
SZŠ pripravuje žiakov 
na zdravotnícke povolania:

• asistent výživy

• masér

• praktická sestra/zdravotnícky asistent

• diplomovaná všeobecná sestra

• zdravotnícky záchranár

• sanitár

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20

850 07 Bratislava 57



Stredná zdravotnícka škola

Strečnianska 20

850 07 Bratislava 57

Lokalita školy – Bratislava – Petržalka

Smerovanie školy vyjadruje logo

• otvorená kniha – vzdelanosť

• ruka – pracovitosť

• srdce – láska

• kvet – krása

Doprava autobusmi MHD

• 59, 93, 98 (zastávka Lúky II)

• 68, 94, 99 (zastávka Holíčska)

• 92, 95, 99 (zastávka Šintavská)

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, P.O.BOX 14,

850 07 Bratislava 57

 02/6381 2059, 0904 773 018, 0948 283 207 

facebook.com/Stredná zdravotnícka škola Strečnianska 20 Bratislava

http://mapy.zoznam.sk/index.pl?mp_id=520902
http://mapy.zoznam.sk/index.pl?mp_id=520902
mailto:szs@szsba.sk
http://www.szsba.sk/


MANAŽMENT ŠKOLY

PhDr. Janka Gabaľová, PhD.

riaditeľka

0917 864 645

gabalova@szsba.sk

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH 

zástupkyňa riaditeľky

0904 773 021

habdakova@szsba.sk

Ing. Jana Vinczeová  

vedúca ekonomického úseku a OĽZ

0904 773 020

vinczeova@szsba.sk

mailto:drobna@szsba.sk
mailto:drobna@szsba.sk
mailto:vinczeova@szsba.sk


Študijné odbory a učebný odbor 
v školskom roku 2021/2022

DENNÉ 
ŠTÚDIUM

asistent výživy

diplomovaná 
všeobecná sestra

masér

praktická sestra

zdravotnícky 
asistent

VEČERNÉ 
ŠTÚDIUM

zdravotnícky 
záchranár

sanitár

praktická sestra

pre  
absolventov
základných 

škôl
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Forma štúdia Kód a názov odborov Získané vzdelanie

Denná

5304 M asistent výživy

4 - ročné štúdium

úplné stredné odborné vzdelanie 

ukončené maturitnou skúškou

5370 M masér

4 - ročné štúdium

úplné stredné odborné vzdelanie 

ukončené maturitnou skúškou

5361 M praktická sestra

4 - ročné štúdium

úplné stredné odborné vzdelanie 

ukončené maturitnou skúškou

5356 M zdravotnícky asistent

4 - ročné štúdium

úplné stredné odborné vzdelanie 

ukončené maturitnou skúškou

5325 Q diplomovaná všeobecná sestra 

3 - ročné vyššie odborné štúdium

vyššie odborné vzdelanie ukončené 

absolventskou skúškou a získaním 

absolutória

Externá - večerná

5361 N praktická sestra

5356 N zdravotnícky asistent

2 - ročné štúdium

pomaturitné kvalifikačné

5315 N zdravotnícky záchranár

3 - ročné štúdium
pomaturitné kvalifikačné

Učebný odbor Externá - večerná
5371 H sanitár

1 - ročné štúdium 

stredné odborné vzdelanie ukončené 

záverečnou skúškou

Kódy a názvy  študijných odborov a učebného odboru



PROFILOVÉ PREDMETY A TERMÍNY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

pre žiakov základných škôl 

školský rok 2022/2023

SLOVENSKÝ JAZYK 

A LITERATÚRA 

rozsah učiva 

5. – 9. ročník ZŠ

BIOLÓGIA

rozsah učiva 

7. ročník ZŠ

(ľudské telo)

 asistent výživy     

(AV)

Talentová skúška  
• overovanie jemnej 

motoriky modelovanie 

podľa predlohy,

• testy fyzickej zdatnosti -

gymnastická zostava,

• plávanie v bazéne  - 25 m 

voľný plavecký  štýl. 

 masér 

(MAS)

 zdravotnícky asistent/praktická sestra    

(ZA/PS)

Termíny konania prijímacích skúšok:

asistent výživy, zdravotnícky asistent/praktická sestra

1. termín    2. máj 2022 alebo   3. máj 2022 

2. termín    9. máj 2022 alebo 10. máj 2022

masér

1. termín     4. máj 2022,  5. máj 2022  alebo  6. máj 2022 

2. termín   11. máj 2022, 12. máj 2022 alebo 13. máj 2022

Termín  zverejnenia výsledkov prijímacieho konania je 18. máj 2022 (v čase od 0:00 do 23:59h).



PROFILOVÉ PREDMETY  NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY  

do denného vyššieho odborného štúdia a večerného štúdia 

školský rok 2022/2023

BIOLÓGIA

rozsah učiva 

v rozsahu gymnaziálneho 

učiva (ľudské telo) 

BIOLÓGIA

rozsah učiva 

7. ročník ZŠ

(ľudské telo)

 diplomovaná všeobecná sestra 
(denné vyššie odborné štúdium)

overenie fyzickej zdatnosti

a pohybových schopností 

 sanitár 
(externé-večerné štúdium)

 zdravotnícky asistent/praktická sestra
(externé-večerné štúdium)

zdravotnícky záchranár (externé-večerné štúdium)

pre absolventov stredných škôl 

s ukončenou maturitnou skúškou

pre absolventov SOU alebo SŠ 

(najmenej v trojročnom učebnom odbore)

• beh na 12 minút, 

• skok z miesta znožmo, 

• spor ležmo za 

rukami/min. – „kliky“

• sed - ľah/min.

