potenciálnym 

darcom krvi, z ktorých 32 darcov bolo 
odindikovaných k reálnemu darcovstvu krvi. 

Darcami krvi boli žiaci, zamestnanci a 

sympatizanti našej školy i každoročne 
prichádzajúci členovia Čestnej stráže prezidenta 

SR. Početnú skupinu darcov tvorili zamestnanci 

Záchrannej zdravotnej služby z Antolskej ul. v 
Bratislave, ktorí boli sprevádzaní svojím 

riaditeľom Ing. Ľubomírom Slovákom. 

 

Prečo som sa rozhodla študovať odbor diplomovaná všeobecná sestra? 
 
Životný príbeh každého žiaka zdravotníckej školy začína 
niekde inde, ale všetci máme spoločnú jednu vec – 

chceme pomáhať druhým. Nie v tom zmysle ako polícia 

„pomáhať a chrániť“, ale naozaj dennodenne poskytovať 

samých seba a tak pomáhať a nečakať nič viac, než len 
hrejivý pocit na srdiečku. Povedzme si pravdu, ktorý 

rozumný človek by šiel vykonávať toto povolanie za 

peniaze? Základnú školu som absolvovala v mojom 
bydlisku – Dunajskej Lužnej, kde som skončila 9. ročník 

s priemerom 1,1. Počas „základky“ sa moje vysnívané 

povolanie  a sny do budúcnosti priveľmi nemenili. Je síce 
pravda, že kým som neprišla do puberty, preferovala som 

skôr zvieratká a prirodzene bola moja túžba stať sa 

veterinárkou. Zlom nastal v 15-tich s príchodom 

občianskeho preukazu a akého - takého rozumu, bolo mi 
konečne jasné kam ďalej. Počas 9. ročníka sa k nám na 

základnú školu chodili prezentovať rôzne školy, no 

o Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej 20, som 
nikdy nepočula  a teda každý, kto nevedel kam ísť a čím 

sa stať zvolil si všeobecný smer. Aj moja cesta viedla do 
gymnázia. Prihlášky som si podala do 2 gymnázií, 

o ktorých som čo-to predtým počula. I keď moje 

výsledky z monitoru patrili medzi tie najlepšie, prijali ma 

len do  jedného a to bez prijímacích skúšok. Moje prvé 
dni stredoškolského života boli až komické, hanbila som 

sa totiž vypýtať si lístok na autobus, ale ako ja často 

vravím, stredná škola ťa zocelí, najmä ak máš v triede 20 
chlapcov z celkového počtu 25. Tam sa to teda začalo, 

začala sa formovať moja osobnosť, menili sa moje 

záujmy a priority. V rodine som sa stala akýmsi „laickým 
zdravotníkom“, čiže pojmy ako betadine či septonex boli 

a sú u mňa na mieste. V 3. ročníku som bola už pevne 

rozhodnutá kam ďalej, tomu som samozrejme 

prispôsobila moje semináre i maturitné predmety – 
biológiu a chémiu. Prihlášky boli poslané, maturita 

úspešná, čakalo sa už len na vykonanie prijímacích 

skúšok typu: keď máš 1 melón a 3 jablká, koľko 
citrónovej šťavy získaš?eKeď prišiel papier 
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s rozhodnutím o neprijatí na LFUK, na istý čas sa mi môj 
svet rozsypal. Avšak nemohla som pridlho váhať, 

nastúpila som teda do mojej „záložnej“ školy: 

Prírodovedeckú fakultu, odbor Environmentalistika, kde 
som študovala do polovice druhého semestra. Mnohí sa 

určite smejú pri slove environmentalistika, ale poviem 

vám jedno, ak budete nútení sa naučiť vznik horniny či 

minerálu len podľa toho ako ho uvidíte, prebrať 
dopodrobna biológiu od mikroskopických vláknitých 

húb, či profesorka vám zadelí zápočet z ekológie, ktorý 

ste schopní urobiť až na tretí pokus, ak nie prenášať do 
ďalšieho ročníka, ani neuvažujte nad zdvihnutím kútika. 

Ale späť k tomu lepšiemu. Áno, život vysokoškoláka je 

jednoducho perfektný. Veľa voľného času, párty, 

krúžkovice, beánie a lacné jedlo na Mlynoch, to všetko je 
pravda a má to svoje čaro, no toto, ani joga v rámci 

telocviku nebolo pre mňa to pravé. Odišla som teda zo 

školy a na istý čas začala pracovať. Začiatky boli pre 
mňa ťažké. Prešla som si cez prácu vo fastfoode, úrad 

práce, či otravné telefonovanie o burzách po pokojnú 

prácu v mojom obľúbenom obchodíku, v ktorom 
aktuálne pracujem a zastupujem jednu z mojich priateliek 

– moju vedúcu. Počas tohto pracovného obdobia som sa 
za pomoci rôznych doučovaní pripravovala na Lekársku 

fakultu, ale pravda je taká, že pracovať či navštevovať 

inú školu a zároveň sa pripravovať na prijímačky je 
NEMOŽNÉ. Doposiaľ som sa však môjho sna nevzdala. 

Ako som sa ale dostala sem do 1. ročníka DVS? Kde 

bolo, tam bolo, mala som v mojej práci istého brigádnika, 

ktorý pracuje v detskej fakultnej nemocnici, čo som sa 
dozvedela až po pol roku našej spolupráce. Je 

zdravotníckym asistentom a jeho pútavé rozprávanie 

o výkonoch a vlastne o práci ako takej ma zaujalo 
natoľko, že som začala googliť jeho (a moju) školu a zas 

a znovu sa rozčuľovať  nad tým, prečo som nebola 

oboznámená s existenciou tejto školy už dávno, kde 

nastala chyba... Nedalo mi nepočúvnuť moje srdce, tak 
som si sem podala prihlášku... Tak a teraz som tu, 

v triede I.DVS, v triede plnej super báb, ktoré sú ochotné 

pomáhať mi nielen v školských laviciach, ale 
i v nemocnici na praxi, a láskavú triednu, ktorá nás drží 

pokope, pripravená podať nám pomocnú ruku 

kedykoľvek ju budeme potrebovať.  

 

Návšteva  E K O T O P F I L MU 
Dňa 28. mája 2019 žiaci 1. a 2. ročníka  študijného odboru ZA, 
absolvovali  prehliadku Ekotopfilmu pod názvom Zmeníme 

planétu alebo seba ?, ktorá sa tohto roku uskutočnila v Pistoriho 

paláci na Štefánikovej ulici. V prvej časti filmy rozprávali 
o význame prírody, podpore ekológie a ochrane životného 

prostredia. V druhej časti zamestnanec slovenských elektrární, 

informoval žiakov o spôsoboch výroby elektrickej energie a ktorý je z nich 
najekologickejší. V spojitosti s elektrickou energiou vyplýva aj najekologickejší spôsob 

dopravy.                                              

 

 

Centrum Memory n.o. 
 
Alzheimerova choroba je typ 

demencie, ktorý postihuje mužov 

aj ženy. Jej prvé príznaky sa 
objavujú často už po päťdesiatom 

roku veru života. O príčinách, 

príznakoch a prevencii tejto 
choroby sme sa dozvedeli viac na 

odbornej exkurzii v Centre 

Memory v Bratislavskej Petržalke 

na Mlynarovičovej ulici. Privítala 
nás Mgr. Adriana Tóthová, 

koordinátorka centra. Po prednáške 

o tejto chorobe nám premietla 

video, z ktorého sme sa naučili ako sa treba k ľuďom trpiacich toto chorobou 

správať. 
Táto exkurzia bola jedinečná v tom, že sme mali možnosť zapojiť sa do 

nácviku kognitívnych zručností, ktoré pacienti postupne strácajú a pod 

odborným vedením v tomto centre je možné dosiahnuť výrazne spomalený 
progres Alzheimerovej demencie a tiež ostatných typov demencií, ktorými je 

staršia generácia postihnutá. Tým, že sme sa aktívne zapojili do nácviku 

kognitívnych zručností, pochopili sme, ktorá časť mozgu pri demencii pracuje 
a ktorá už nie.  

