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Zriaďovateľ:  

Trnavský samosprávny kraj 

 kariérové poradenstvo pre voľbu ďalšieho 

štúdia a uplatnenie sa na trhu práce, 

 bohatú mimoškolskú činnosť a ponuku krúž-

kov, 

 prácu  v projektoch,  

 ubytovanie – školský internát je v budove 

školy, 

 stravovanie – školská jedáleň je v budove 

školy. 

Našim žiakom ponúkame:  

 kvalitné odborné vzdelanie, 

 realizáciu odbornej klinickej praxe 

v prirodzených podmienkach (FNsP Skalica 

a. s., Zariadenie pre seniorov Skalica, Det-

ský domov Skalica, Dom sociálnych služieb 

pre deti a dospelých Skalica - Zelený dom, 

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky), 

 účasť na zahraničnej odbornej stáži v rámci 

projektov EU, získanie Europasu, 

 kurzy prvej pomoci – bezplatne, 

http://www.szsskalica.edupage.sk


ŠTUDIJNÉ ODBORY UČEBNÝ ODBOR 

5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT 5370 M MASÉR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolvent odboru je pripravený: 

 pracovať vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení 

a  zariadení sociálnych služieb, 

 zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľ-

skej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského 

procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych 

potrieb chorého v spolupráci so sestrou, 

 spolupracovať so sestrou v diagnostickom a v liečebnom 

režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostli-

vosti, 

 podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej pre-

vencii, 

 poskytovať odbornú prvú pomoc, 

 vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu. 

Štúdium sa realizuje aj v externej forme štúdia ako: 

 dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 

Po ročnej praxi v odbore si zdravotnícky asistent 
môže v našej škole zvýšiť kvalifikáciu 
v špecializačnom študijnom programe 
v špecializačnom odbore  starostlivosť 

o seniorov. 

Absolvent odboru je pripravený: 

 samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a od-

borné činnosti vo foto-, hydro- termo-, balneoterapii v 

preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdra-

votnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, v  

prírodných liečebných kúpeľoch, v zariadeniach sociál-

nych služieb, wellnes, v športových kluboch a v iných 

zariadeniach, 

 samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasic-

kú masáž, reflexnú masáž,  manuálnu lymfodrenáž,  

 

 

 

 

 

 

 

 samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie le-

kára procedúry foto-, hydro-, termo-  a balneoterapie,  

 samostatne vykonávať športovú masáž,  

 samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a 

akupresúru,  

 podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej pre-

vencii,  

 poskytovať odbornú prvú pomoc.  

Štúdium sa realizuje aj ako: 

 externá forma štúdia – dvojročné pomaturitné kvalifikač-

né štúdium 

Absolvent odboru je pripravený: 

 samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravot-

níckych zariadeniach, v zariadeniach prírodných lie-

čebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb, 

 samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdra-

votnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta, 

 vykonávať základný hygienický filter u dospelého pa-

cienta, 

 ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, prísluš-

né pracovné postupy, 

 vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových 

oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v 

lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, ana-

tomickopatologických oddeleniach, v centrálnej sterili-

zácii, sádrovni, v zariadeniach prírodných liečebných 

kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb, 

 poskytovať odbornú prvú pomoc. 

Štúdium sa realizuje ako jednoročné večerné štú-
dium. 

 

5371 H SANITÁR 

Denné štvorročné  

štúdium 

pre absolventov 

9. ročníka ZŠ 

Denné štvorročné  

štúdium 

pre absolventov 

9. ročníka ZŠ 

Absolventi študijných odborov môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 
S nami nájdete po skončení školy uplatnenie v SR aj v zahraničí. 


