
NAŠE HODNOTY 
Súčasťou našej školskej DNA je: 

• prosociálnosť, empatia, ľudskosť,  

• skutočné životné hodnoty, 

• príprava na život a pre život, 

• chrániť, rozvíjať, zveľaďovať vlastný život a 
životy ostatných bez rozdielu,  

• dodržiavať Etický kódex žiakov aj učiteľov. 

ŠPECIÁLNA PONUKA 

• Kurzy prvej pomoci pre vodičov 

• Preškolenia zdravotníckych asistentov  

• Prednášky a interaktívne ukážky prvej 
pomoci pre žiakov ZŠ a SŠ 

• Prednášky o priplánovaní rodičovstva 

• Program: DofE 

• Program: “Škola, ktorá mení svet“ 

• Program: Recyklohry 
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PRAKTICKÁ SESTRA 
 

• Denné 4-ročné štúdium – absolventi ZŠ 

• Externé 2-ročné štúdium –  pomaturitné 
 

SANITÁR 

• Externé 1-ročné štúdium – absolventi  SŠ 
 
 

NAŠA PONUKA 
 

• Individuálny rozvoj talentovaných žiakov 

• Dobrovoľnícke aktivity počas celého roka 

• Príprava na športové či umelecké súťaže 

• Študentský časopis Uzlík, rozhlas Avokádo 

• Brigádnický program 
 



Prečo študovať na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne? 

     „Mladý človek častokrát nevie, kam sa chce v živote uberať, aké zamestnanie si vybrať. Nakoľko je vhodné, 
aby sa každý venoval tomu, čo ho baví a napĺňa, je táto voľba v 15-tich rokoch veľmi náročná. Štúdium na 
strednej zdravotníckej škole nie je jednoduché, obsahuje veľa dôležitých vedomostí a znalostí, ktoré tvoria 
pevný základ pre správne vykonávanie tohto POVOLANIA. Správne, POVOLANIA!  Táto práca totiž nie je 
zamestnanie, je to POVOLANIE. Je to práca s nízkym finančným, ale aj spoločenským ohodnotením, fyzicky aj 
psychicky náročná, ale ak pramení zo srdca, je napĺňajúca. Pre sestru  je odmenou „ĎAKUJEM“ od vetchej 
starenky, či úsmev z uplakaných očí trpiaceho. Práve to je dôvod, prečo si zvoliť štúdium na tejto škole.“ 
                                                                                  Ing. Tatiana Nesvadbová riaditeľka ZpS a DSS v Dolnom Kubíne 
     „Povolanie sestry je poslanie, ktorým prejavujeme úctu, lásku a rešpekt pred ľudským životom. Stojíme pri 
príchode človiečika na tento svet a rovnako tak držíme v dlani ruku zomierajúceho. Žiadna iná profesia nie je 
tak blízko bytiu človeka, nikto iný nepocíti satisfakciu za svoju prácu v srdci tak silno ako práve sestra. Som bývalá 
študentka SZŠ v DK a základ môjho zdravotníckeho "umenia" , ktorý mi s láskou učitelia vštepili, ma robí, verím, 
lepšou, citlivejšou a súčasne silnou a rozhodnou. Nebojte sa vybrať si tak krásne a súčasne tak vážne povolanie 
na jednej z najlepším zdravotníckych škôl na Slovensku... A dostanete do rúk možnosť SRDCOM POMÁHAŤ 
UZDRAVOVAŤ.“ 
                                                                                   PhDr. Silvia Pekarčíková,  Riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK 
     „Povolanie sestry je tvorivá a veľmi záslužná práca. Snaha pomáhať a láska k človeku môže ovplyvniť mladých 
ľudí pri rozhodovaní, aby si zvolili štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne. Zdravotnícka škola 
napreduje, implementuje a uplatňuje pri vzdelávaní svojich študentov  najnovšie trendy v ošetrovateľstve. Naša 
nemocnica má so školou veľmi úzku spoluprácu a na študentov sa vždy  tešíme. Spolupracujeme na odbornej, 
ale aj dobrovoľníckej úrovni. Študenti zamestnancov a pacientov nabíjajú energiou, úsmevom, empatiou... 
Absolventov Strednej zdravotníckej školy z Dolného Kubína  radi privítame v našej nemocnici. Sú pripravení  po 
odbornej a praktickej stránke zaradiť sa do našich zdravotníckych tímov. Pre každú sestru má byť najväčšou 
hodnotou v živote POMOC ČLOVEKU.“  
                                                                            PhDr. Alena Dudášová, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo 
     „Štúdium na strednej zdravotníckej škole je zaujímavé, pretože medicína každoročne prináša množstvo 
moderných liečebných postupov, ktoré si treba osvojiť a následne aplikovať v praxi. Práca v zdravotníctve tiež 
prináša momenty, ktoré sa v iných zamestnaniach nedajú zažiť. Napríklad, keď sa z ťažkej choroby či úrazu vďaka 
pomoci zdravotníkov vylieči dieťa. Je to zároveň perspektívne povolanie, keďže s nárastom priemerného veku, 
narastá aj potreba zabezpečenia zdravotníckej starostlivosti. Aj z týchto dôvodov si myslím, že štúdium na 
Strednej zdravotníckej škole v Dolnom Kubíne je veľmi ROZUMNÝ KROK.“ 
                                                                                                                 Ing. Ján Prílepok, primátor mesta Dolný Kubín 
 
 
 

 

 

 

 

UROB SPRÁVNY KROK! 