Zaujímavá bola aj prehliadka zariadenia. Počas nej sme mali možnosť vidieť 

pomôcky potrebné na liečbu a prevenciu demencie a zaujala nás aj terapeutická 

miestnosť. 
Túto exkurziu pokladám za jednu z najzaujímavejších spomedzi tých, ktoré 

sme počas štúdia absolvovali. 

Monika Feketeová, III. DVS 
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Profesia days 2019 
 

Bratislavský samosprávny kraj  nám 

dal možnosť odprezentovať sa 

v dňoch 06. a 07. marca 2019 v 

Bratislavskej Inchebe,  kde sa konal 

10. ročník festivalu pracovných  

príležitostí Profesia days Bratislava. 

Naša škola sa na tomto festivale 

zúčastniť  už po 4. - krát. 

Festival trval dva dni, prezentovalo 

sa 198 firiem vrátane našej školy a 

navštívilo ho cca 17 000 

návštevníkov. Naša škola sa 

prezentovala ako vzdelávacia 

inštitúcia ponukou študijných 

odborov a učebného odboru, ako aj 

pragmatickou prezentáciou pre laickú 

verejnosť o používaní automatického 

externého defibrilátora, ktorý je 

súčasťou letísk, obchodných centier 

a iných verejných inštitúcií 

k záchrane ľudského života. Pre 

budúcich zdravotníckych 

pracovníkov a širokú verejnosť prišli 

propagovať formou virtuálnej reality 

Nemocnicu novej generácie  

manažéri Svetu zdravia.  

Výber žiakov našej školy zo 

študijných odborov zdravotnícky 

asistent a diplomovaná všeobecná 

sestra prezentoval svoje praktické 

zručnosti získané štúdiom, poskytovaním merania krvného tlaku, glykémie a ukážkami prvej pomoci. Súčasne ponúkli 
exkurz  do modernej metódy na výučbu predmetu  anatómia a fyziológia. 

 

Aby sme sa naučili ešte viac, tak ...  

Psychiatria je veľmi zaujímavou medicínskou disciplínou. V  školskom roku 

2018/2019 sme absolvovali aj povinnú prax na psychiatrickom oddelení 

a vyučovací predmet psychiatrické ošetrovateľstvo. Aby sme sa naučili ešte 
viac, tak nám naše učiteľky odborných predmetov zorganizovali exkurziu do 

Psychiatrickej nemocnice Phillipa Pinella v Pezinku. Dňa 21. marca 2019 sme 

teda cestovali. Všetci sme boli na nemocnicu zvedaví, no zároveň v nás  
prevládali obavy. Je známe, že v tejto nemocnici sú, okrem iných, 

hospitalizovaní tiež vrahovia, pedofili a ťažkí násilníci. Po príchode sa nás ujala 

námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Andrea Uhláriková, MHA, ktorá nás 

najskôr oboznámila s  organizačnou štruktúrou, históriou a chodom nemocnice 
a neskôr nás sprevádzala jej najzaujímavejšími časťami. Ako prvé sme 

navštívili oddelenie agitovaných pacientov - mužská časť (oddelenie s 

najťažšími stavmi) - bol to skutočne veľmi silný zážitok. Niektorí v nemocnici 
strávia aj desiatku rokov...ďalej nasledovalo oddelenie neuropsychiatrie a 

gerontopsychiatrie. Videli sme aj dielne, kam pacienti chodia v rámci 

ergoterapie. Každé dva týždne sa v 

areáli konajú rôzne kultúrne 

podujatia ako koncerty, divadelné 
predstavenia a iné. Denne pacienti 

v rámci terapie absolvujú rôzne 

športové aktivity a záhradné práce 
v okolí nemocnice. Exkurzia bola 

naozaj veľmi prínosná, užili sme si 

ju a zároveň sa nám ujasnili 

predstavy o takomto pracovisku. 
Odporúčame aj ostatným 

nadchádzajúcim študentom tretích 

ročníkov vyššieho odborného 
štúdia.  

        S pozdravom, III. DVS 
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Svetový deň vody 
 
Človek sa s vodou stretáva od svojho 

narodenia až do posledného dňa svojho života, 
hoci si to často  neuvedomuje.  Považuje ju za 

samozrejmosť a možno jej nevenuje až takú 

veľkú pozornosť, ako jej prináleží.  Aj my na 
našej škole sme si 22. marca 2019 pripomenuli 

„Svetový deň vody“. Učiteľky Mgr. Eva 

Horkovičová, PhDr. Oľga Füleová a Mgr. 
Anna Repková so žiakmi  denného, ale aj 

externého štúdia pripravili vo vestibule školy 

atraktívnu prezentáciu o vode. Súčasťou 

prezentácie bola autentická ponuka 
ochutnávania vody. Každý  žiak, zamestnanec 

a návštevník  školy  si mohol naliať  do 

pohárov  čistú alebo minerálnu vodu, ktorá je 
najvzácnejšou tekutinou na našej Zemi 

a prečítať si o nej doplňujúce informácie.  

 
 

Regionálne kolo  súťaže  - Poskytovanie 

prvej pomoci v  SZŠ sv. Vincenta de Paul 

Topoľčany 
 

Prvá pomoc je bezprostredná pomoc poskytnutá zranenej alebo 

chorej osobe. Prvú pomoc treba poskytnúť ešte pred príchodom 
záchrannej služby alebo lekára. Je to súbor jednoduchých 

úkonov na záchranu ľudského života, ale keďže pomôcky nie sú 

zväčša k dispozícii, treba improvizovať. 
Predmet Prvá pomoc sa odborne vyučuje na stredných 

zdravotníckych školách. Vedomosti žiakov zdravotníckych škôl 

dňa 4. apríla 2019  mali  možnosť hodnotiť odborné komisie na 

IV. ročníku regionálneho kola súťaže -  Poskytovanie prvej 
pomoci v  SZŠ sv. Vincenta de Paul  v Topoľčanoch. 

Našu školu reprezentovali žiaci  III. ZA  Patrik Kováč, Terézia  

Blahovská  a Rebeka Puškárová. Umiestnili sa na 4. mieste z 9 
SZŠ západného regiónu Slovenska. Na súťaž ich pripravovala 

Mgr. Eva Kabinová, učiteľka odborných zdravotníckych 

predmetov a aktívna záchranárka.  Doprevádzala ich PhDr. 
Gabriela Habdáková, PhD., MPH zástupkyňa riaditeľky, ktorá 

súčasne  bola členkou hodnotiacej komisie. 

 

VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky 
 

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava zaznamenala úspech na medzinárodnej úrovni 

v súťaži žiakov stredných zdravotníckych škôl v Českej republike. Dňa 25. apríla 2019 sa konal na SZŠ 

v Šumperku (ČR)  VI. ročník Olympiády z Klinickej propedeutiky - celorepublikové kolo 

s medzinárodnou účasťou. Žiačky II. ZA Zuzana Miháliková a Kristína Sollárová prezentovali našu školu 

s problematikou využitia inzulinovej pumpy v liečbe diabetes mellitus. 
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Pripravovala ich PhDr. 

Lucia Lieskovská, učiteľka 

odborných zdravotníckych 

predmetov. Pod jej 

úspešnou gesciou žiačky 

získali 2. miesto spomedzi 

11 prezentácií stredných 

zdravotníckych škôl 

v Českej republlike. 

Konkurencia bola silná, 

žiačky dosiahli maximum 

v možnom umiestnení.  

 

Ď a k u j e m e  za 

reprezenáciu školy 

v zahraničí. 

 

 

 

 

 

Odborná exkurzia v ADELI Medical Center, Piešťany, Slovenská republika 
 

Slovenské zdravotníctvo nemá vo svete najlepšie meno a 

mnoho ľudí hľadá kvalitnú lekársku starostlivosť aj za 
našimi hranicami. Napr. v hodnotení EHCI - Euro Health 

Consumer Index 2018 sme sa z 35 krajín umiestnili na 17. 

mieste. Pritom ešte predvlani sme obsadili 13. priečku.  
Z médií sme sa však dozvedeli, že aj u nás existuje 

medicínske centrum patriace k svetovým unikátom nielen 

v liečbe, ale aj v prístupe k pacientom, ADELI Medical 

Centrum, ktoré sa zameralo na liečbu ľudí so závažnými 
neurologickými ťažkosťami. Nádej na lepší život chce 

poskytnúť pacientom s mozgovou obrnou, po vážnych 

úrazoch mozgu či miechy aj chorým po mŕtvici. 
Preto nám v súvislosti s učivom preberaným na hodinách 

ZOA a ZKC prišla veľmi vhod odborná exkurzia pod 

vedením triedneho učiteľa PhDr. Ľuboša Poláka do 
zariadenia Adeli Medical Center. 

