
SME ŠKOLA, KTORÁ MÁ ČO  

P O N Ú K N U Ť 
 

 Od začiatku svojej existencie (1. septembra 1959) je 

škola jednoznačne zameraná na prípravu 

zdravotníckych pracovníkov technického smeru.  
 

 Naša škola profiluje v dennom štúdiu sedem 

študijných odborov pre absolventov základných 

škôl a jeden pre absolventov stredných škôl, ktorí 

už majú maturitu.  
 

 Zabezpečujeme nepretržitý kontakt s najlepšie 

vybavenými pracoviskami zdravotníckych zariadení 

štátneho a súkromného sektoru, v ktorých žiaci 

absolvujú praktické vyučovanie ako i odbornú klinickú 

prax. 
 

 Okrem klasických tried, odborných učební 

a laboratórií máme vlastnú telocvičňu, posilňovňu 

a viacúčelové ihrisko.  
 

 Popri vyučovaní žije škola čulým mimoškolským 

životom. Vydáva vlastný časopis Reflex, žiaci majú 

voľný prístup na internet, pod vedením učiteľov sa 

zapájajú do rôznych súťaží – SOČ, literárne, 

matematické, olympiáda z cudzích jazykov, prvá 

pomoc, športové aktivity a iné.  
 

 V súčasnosti sa škola zapojila do projektu 

Erasmus+ Európske trendy v zdravotníckych 

profesiách. Žiaci majú možnosť absolvovať 

Erasmus+ pobyt v Českej republike, v Nemecku, 

v Taliansku, v Portugalsku. 
 

 Žiaci sa môžu  zapojiť do programu Medzinárodná 

cena vojvodu z Edinburghu, DofE, zameraného na 

rozvoj osobnosti žiakov.   
 

 Organizujeme rôzne kultúrne podujatia, exkurzie - 

i do zahraničia (Osvienčim, Francúzsko, Linz, 

Viedeň), žiaci sa zapájajú do rôznych 

humanitárnych a dobročinných podujatí, ako sú 

darcovstvo krvi, Deň narcisov, Deň diabetu, 

Protidrogový deň, Biela pastelka, Sloboda zvierat 

a podobne. 
 

 Žiakom so špeciálnymi vzdelávacími potrebami 

pomáha okrem tímu v problematike zorientovaných 

pedagógov aj školská psychologička, osobitnú 

pozornosť venujeme hendikepovaným – slabozrakým 

žiakom. 
 

 Budova školy sa nachádza v širšom centre 

Bratislavy blízko autobusovej stanice Mlynské 

Nivy. Ubytovanie žiakov zabezpečuje Školský 

internát, Trnavská 2, Bratislava, ktorý je vzdialený 

od školy cca 5 minút chôdze. 

 
 

 

Viac info  na www.szsbaza.sk 
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Stredná zdravotnícka škola, 

Záhradnícka 44, Bratislava 

v školskom roku 2018/2019 

 

 

termín 08. 02. 2019 

 

 

Ponuka študijných odborov pre 

absolventov základných škôl 

v školskom roku 2019/2020 

 

 

 

5311 M  

farmaceutický laborant 

 

Profilový predmet: chémia 
Absolventi sa naučia pripravovať, baliť a aplikovať liečivá. 

Poznať ich štruktúru a účinok. Získajú široké poznatky 

o liečivých rastlinách, budú vedieť poradiť, ako a kedy ich 

používať, ako ich pestovať, zbierať a uchovávať. 

Uplatnenie: 

vo verejných a nemocničných lekárňach, vo farmaceutickom 

priemysle, vo výskumných ústavoch, výdajniach 

zdravotníckych pomôcok. 

 

 

 

 5314 M 

 ortopedický technik 

 

Profilový predmet: biológia 
Absolvent je spôsobilý podľa predpisu lekára zhotovovať 

a opravovať ortopedické a protetické pomôcky a prístroje 

podľa individuálnych chýb ľudského tela, k dosiahnutiu čo 

najvyššej kvality života. Pri práci využívajú moderné 

materiály, technológie, počítače. 

Uplatnenie: 

v zariadeniach ortopedickej protetiky a vo výdajniach 

zdravotníckych pomôcok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5308 M  

zdravotnícky laborant 
 

Profilový predmet: chémia 
Absolventi pripravujú na vyšetrenie biologický materiál – krv, 

moč, výtery, vykonávajú základné laboratórne vyšetrenia 

v zdravotníckych i výskumných laboratóriách, používajú 

najnovšiu prístrojovú techniku. 

Uplatnenie: 

v laboratórnej diagnostike na oddeleniach klinickej biochémie,  

hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, parazitológie, 

histológie, virológie, imunológie, genetiky, na patologicko - 

anatomických oddeleniach. 

 

 

 

5358 M   

zubný asistent 
 

Profilový predmet: biológia 
Súčasťou výučby sú praktické cvičenia, ktoré sa vykonávajú 

v dvoch školských zubných ambulanciách, kde žiaci cvičia 

celý rozsah výkonov, ktoré sú v ich kompetencii. 

Od 3. ročníka sa odborná prax realizuje aj v nemocničných 

a súkromných zubných ambulanciách. 

Absolventi sú spôsobilí vykonávať odborné asistentské 

a administratívne činnosti na úseku prevencie a výchovy 

stomatologických pacientov v oblasti hygieny dutiny ústnej. 

Získajú vedomosti, ako treba predchádzať ochoreniam zubov 

a ďasien. Naučia sa pripraviť ambulanciu na vyšetrenie 

a ošetrenie pacienta zubným lekárom. 

Uplatnenie: 

na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, pod vedením 

zubného lekára. 

 

 

 

5312 M 

očný optik 
 

Profilový predmet: biológia 
Absolventi sú schopní zhotovovať a opravovať všetky druhy 

okuliarov a okluzorov, upravovať ich, aby užívateľovi 

vyhovovali z hľadiska optického, anatomického i estetického. 

Uplatnenie: 

ako samostatní pracovníci vykonávajúci zdravotno-technické 

služby v oblasti očnej optiky. 
 

 

 

Viac info  na www.szsbaza.sk
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