Termíny konania prijímacích skúšok budú aktuálne zverejnené na www.szsba.sk



základné činnosti v oblasti 
fyziologickej a liečebnej výživy 
pre všetky skupiny obyvateľstva 
v stravovacích a zdravotníckych 

zariadeniach, zariadeniach 
prírodných liečebných kúpeľov, 

kúpeľných liečební,
zariadeniach sociálnej 

starostlivosti, úradoch verejného 
zdravotníctva 

a v ďalších zariadeniach

kvalifikovaný zdravotnícky 
pracovník

spôsobilý vykonávať

ASISTENT VÝŽIVY

4 - ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy



odborné masérske činnosti, odborné 
činnosti v fyto-, hydro-,termo-, 
balneoterapii v preventívnom, 

diagnostickom a liečebnom režime 
zdravotnej starostlivosti 

v zdravotníckych zariadeniach, 
zariadeniach prírodných liečebných 

kúpeľov, špecializovaných 
zariadeniach, zariadeniach sociálnych 
služieb, wellnes a iných zariadeniach

kvalifikovaný zdravotnícky 
pracovník

spôsobilý vykonávať

MASÉR

4 - ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy



ošetrovateľské, asistentské, 
administratívne činnosti a úlohy 
v  preventívnom, diagnostickom
a liečebnom režime zdravotnej 
starostlivosti, v zdravotníckych 

zariadeniach a zariadeniach 
poskytujúcich sociálnu službu

kvalifikovaný zdravotnícky 
pracovník

spôsobilý vykonávať

PRAKTICKÁ SESTRA/ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

4 - ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy

2 - ročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov  SŠ



ošetrovateľské 
činnosti vyžadujúce 

odbornú erudovanosť 
a samostatnosť 

v práci,  rozhodovaní 
a následnom konaní

kvalifikovaný zdravotnícky pracovník 
s  vyšším odborným vzdelaním, 

kompetentný vykonávať 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 

3-ročné denné vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl



ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR

odborné pracovné činnosti 
v neodkladnej zdravotnej 
starostlivosti, záchrannej 

zdravotnej službe, 
ambulanciách zdravotnej 

záchrannej služby, 
mobilných intenzívnych 
jednotkách a zložkách 

Integrovaného záchranného 
systému

kvalifikovaný zdravotnícky 
pracovník spôsobilý vykonávať



v zdravotníckych  
zariadeniach, 

zariadeniach sociálnej 
starostlivosti, úradoch 

verejného 
zdravotníctva, kúpeľoch 

a iných zariadeniach

kvalifikovaný zdravotnícky pracovník spôsobilý 
vykonávať sanitárske činnosti

Sanitár 

1-ročné večerné štúdium pre absolventov SOU alebo SŠ 

(najmenej v trojročnom učebnom odbore)
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ŠTÁTNE A NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

ZRIADENIA PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV 
A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ

ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

WELLNES



Priestorové vybavenie školy

A1

B2

B1

B3 B4 
SOŠ podnikania

výdajňa stravy

hlavný vstup do budovy školy, 
vestibul školy,

šatňové priestory, telocvičňa, 
odborné učebne AV, MAS,  FYZ, 
CHE, MAT, knižnično-informačné 

centrum 

odborné učebne ošetrovateľstva, 
VAUčebňa, učebne pre výučbu 

jazykov a všeobecno-vzdelávacie 
predmety

riaditeľstvo, sekretariát a zborovňa školy;
ekonomický úsek a OĽZ; multimediálne učebne,
učebne INF, PPS, ZZ, prednášková miestnosť



B2 - Vestibul školy



B1 - odborné učebne ošetrovateľstva



B1 – VAUčebňa ANF  s aplikáciou 3D Anatomyka

Žiaci pomocou virtuálnej reality

spoznávajú ľudské telo. Vizualizácia

učebných textov pomôže žiakom

aj učiteľom modernizovať výchovno-

vzdelávací proces využitím informačno-

komunikačných technológií a inovovať

štúdium pomocou VR v predmete

anatómia a fyziológia.



B3 - odborná učebňa  ZZ   a prvej pomoci 

vybavená súborom pomôcok 



B2/B3 - učebne odborných predmetov, AV, MAS, multimediálne učebne



Odborná klinická prax je realizovaná v zdravotníckych 

zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb, vrátane  

súvislej odbornej praxe, mesačnej odbornej praxe

a prázdninovej praxe.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava

Národný ústav detských chorôb 

Limbová 1, 833 40 Bratislava 

Nemocnica, Ružinov 

Ružinovská 6

826 06  Bratislava 

Školiace pracoviská

Stredisko sociálnych služieb, Petržalka, 

Mlynarovičova 23, 851 83 Bratislava

Stredisko sociálnych služieb, Petržalka, 

Vavilovova  18, 851 83 Bratislava

Národný ústav srdcových chorôb 

Pod Krásnou hôrkou 7185

831 01 Nové Mesto Bratislava

Špecializovaná 

nemocnica pre 

ortopedickú 

protetiku 

Záhradnícka 4880, 

821 08 Bratislava 



Odborná klinická prax



Aktivity žiakov

Ukážky prvej pomoci žiakom  MŠ a ZŠ

Deň zdravia – odber krvi mobilnou 

jednotkou Národnej transfúznej služby 

v priestoroch SZŠ

Župný športový deň

Halloween na zdravotke

„Kalokagatia – poznávanie a šport 

v rovnováhe“ 



Erasmus+ 2019 – 2020 

odborná stáž žiakov
Fakultní nemocnice 
Brno, Česká republika 

06. 10. – 26. 10. 2019

Erasmus+ 2020 - 2021 

odborná stáž učiteľov 
Střední zdravotnická škola Šumperk, 
Česká republika 

19. 09. – 25. 09. 2021

Projekty Erasmus+ na SZŠ



Otvorenie školského roku 2020/2021