Písal sa rok 2004, keď ADELI Medical Center začínalo v 

Piešťanoch iba so šiestimi pacientmi. Vďaka ich 

revolučnému prístupu k terapii sa začalo rýchlo rozrastať. 
Od svojho založenia úspešne vyliečilo viac ako 13-tisíc 

pacientov z viac ako 60 krajín. Okrem Slovenska sa tu 

liečia ľudia z Nemecka, Saudskej Arábie, Kanady, 
Španielska, Holandska a z mnohých ďalších.  

Špecialisti v ADELI vnímali chyby štátneho 

zdravotníctva ako nedostatok času či osobného kontaktu s 

pacientmi a rozhodli sa im vyvarovať. Do svojich radov 
prijali špičkových odborníkov zo Slovenska a zo 

zahraničia, ktorí chorým venujú veľké množstvo času aj 

energie.  

Pacienti do centra väčšinou prichádzajú na dva týždne, 

počas ktorých absolvujú procedúry 5 hodín denne, 6 dní 

v týždni. V ADELI im poskytujú komplexnú starostlivosť 

- od rehabilitačného cvičenia cez logopédiu až po rozvoj 

kognitívnych funkcií. 
 

Cieľ rehabilitácie sa stanoví sa pri vstupnom 

neurologickom vyšetrení a následnej porade lekárov a 

terapeutov. 
U malých detských pacientov je to snaha o dlhodobý, 

podľa možnosti zdravý fyziologický vývoj, o zabránenie 

(ťažkému) postihnutiu, resp. o jeho zmiernenie. 
U dospelých pacientov ide o zvýšenie kvality života a 

samostatnosti a v ideálnom prípade o opätovné začlenenie 

do pracovného života. Pri pacientovi s ťažko liečiteľnými 
pohybovými, rečovými a kognitívnymi deficitmi sa snažia 

zabezpečiť hlavne zreteľný a trvalý pokrok v jeho 

schopnostiach. 

V oblasti detskej neurorehabilitácie ide najmä o tieto 
indikácie: centrálna tonusová a koordinačná porucha, 

detská mozgová obrna, vrodené vývojové chyby 

centrálnej nervovej sústavy, svalové ochorenia, stavy po 
úrazoch centrálnej a periférnej N sústavy, dedičné 

a degeneratívne ochorenia CNS.  

V oblasti neurorehabilitácie dospelých klientov ide najmä 

o tieto indikácie: mozgová porážka, mozgovo-lebečná 
trauma, sclerosis multiplex, poranenia centrálnej 

a periférnej nerv. sústavy, poranenia miechy.  

 

https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf
https://healthpowerhouse.com/media/EHCI-2018/EHCI-2018-report.pdf
http://bit.ly/2Vsbe1d
http://bit.ly/2Vsbe1d
https://sk.adelicenter.eu/neurorehabilitacia/babymed-rehabilitacia-deti-do-2-rokov/
https://sk.adelicenter.eu/neurorehabilitacia/rehabilitacia-deti-a-dospelych/
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NADÁCIA ADELI bola založená koncom roka 2014. Je 
priamym pokračovaním úspešnej činnosti občianskeho 

združenia Asociácia pomoci postihnutým ADELI, ktoré 

od r. 2009 pomáha pacientom ADELI Medical Centra 
predovšetkým získať financie na absolvovanie kvalitnej, 

individuálnej a intenzívnej rehabilitácie. Tá umožňuje 

telesne postihnutým deťom aj dospelým dosiahnuť lepší 

život. 
 

Liečivá sila kyslíka - centrum OXYMED 

V ADELI sa pýšia aj hyperbarickou komorou patriacou 
medzi najmodernejšie technológie, aké sme v centre 

videli. Pacient sedí v natlakovanej komore a prijíma 

stopercentný kyslík. Vďaka pôsobeniu vysokého tlaku a 

vysokého obsahu kyslíka, dochádza k 15-násobnému 

zvýšeniu ponuky kyslíka tkanivám, v porovnaní s 

dýchaním vzduchu za normálnych podmienok. 

Pomáha pri detskej mozgovej obrne, po rôznych 
nehodách, ale dokonca aj pri problémoch s diabetickými 

končatinami alebo nehojacich sa ranách. 12-miestnu 

komoru v centre OXYMED využívajú aj športovci, aby 
zvýšili svoj výkon. Súčasťou komory je aj 2- miestna 

predkomora, ktorá slúži v prípade potreby pre vstup a 

výstup zdravotného personálu počas expozície. Pod 

tlakom 2,2 ATA dýchajú pacienti čistý kyslík pomocou 

tvárovej masky, alebo certifikovanej helmy. Systém 
riadený počítačom, je schopný prevádzky aj v prípade 

výpadku elektrickej energie. Zdravie a bezpečnosť 

pacientov sú najdôležitejšie. Celý proces je zabezpečený a 
monitorovaný kamerovým systémom a špeciálne 

vyškoleným zdravotníckym tímom. Okrem širokej škály 

ochorení u dospelých sa zameriava aj na liečbu detí 

rôznych vekových kategórií od 3 rokov veku a ako jediné 
hyperbarické centrum na Slovensku umožňuje spojiť 

hyperbarickú oxygenoterapiu s intenzívnou 

neurorehabilitáciou. 
 

Pacientom pomáha oblek, ktorý spôsobil prelom v 

kozmonautike 

Za svoje najväčšie tromfy považuje centrum mimoriadne 
intenzívny a individuálny terapeutický program a 

rozsiahlu starostlivosť. 

Svojim pacientom ponúka neurofyziologické cvičenie 
prebiehajúce v špeciálnom ADELI obleku, ktorý má svoj 

pôvod v kozmickom výskume v bývalom Sovietskom 
zväze. 

Zaujímavosťou je, že prvý prototyp používali už v 

roku 1971 v ZSSR a mal zabrániť negatívnym dopadom 

stavu beztiaže na ľudské telo. Práve tento oblek 
predstavoval prelom v kozmonautike, keďže 

kozmonautom konečne umožnil dlhší pobyt vo vesmíre. 

Dnes je z neho medicínska pomôcka pomáhajúca ľuďom 
so zníženou pohyblivosťou lepšie vnímať a pracovať so 

svojim telom. Jedno cvičenie trvá približne dve hodiny a 

prebieha za sprievodu dvoch terapeutov a asistenta. 

Ani mladý vek, ani zdravý životný štýl nedokážu vylúčiť 
výskyt náhlej cievnej mozgovej príhody, i keď práve tie sa 

podľa lekárov považujú za najlepšiu prevenciu. 

Dôležitosť prevencie pripomína aj medzinárodný Týždeň 
mozgu. Pri návrate pacienta do bežného súkromného aj 

pracovného života sú kľúčové správna a včasná liečba a 

neurorehabilitácia. 
U pacientov po cievnej mozgovej príhode sa vyskytujú 

problémy s rečou a artikuláciou, tŕpnutie alebo 

znecitlivenie akejkoľvek časti tela, asymetria tváre - napr. 

pokles ústneho kútika či očného viečka, problémy s 
pamäťou, zhoršená rovnováha a koordinácia pohybov, 

silná bolesť hlavy, problémy s očami a videním. Napriek 

tomu, že mozog tvorí iba 2 % celkovej hmotnosti človeka, 
na to, aby dokázal bezchybne fungovať, spotrebuje 20 % 

kyslíka. Poškodenie mozgových buniek v dôsledku ich 

neokysličenia postihuje skoro 80 % pacientov s náhlou 
cievnou mozgovou príhodou. Vtedy hovoríme o 

ischemickej forme, môže sa však vyskytnúť aj 

hemoragická forma náhlej cievnej mozgovej príhody, pri 

ktorej z cievy v mozgu vyteká krv. 
Čo sa týka prevencie mozgových príhod, vo všeobecnosti 

by sa mali ľudia v rámci preventívnych opatrení 
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vyvarovať stresu, obmedziť konzumáciu alkoholu, mali 
by sa stravovať optimálne s vyváženým pomerom 

potravín, zeleniny a ovocia. Nemali by zabúdať ani na 

fyzickú aktivitu, cvičenie v rozsahu aspoň 30 minút 
denne. V prípade civilizačných a metabolických ochorení, 

akými sú napríklad vysoký krvný tlak, diabetes či obezita, 

treba pravidelne navštevovať lekára. V bežnom živote by 

človek mal mať reálne očakávania k dosiahnutiu 
vytýčených cieľov. V opačnom prípade je jeho hnacím 

motorom stres, ktorý je síce tieňový, ale dôležitý hráč 

vzniku mnohých ochorení. 
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych 

informácií v rokoch 2013-17 sme evidovali na Slovensku 

spolu 172.089 pacientov po prekonaní cievnej mozgovej 

príhody. Najmenší výskyt je v Bratislavskom kraji, spolu 

8991 pacientov za sledované obdobie, najviac pacientov, 
naopak, NCZI eviduje v Prešovskom (40.231 pacientov) a 

v Košickom kraji (39.810 pacientov). 

Hoci naša exkurzia trvala iba jedno dopoludnie, veríme, 
že sa nadlho vryje do pamäti všetkých jej účastníkov. Nie 

každý deň sa stretneme s kolektívom ľudí nadšených pre 

svoju prácu, s ľuďmi, ktorí pre úspech liečby pacientov 

dokážu spraviť čokoľvek. Za to im patrí jedno veľké 
ĎAKUJEM. 

Poďakovanie žiakov II. ZA samozrejme patrí aj vedeniu 

školy a PhDr. Ľubošovi Polákovi, ktorí nám umožnili 
absolvovať takýto druh odbornej exkurzie. Priložené foto 

pochádza z vlastných zdrojov a webových stránok Adeli 

MC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznam o športovom dni na škole potešil žiakov i učiteľov  
 

Žiaci našej školy dňa 10. apríla 2019  absolvovali  
naplánované športové aktivity hravou formou, pri ktorej si 

preverili svoje fyzické schopnosti a psychickú odolnosť.  

Športový deň SZŠ vyhlásila riaditeľka školy Mgr. Eva 

Drobná, ktorá požiadala účastníkov, aby sa vyzbrojili  
dobrou náladou, pohodlným oblečením a natrénovanou 

kondičkou. Účelom Športového dňa  SZŠ bolo,   aby 

všetci  účastníci zvládli  jednotlivé disciplíny, psychicky si 
oddýchli od bežných  študentských povinností a pripravili 

sa, na náročné obdobie konca školeného roka. Jednotlivé 

športové disciplíny naprojektovala učiteľka TŠV Mgr. 

Anna Repková v priestore školského dvoru v spolupráci 

s asistentkou Evou Zemanovičovou. Pre nepriazeň 
počasia sa športový deň presunul do interiéru školy, len 

bežecká štafeta bola odštartovaná aj napriek dažďu na 

bežeckej dráhe. Snaha žiakov jednotlivých tried bola 

kolektívne odmenená sladkými cenami, ktoré odovzdala 
predstaviteľom jednotlivých tried riaditeľka školy. 

Spestrením otvorenia Športového dňa  SZŠ bolo 

vystúpenie mažoretiek v choreografii žiačky II. DVS 
Veroniky Chládekovej. Dobá nálada  žiakov a učiteľov 

sprevádzala  športový deň i napriek tomu, že bol upršaný. 

         E.Z. 
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Vzdelávanie v študijnom odbore 
zdravotnícky záchranár 
 

 
Vzdelávanie v študijnom odbore zdravotnícky záchranár 

kladie vysoké nároky na teoretickú  i praktickú prípravu 

študentov v externej forme štúdia. Pre náročný výkon 

povolania sú  nevyhnutné nielen osobnostné 
predpoklady, umocnené profesijnou komunikáciou 

a humánnym prístupom k pacientom, ale aj teoretické 

vedomosti a praktické zručnosti. Aj z tohto dôvodu  dňa 
14. mája 2019  vďaka Ing. Ľubomírovi Slovákovi sa 

realizovala výučba v danom študijnom odbore v exteriéri 

školy s kompletným vybavením sanitného vozidla RZP, 
zapožičaného zo ZZS Antolská a pod odborným 

vedením externých vyučujúcich; MUDr. Mariany 

Šterbovej a Mgr. Jarmily Sokolovej. Záchrana ľudského 

života je prioritou záchranárov, preto sa ich príprave 
venuje na našej škole značná pozornosť. Teoretické 

vedomosti a praktické zručnosti vhodne ovplyvnené 

osobnostnými vlastnosťami študentov sú prvotným 
ukazovateľom nových budúcich záchranárov. Výučba 

v uvedenom študijnom odbore je profesionalizovaná 

externými pedagogickými zamestnancami, ktorí pracujú 
v teréne a svoje skúseností odovzdávajú študentom u nás 

v škole. V školskom roku 2019/2020 máme otvorené dve 

triedy. V budúcom školskom roku 2020/2021 plánujeme 

otvoriť jednu triedu.   
    Mgr. Alena Sušilová 

 

 

Klinické cvičenia v materskej škôlke 
 
Zachrániť život dokážu aj deti. Stačí, ak ich naučíme, ako môžu 

byť nápomocné.  

Žiačky II.DVS triedy s učiteľkami PhDr. Jankou Gabaľovou, 
PhD. a PhDr. Katarínou Chandogovou, MBA počas klinických 

cvičení navštívili materskú škôlku, v ktorej hravými aktivitami 

v rámci metodiky vyučovania naučia predškolákov poskytovať 

prvú pomoc. V materskej škôlke  na Strečnianskej ul. 
v Bratislave opakovane každý školský rok navštívia svojich 

malých poslucháčov a ukážu im ako prenášať raneného, ako 

vyčistiť ústnu dutinu a vybrať cudzie teleso, ako aj iné aktivity 
spojené s poskytovaním prvej pomoci. Deti sú úžasné médium 

– nabíjajú energiou a sú vďačnými poslucháčmi.  

 S prezentáciou boli spokojní učitelia, žiaci i malí predškoláci, 
ktorí všetko aktuálne zreferovali svojím rodičom i starým 

rodičom.  Veríme, že takéto aktivity budú pokračovať i naďalej  

v budúcnosti, aby naša populácia mala dobrých poskytovateľov 

prvej pomoci a my možno budúcich žiakov, ktorých očarí 
zdravotnícke povolanie.  

Deti sú budúcnosť národa, a preto im venujeme svoju 

pozornosť.              K.CH. 
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Deň Zeme 
 
Aj planéta zem má svoj sviatok. Deň 

Zeme už tradične oslavujeme 22. 
apríla. Svojimi aktivitami výrazne 

zasahujeme do toho, ako vyzerá 

príroda a svet okolo nás. Je potrebné, 
aby si každý z nás, aj celá spoločnosť 

uvedomila dôležitosť svojho správania 

sa ku krajine a ku svojmu životnému 
prostrediu. V súčasnosti patrí Deň 

Zeme medzi najuznávanejšie 

a najpopulárnejšie podujatie na 

záchranu Zeme. My sme si na našej 
škole pripomenuli tento deň 26. apríla 

2019, kedy sme spoločnými silami 

skrášlili okolie našej školy. Možno 
tým sme nezachránili celú prírodu, ale 

prispeli sme malým krôčikom k tomu, 

aby sa naša Matka Zem cítila lepšie.  
Zapojili sa všetci  žiaci denného štúdia 

(okrem IV. ZA a III. DVS, žiaci 

končiaci štúdium na škole, ktorí boli 

na odbornej praxi), ale aj zamestnanci 
školy. Patrí im veľké Ďakujeme. 

    R.R. 

 

 

Telefón môže zachrániť život ! 
 

Aplikácia, ktorú si stiahnete do telefónu, môže  

zachrániť život hlavne vtedy, keď neviete presne 
lokalizovať miesto, kde sa nachádzate (dopravné 

nehody, nemôžete hovoriť, ste v lese, v horách, na 

neznámom mieste, ...). Stiahnite si aplikáciu 155.sk 

do svojho mobilného telefónu, zadajte svoje 
telefónne číslo, aktivačný kód (príde vám SMS) 

a vyplňte dotazník. V prípade, že sa dostanete do 

situácie, že potrebujete pomoc záchranárov, stlačte 
červený bod a automaticky sa aktivuje vaša žiadosť 

o pomoc na najbližšom Krajskom operačnom 

stredisku ZZS. V prípade že potrebujete pomoc 

horskej záchrannej služby, po stlačení bodu na jej 
aktiváciu, vyžiadate si pomoc horskej záchrannej 

služby. Hneď po aktivácii je vyslaná najbližšia 

posádky RZP prípadne RLP na miesto, kde sa 
nachádzate.  

 

Novinka v Bratislave! 
Mesto Bratislava pripravilo prekvapenie pre svojich 

obyvateľov, návštevníkov  i turistov vo forme očíslovania 

všetkých 42 tisíc  pouličných lámp a zadania  ich súradníc 

do orientačnej mapy, ktorá je v dispozícii KOS ZZS. To 
znamená, že v prípade, že potrebujete pomoc záchrannej 

služby a nachádzate sa v meste, zavoláte na 155 a keď 
nebudete presne vedieť udať vašu pozíciu prípadne 

adresu, zadajte číslo pouličnej lampy a záchranár vám 

pošle posádku na miesto, kde sa nachádzate. Do príchodu 

posádky bude s vami komunikovať  a v prípade, potreby i 
radiť postup poskytovania prvej pomoci. 

Mgr. Eva Kabinová 
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Župná olympiáda seniorov  
 
Početnou skupinou ľudí, ktorí si zaslúžia našu 

pozornosť a starostlivosť, sú seniori. 

Pokladáme za potrebné ich život nielen 
predlžovať, treba, aby bol kvalitný, plný 

podnetov a činností, ktoré ich psychický 

a fyzický život stimulujú. Župná olympiáda 

seniorov je podujatie, ktoré má svoju takmer 
desaťročnú tradíciu. „Tradične“ sme sa ho už 

po piatykrát zúčastnili aj my. My, znamená 

žiaci študujúci v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra spolu so svojimi 

odbornými učiteľkami PhDr. Veronikou 

Bebjakovou a PhDr. Annou Faborovou. 
V sobotu 18. mája 2019 sme príjemne 

a zmysluplne strávili deň. Naša úloha bola jasná 

– pomáhať s organizáciou olympiády 

a pripraviť súťažnú úlohu. Úlohou seniorov 
bolo správne poskytnúť prvú pomoc. Čo 

nevedeli, to sme ich naučili a okrem radosti zo 

súťaženia si odniesli aj nové vedomosti. Radi sa 
podujatia zúčastníme aj nabudúce a tým 

prispejeme ku kvalite života tých, ktorí si to 

zaslúžia. 

                              A.F. 

 

 

 

 

 

 

„Deň detí vo 

fitku“ 
 

Dňa 31. mája 2019 

sme cez BSK 

v rámci programu 

„Deň detí vo fitku“ 

boli počas 

vyučovacej  hodiny 

– telesná  výchova 

a šport  s pani 

učiteľkou Mgr. 

Annou Repkovou 

vo FIT-UP 

v Petržalke. 

Boli  sme zvedaví, 

čo nás čaká.  Vedeli 

sme, že  priestory ktoré zameníme za naše v škole, budú modernejšie, ale  ani sme netušili, že 
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nás tak zmoria. Vošli sme do „rozprávkovej 

telocvični“. Rozdelili nás do dvoch skupín, ktoré sa 

po polhodine prestriedali v jednotlivých aktivitách. 

Prvá skupina cvičila zostavu cvikov s vlastnou váhou 

tela. Niekoľko opakovaní cvikov v časovom 

intervale bolo pre nás fyzicky náročné a hneď sme sa 

riadne zapotili. 

Druhá  skupina cvičila kruhovým tréningom na 

jednotlivých posilňovacích strojoch, kde sme si 

precvičili jednotlivé svalové skupiny: bicepsy, 

tricepsy, chrbát, brušné svaly, stehná a lýtka.  

Na každom stanovišti sme cvičili 12-16 opakovaní, 

takže sme museli prekonávať svoje fyzické 

možnosti. Na správne prevedenie a dodržiavanie 

času a počtu opakovaní dozerali fitnes tréneri Marek 

a Adam. 

Po intenzívnom a náročnom cvičebnom programe 

sme zmorené a spokojné skonštatovali, že sa sem 

chceme ešte v rámci tohto predmetu  vrátiť. Páčilo sa 

nám aj napriek tomu, že sme museli prekonať svoju 

lenivosť. 

                            

      žiaci I. B ZA 

 

Rovinč anska  kvapka krvi 
 
Skvelá humánna aktivita 
„Rovinčanská kvapka krvi“ sa 

konala dňa 28. mája 2019 v dedine 

neďaleko Bratislavy - Rovinka. 

So spolužiačkami z  II. ZA triedy sme 
išli na túto aktivitu s myšlienkami a 

pocitom, že bude málo ľudí a bude to 

nuda. Hromadný odber krvi sa konal už 
tretíkrát v Dome kultúry Rovinka. Pred 

budovou nás čakala a celú túto aktivitu 

organizovala pani asistenta Eva 
Zemanovičová. Až potom sme 

pochopili, že je to obec, v ktorej býva 

a bolo vidno, že je to človek ktorý žije 

nielen pre našu školu, ale aj pre túto obec. 
Poviem vám, že sme boli neskutočne milo 

prekvapené, akí milí a ústretoví ľudia tam 

bývajú a koľko veľa ľudí prišlo, aby 
darovalo tú najvzácnejšiu tekutinu – krv.  

Ľudia boli pozitívne naladení a celkovo tam 

bola neskutočne príjemná atmosféra. Dobrovoľní darcovia 

krvi  museli najprv vyplniť dotazník, ktorý sme im 
rozdávali.  Každému sme zdôrazňovali, že je potrebné mať 

v sebe dostatočné množstvo tekutín a byť najedený. 

Dotazník pozostával z rôznych otázok ohľadom ich 
zdravotného stavu, následne išli k lekárke, ktorá 

zhodnotila, či sú, alebo nie sú vhodní darcovia. 

Zamestnanci z národnej transfúznej stanice  im zmerali 
krvný tlak a hodnotu hemoglobínu v krvi, zadali ich do 

systému a hor sa na odber, kde bol každý darca nielen 

o 400 ml krvi ľahší, ale bol aj odfotený a svoje foto mohol 

vidieť na www.rkk.sk. 😊 Po odberoch všetci darcovia 

dostali malý darček, občerstvenie a s dobrým pocitom 
mohli odísť. Bolo skvelé vidieť, koľko ľudí chce pomáhať. 

Ja osobne tých ľudí neskutočne obdivujem preto, že sa 

dobrovoľne nechali napichnúť a darovali najvzácnejšiu 
a nenahraditeľnú tekutinu, ktorá môže niekomu zachrániť 

život. Takto pomáhať dokáže málokto. Ďakujeme za skvelú skúsenosť. 😊                                                   Magda II. ZA 
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Aj tí najmenší vedia, že treba pomáhať, vedia, že život je krehký a treba ho 
zachraňovať, vedia, že treba veľa učiť. Predškolákom zo „Škôlka Vilka“ 

sme boli už po druhýkrát vysvetliť, ako sa prvá pomoc poskytuje. Poskytli 

sme im informácie o tom, čo je prvá pomoc, aké telefónne čísla treba 
vytáčať, keď sa stane nejaký náhly stav a čo treba pri náhlych stavoch 

robiť. Súčasťou poskytovania prvej pomoci je aj predchádzanie úrazov 

a náhlych stavov, a preto sa venovali v našej prezentácii aj tejto téme. Po 
prednáške sme prešli k praktickému nácviku. Deti sme učili znehybniť 

končatinu pri zlomenine, zastaviť krvácanie, ošetriť popáleninu a zabrániť 

šoku. Všetko čo sme ich v ten deň naučili sme ich aj hravou formou 

preskúšali. Najväčší záujem mala izotermická fólia, každý si vyskúšal aké 
to je cítiť sa v bezpečí a v teple. Takáto maličkosť môže zachrániť život v 

rámci protišokových opatrení. 

      

 

Každá usilovná činnosť predškoláka musí 
byť odmenená. Za odmenu deti dostali 

pamätný list, nálepky a šnúrku na kľúče. 

A čo povedať na záver? Okrem toho, že 
sme všetci prežili nádherný deň, vieme, 

že je lepšie vedieť a nepotrebovať ako 

potrebovať a nevedieť. My sme zasiali 
semienko vedomostí a tieto deti nám 

môžu byť v budúcnosti veľmi 

nápomocné.  

    
    

           III. DVS 
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Videli sme veľa ... 
 
Hneď na úvod by sme radi chceli poďakovať našej škole za možnosť zúčastniť sa na tejto  odbornej exkurzii (pre nás 

dospelých výlet) zameranej na spoznávanie nových možností nášho zdravotného systému. Prvým cieľom nášho 

dvojdňového výletu bolo zdravotnícke zariadenie Zelený sen, ktoré sa nachádza v zadnej časti Roosveltovej nemocnici 
v Banskej Bystrici. Toto zariadenie sa skladá z oddelenia JDIS (jednotka dlhodobej intenzívnej starostlivosti), ODD 

(oddelenie dlhodobo chorých 

a rehabilitačnej časti).  
Mňa jednoznačne najviac 
zaujalo oddelenie JDIS, ktoré 

svojou modernosťou predčilo 

naše očakávania, bolo vidieť že 
je technicky a personálne na 

veľmi vysokej úrovni. Toto 

oddelenie je rozdelené na dve 
časti. V prvej poskytuje 

špičkovú starostlivosť 

pacientom napojeným na 

dlhodobú umelú pľúcnu 
ventiláciu a v druhej apalickým 

pacientom so zachovanou 

spontánnou dychovou aktivitou. 
Veľmi pozitívnou myšlienkou, 

ktorú toto oddelenie zaviedlo do 

svojej liečebnej metódy je 

používanie bazálnej stimulácie. 
Bazálna stimulácia je 

komunikačný, interakčný 

a vývoj podporujúci stimulačný 
koncept. V zjednodušenej verzii  

ide o spôsob ako sa priblížiť 

k pacientovi a neobmedziť jeho 
osobnú slobodu, alebo mu 

nezasiahnuť do jeho „zóny“, ale 

vytvoriť s ním pre neho 

príjemný kontakt formou 
dotykov a oslovenia. Každý pacient mal pri vstupe do izby napísané meno, ktorým sme ho mohli oslovovať a časť tela 

(pravá ruka, ľavá ruka, pravá noha, líce a pod.) ktorej sme sa mohli dotknúť pri komunikácii, aby sme pacientovi nenavodili 

nepríjemné pocity alebo diskomfort. 
Aby som ale priblížila komu je bazálna stimulácia určená, 

tak v tomto prípade sa jednalo o pacientov v kóme, 

v bdelej kóme a pacientom dlhodobo pripútaných na 
lôžko. Ďalej sa môže poskytovať ale aj geriatrickým 

pacientom,  nekľudným pacientom, dezorientovaným, 

umierajúcim alebo pacientom po mŕtvici. Aby sme 

neobišli ani iné oddelenia tak za zmienku určite stojí aj 
oddelenie zvané ODCH, ktoré slúži pacientom dlhodobo 

chorým a riadi sa koncepciou odboru geriatra. Poskytuje 

komplexnú liečebno-preventívnu, ošetrovateľskú i 
rehabilitačnú starostlivosť.  ODCH je lôžková časť, 

ktorou súčasťou je aj ambulancia. Izby boli vybavené 

nadštandardne a pacientom poskytoval väčší komfort. 

Dĺžka hospitalizácie pacienta na tomto odd. trvá 

v priemere 21 dní. V nemocnici sa nachádza aj 
rehabilitačná časť, ktorá poskytovala pacientom veľké 

možnosti pri rehabilitovaní. Komplexná rehabilitačná 

liečba pacienta zahŕňa tieto procedúry: fyzikálnu liečbu – 

elektroliečba, ultrazvuk, laser, magnet, liečebnú telesnú 
výchovu – individuálna, skupinová, mechanoterapia 

teploliečbu, kryoterapiu, fototerapiu, vodoliečbu. 
Po namáhavom dni plnom zaujímavých infošiek sme sa 
konečne ubytovali, aby sme načerpali nové sily na novú 

exkurziu, ktorá nás čakala nasledujúci deň.  

 

žiaci I. ZA 2r. 
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Vzdelávací systém pôrodných asistentiek a asistentov v Írsku 
Moja dcéra sa pred dvomi rokmi  vydala a momentálne 

žije so svojím manželom v Írsku v meste Cork. Je to 

prístavné mesto na juhu Írska. V máji čakajú rodinku, 
čomu sa veľmi tešíme. Pri pravidelných kontrolách sa 

zoznámila s pôrodnou asistentkou Juliet. Stali sa z nich 

kamarátky, a  Juliet jej porozprávala o svojej profesijnej 

kariére. Dcéra mi to preložila, a možno aj vás bude 
zaujímať, ako sa z nej stala profesionálna pôrodná 

asistentka. 

Volám sa Juliet, pochádzam z Anglicka a som čerstvo 
vyštudovaná pôrodná asistentka. Tento 4-ročný 

bakalársky odbor som začala študovať v roku 2014 na 

University College Cork v Írsku a úspešne som ho 
dokončila minulý rok. Okrem tohto štúdia, kedy sa človek 

stáva kvalifikovanou pôrodnou asistentkou priamo, je 

možné na univerzite vyštudovať aj 4-ročný študijný odbor 

ošetrovateľstva a následne na to absolvovať 18-mesačný 
postgraduálny program zameraný na pôrodníctvo. Človek, 

ktorý absolvuje takýto postup vzdelávania, môže pracovať 

na pozícii ako zdravotnej sestry, tak aj pôrodnej 
asistentky/asistenta. 

Priebeh štúdia 

Naše štúdium pozostávalo z kombinácie teórie a praxe. 

Každý semester sme niekoľko týždňov absolvovali 
prednášky, vypracovávali eseje, učili sa na skúšky.  Popri 

tom sme praxovali v nemocnici. Tam boli na nás často 

kladené náročné požiadavky, avšak čím viac času sme 
tam strávili, tým viac sme získavali na sebaistote. Za tieto 

hodiny praxe sme neboli platení. 

Najviac času sme strávili v pôrodníckej nemocnici (pozn. 
prekl.: v Írsku je celá „pôrodnícka“ nemocnica, nielen 

oddelenie) a v jej jednotlivých oddeleniach - prenatálne, 

pôrodnícke, popôrodné, novorodenecké, akútne stavy 

a prenatálna časť (pozn. prekl.: od prenatálneho oddelenia 
sa líši tým, že tu prebiehajú gynekologické vyšetrenia, 

ultrazvuky a kontroly počas tehotenstva, keďže v Írsku sa 

nechodí na kontroly ku gynekológovi, ale práve do tejto 
časti nemocnice). Pár hodín praxe sme strávili aj 

v operačných a psychiatrických priestoroch.  

Počas štúdia sme mali rôzne možnosti ako si rozšíriť svoje 
vedomosti. Jednou z nich bol aj výmenný program 

Erazmus, ktorý som v treťom ročníku využila a deväť 

týždňov som strávila v Anglicku. Bol to pre mňa veľmi 

obohacujúci zážitok, pretože ma zaujímalo, ako štúdium 
môjho odboru prebieha v iných krajinách. Taktiež som sa 

ako dobrovoľníčka zúčastnila v jednom výskumnom 

projekte, kde som pomáhala rozdávať a hlavne 
vyhodnocovať dotazníky v otázkach skúseností žien so 

starostlivosťou v nemocnici. Tento projekt mi pomohol 

nahliadnuť a rozšíriť obzory v akademickej stránke môjho 

študijného programu pôrodnej asistentky.  
Posledných deväť mesiacov štúdia sme museli absolvovať 

stáž v nemocnici, za ktorú sme boli sčasti aj finančne 

ohodnotení. Tu boli na nás kladené aj adekvátne 
požiadavky a očakávania. Až po ukončení tejto povinnej 

stáži som sa v októbri 2018 úspešne kvalifikovala ako 

pôrodná asistentka. 

Moja práca v nemocnici po ukončení štúdia 
Ak sa po ukončení štúdia rozhodne človek ísť pracovať do 

nemocnice, je pridelený na jedno z oddelení a už toľko 

necirkuluje ako počas praxí. Môže sa však stať, že vás po 

nejakom čase presunú na iné oddelenie, ako sa to stalo aj 
mne. Začala som pracovať na pôrodníckom oddelení, kde 

som naberala rýchlo veľa skúseností a práca ma tam 

veľmi bavila. Po štyroch mesiacoch ma však preložili na 
popôrodnú starostlivosť z dôvodu nedostatku personálu. 

Túto prácu som si tiež obľúbila, avšak bola omnoho 

náročnejšia. Rada by som sa ešte niekedy vrátila na 
pôrodnícke oddelenie, keďže tam strávené štyri mesiace 

sa mi zdali príliš krátka doba.  

Možnosti po ukončení štúdia 
1. Začať pracovať v nemocnici na plný pracovný úväzok 

na pozícií pôrodného asistentky/asistenta (ako som 

spravila aj ja) 

2. Pokračovať v ďalšom vzdelávaní na magisterskom 

stupni, prípadne PhD 

3. Začať pracovať na polovičný úväzok v pôrodníckej 

časti a popritom sa ďalej vzdelávať na: 

a) pozíciu kvalifikovaného pracovníka 

vykonávajúceho ultrazvuk pre ženy počas 

tehotenstva 

b) pozíciu kvalifikovaného lektora vedúceho kurzy 

pre tehotné ženy a ich partnerov 

4. Chvíľu pracovať v nemocnici, získať skúsenosti 

a potom sa pridať do tímu domácich pôrodných 

asistentiek alebo ísť do súkromného sektora 

Mojím snom je nabrať teraz čo najviac skúseností 

a potom sa pridať do niektorej z komunít pôrodných 
asistentiek prípadne do takej so zameraním na domáce 

pôrody.  

Vaše žiačky, ak by u nás chceli 

pracovať v pozícii sestry, 
museli by okrem skúšky z 

odborných vedomostí 

a praktických zručností 
vykonať aj skúšku 

v anglickom jazyku. 

Keďže v iných krajinách 

sa toto štúdium študuje 
v angličtine, môžu túto 

pozíciu ľahšie dosiahnuť. 

Takže pracovať u nás môžete, 
aj keď máte skončenú iba 

strednú zdravotnícku školu, ale 

musíte mať vynikajúcu znalosť anglického jazyka 
a vykonať skúšku z odborných predmetov a potom 

študovať na našej univerzite. 
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Práca pôrodnej asistentky je veľmi náročná. Poskytujeme 
holistickú starostlivosť  počas celej doby tehotenstva až po 

dobu šestonedelia. Počas našej práce využívame širokú 

škálu rôznych postupov vychádzajúcich z teoretických 
základov a štúdií, ktoré sme si osvojili počas 

univerzitného štúdia.  

Napriek tomu, že občas som po dvanásťhodinovej smene  

veľmi  unavená, do najbližšej idem už znova plná 

očakávaní. Svoju prácu by som za nič na svete 
nevymenila! 

 

Juliet Stark, the Midwife (pôrodná asistentka) 
Preklad: Hana Paulovičová 

 

                                                    Mgr. Monika Gelenekyová 

                                                     koordinátor VkMaR
   

 

 
 

Učiteľstvo je profesia, ktorá 

pripravuje žiakov svojich škôl na mnohé 
ďalšie profesie. Učitelia si preto zaslúžia 

dobré pracovné podmienky, aby mohli 

vzdelávať a vychovávať svojich žiakov čo 

najlepšie. Vidina toho, že učitelia majú dva 
mesiace „prázdnin“ je veľmi klamlivá, 

pretože mnohí sa práve v lete vzdelávajú, 

pripravujú sa na nový školský rok 
a vypracovávajú si stratégie vyučovania 

tak, aby boli efektívne. Každá škola má 

svojho zriaďovateľa. Úlohou zriaďovateľa 

je predovšetkým vytvárať dôstojné 
podmienky na vyučovanie tak pre žiakov, 

ako aj pre učiteľov. Zriaďovateľom našej 

školy je Bratislavský samosprávny kraj 
so sídlom na Sabinovskej ulici. 

V spolupráci so školami pripravujú jeho 

zamestnanci pracovné stretnutia, 
organizujú prezentácie škôl určené 

základným školám, zaujímajú sa 

o našu prácu. Za usilovnosť učiteľov 

škôl odmeňujú v čase Vianoc, pri 
príležitosti Dňa učiteľov, 

povzbudzujú do ďalšej práce na 

začiatku školského roka. Pri 
príležitosti Dňa učiteľov usporiadali 

piknik venovaný nám všetkým, ktorí 

sa do vzdelávania zapájame. Stretli sme 
sa preto 7. mája 2019 na Železnej studničke v Bratislave 

v priestore amfiteátra, kde bol pre nás pripravený bohatý program aj 

s občerstvením. 

Za prácu nám osobne poďakoval župan Bratislavského kraja Mgr. Juraj Droba MA, MBA spolu s riaditeľom 

odboru školstva mládeže a športu BSK Mgr. Igorom Urbančíkom. Obaja okrem poďakovania vyzdvihli fakt, že 

úroveň našich škôl stúpa a záujem o školy, ktoré sú v správe BSK stúpol o 15%. Podnietili nás k ďalšej práci 
a iniciovaniu medzinárodných projektov. 

Za takto zorganizovaný piknik na ktorom sa zúčastnila približne tisícka hostí im úprimne ďakujeme. 

A.F. 
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Talentovaná mládež 

Ocenenie úspešných 
žiakov Magistrátom 

hlavného mesta SR 

Bratislava za rok 
2018 v kategórii 

profesijná súťaž, 

voľný čas, 

zrealizoval Ing. arch. 
Matúš Vallo 

primátor hlavného 

mesta SR Bratislava. 
Z našej školy bola 

ocenená  žiačka 

Darina Poláková  

(III. DVS) za 
aktívnu účasť 

a umiestnenie 

v súťaži Florence 
roka 2018 (4. miesto 

- prvá zo stredných 

zdravotníckych škôl 
SR) a získala ocenenie 

sestra s najväčším 

srdcom. Prijatie ocenených žiakov za 

ich aktivity  sa konalo dňa 05. júna 
2019 v sprievode svojich pedagógov. 

Žiačku na slávnostnom akte 

sprevádzala riaditeľka školy Mgr. 
Eva Drobná. Po prevzatí ocenenie 

Darinke zablahoželali 

predstavitelia BSK Mgr. Branislav 

Gröhling,  poradca predsedu  

BSK a  Mgr. Dagmar 

Augustinská, vedúca oddelenia 

mládeže a športu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

... talentov medzi žiakmi je veľa, 

treba ich len objavovať, podporovať a viesť k zmysluplnej činnosti 

v prospech jedinca i spoločnosti . 
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Blížiace sa letné prázdniny – čas oddychu, dovoleniek, 

cestovania, návštev, stretnutí, ... 

 

 

Asi každý človek sa veľmi teší na obdobie prepotrebného 

oddychu, kedy si môže robiť, čo si predstavuje, samozrejme 

v intenciách svojho sociálneho statusu, morálnych hodnôt a etických 

princípov. Žiaci, učitelia a zamestnanci škôl túžobne očakávajú letné 

prázdniny, kedy sa snažia načerpať  silu do nového školského roku, ktorý ich po 

prázdninách čaká. 

... zaslúžený oddych – prepotrebná revitalizácia síl ... 

Tak je tomu i na našej škole. Všetci túžime po oddychu, lebo posledné dva školské roky boli veľmi 

náročné na zmeny, ktoré bolo treba prijať, pripraviť a zrealizovať.  Zmeny vyžaduje doba, ktorú žijeme, 

progres je nezastaviteľný, nositelia a realizátori zmien musia byť flexibilní, aby sme dokázali udržať 

trend so svetovými prioritami, smerujúcimi k napĺňaniu globálnych cieľov a orientácií. 

V tomto profesionálnom smerovaní je však dôležité nezabúdať na primárny terén, ktorého sa zmeny 

bytostne dotýkajú, aby ich aktivovanie bolo implementované s citom a ústretovosťou, v pragmatickej 

orientácii na možný dopad v multikultúrnom kontexte chápania reality uvádzajúcich zmien do praxe. 

...život je zmena – zmena je život – progres nezastavíš ... 

Premýšľajme spolu, ako naplniť vízie vedúce k zmenám, ktoré nás čakajú, aby sme si spoločne užili 

úspech, pre ktorý sú robené. Oddýchnime si  počas letných prázdnin, načerpajme potrebnú, vitalizujúcu 

energiu a buďme proústretoví k myšlienkam, ktoré smerujú k lepšej budúcnosti nás všetkých. 

Pri príležitosti končiaceho sa školského roku, každému z nás dobre padne, keď si všimneme chvíle 

spoločne prežité s množstvom povinností, nových úloh a konkrétnych pracovných produktov, keď si 

vzájomne za ne poďakujeme, úprimne a ústretovo ich oceníme, aby  zásluhy na spoločnom  diele prispeli 

k uspokojeniu každého z nás. 

... niet nad spokojného človeka v súkromí, práci i v spoločenskom živote ... 

Počas prázdnin oddychujme, spoznávajme nové miesta na našej Zemi, tešme sa zo spoločných stretnutí 

s ľuďmi, ktorých máme radi, aby sa naša myseľ, srdce i vzťahy naplnili láskou, dobrom, ústretovosťou a 

žičením v náš prospech i v prospech iných. 

... úprimne želá ... 

 

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH 

zástupkyňa riaditeľky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... prázdninový relax, slnečné lúče, dni oddychu a pohody sú vitalizujúce 

prvky pre žiakov, učiteľov a zamestnancov škôl, využime toto obdobie na 

posilnenie a obnovu svojej mysle, vzťahov a nových smerovaní  

v osobnom živote i v práci ... 



Kyslík – ročník XXI. číslo 2                                                                                                                       Strana 26 
 

Našli sme na facebookovej stránke Denník záchranára tento text. Radi sa s vami podelíme o slová, ktoré sme 

prebrali v plnom znení, ako to bolo na spomínanej stránke zverejnené. Je to príbeh našej bývalej žiačky v odbore DVS. 
Obdivujeme ju ako rýchlo dokázala zakročiť vo veľmi vážnej situácii a svojou duchaprítomnosťou a odbornými 

vedomosťami a zručnosťami zachránila život. Právom jej patrí naša úcta a sme hrdí na takúto absolventku našej školy. Veď 

napokon prečítajte si nasledovné riadky a posúďte sami. 

Toto si aj zdieľanie zaslúži. 
Dobrý deň Vám prajem. Chcel by som poprosiť o 

zverejnenie na vašej stránke ak to bude možné. Ďakujem. 

Viem že veľa z nás nadáva na zdravotníctvo, záchranárov a 
majú niekedy zlé skúsenosti. Chcel by som sa s vami 

podeliť o moju skúsenosť. Každý deň sa stretávame 

s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc a len málo z nás tu pomoc 
naozaj poskytne. Bol normálny deň ako každý iný. Išiel 

som so svojou ženou na poštu kde bolo strašne veľa ľudí, 

vydýchaný vzduch. Z ničoho nič mojej partnerke prišlo zle 

a odpadla. Nereagovala na nič. Nevedel som čo mám v tej 
chvíli robiť lebo bol to pre mňa šok. Všetci naokolo len 

pozerali a nikto mi nepomohol aj keď som o pomoc žiadal a 

tvárili sa ako keby sa ich nič netýkalo. Otvorili sa dvere kde 
vstúpila na poštu mladá pani/slečna mohla mať okolo 25-30 

rokov a neváhala pristúpiť 

k nám s otázkou či 

nepotrebujem 
pomoc. Pre mňa to 

bol anjel a nádej v 

jednom ľudskom 
tele. Spýtala sa ma 

že čo sa stalo tak 

som povedal že jej 
zostalo zle a 

odpadla. Zložila 

tašku, poklakla k 

nej a oslovila ju na 
čo priateľka 

nereagovala, 

zastriasla sňou na 
čo však tiež 

nereagovala. 

Rozopla jej bundu a 
položila hlavu na 

hrudník. Netušíl som čo 

vlastne robí a prečo to robí len som sa bezbradne pozeral a 

nevedel som sa ani pohnúť. Pýtala sa ma či sa nahodou na 
niečo nelieči a pod. Zrazu zodvihla hlavu pristúpila k 

priateľkynej hlave a zaklonila. Stále som nechápal čo sa 

deje a ľudia naokolo len pozerali a nik sa nezastavil. Pani 
mala v tvári stále pokojný výraz i keď ja som vyzeral ako 

minútu pred porážkou. Pýtam sa jej čo sa deje či bude v 

poriadku. Pozrela namňa a s núteným úsmevom mi 

povedala nebojte urobím všetko čo bude v mojich silách. 
Pristúpila k nej a začala jej stláčať hrudník. Neveriacky som 

len pozeral pýtam sa co mam robiť. Pani mi znova s 

kľudným hlasom povedala nadýchnite sa, vydýchnite a 
zavolajte RZP, povedzte ako sa voláte, kde sa nachádzate a 

čo sa vlastne stalo. Popri tom ako mi toto všetko vravela 
stále pokračovala v svojej robote s prestávkami aby jej 

znova priložila hlavu k hrudníku a s úsmevom na tvári. No 

ja som bol ako zmyslov zbavený a nevedel som čo hovorím 
a nakoniec sa mi vybil telefón. Pani sa otočila na ostatných 

ľudí a so zdvihnutým hlasom im vraví. Citujem " mohli by 

ste sa do prdele prestať len prizerať a môžte zdvihnúť ten 
hlúpy telefón a zavolať niekto RZP"? Ako by sa ľudia 

spamätali a začali sa pýtať čo majú robiť. Nikdy som toto 

nevidel aby jedna žena zladila 12 ľudí a každý zastával 

nejakú funkciu. Z neznámych ľudí sa zrazu stal tím! Len 
som pozeral. Pani pozerala na moju priateľku a potichu si 

asi 5x povedala vydrž ty to dokážeš, zvládneme to, pomoc 

je už na ceste! V mojej hlave behali myšlienky a potom mi 
to až prišlo. Pýtam sa pani ona zomiera však? Na to sa 

namňa pozrela(stále dávala masáž srdca) a úplne odveci sa 

ma pýtala veci typu odkiaľ 

ste? Ako dlho ste spolu? 
Koľko má priateľka 

rokov? Boli ste 

niekde v blízkej 
minulosti na výlete? 

A ako bolo páčilo sa 

vám? Nechápal som 
načo tieto otázky 

keď moja žena 

bojuje o život. Prešlo 

8 minút od kedy sa to 
stalo no pre mňa to 

bola väčnosť. Po 10 

minútach neustáleho 
oživovania po 

niekoľkýkrát 

priložila svoju hlavu 
na hrudník a víťazne 

a s vykríkom 

povedala: vitaj dievča si 

späť! Uložila ju na bok a pani stále so mňou komunikovala 
a keď som pozrel do jej oči ten kľud ktorý v nich prevládal 

ma strašne upokojil. O nedlho prišli záchranári a zobrali ju. 

Možno je to pre niekoho zbytočný príspevok ale tá pani 
zachránila mojej žene život!!! Jedine čo som sa ja od nej 

dozvedel teda čo som od nej vytiahol mi iba povedala že sa 

volá Nikol Juríčková a pracuje v Bratislave ako zdravotná 

sestra s malými bábätkámi. Preto som sa obrátil na vás že 
možno si toto prečíta a touto cestou sa jej chcem ešte raz 

veľmi pekne poďakovať za záchranu a jej ochotu mi podať 

pomocnú ruku, STE HRDINKOU!!!!! 
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Od 1. septembra 2019 v našej škole budú študovať žiaci v následných študijných odboroch 

a učebnom odbore: 
denné štúdium  

 

 

 

 

 

   večerné štúdium 
 

 

 

 

Informácie o škole, študijných odboroch a učebnom odbore: 

www.szsba.sk       facebbok.com/Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, Bratislava 

http://www.szsba.sk/

