
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2021/2022 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 

526/2021 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Údaje o škole 

Názov školy Stredná zdravotnícka škola, Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Adresa školy Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Telefón +421 445522497 

E-mail sekretariatszslm@vuczilina.sk 

WWW stránka https://szslm.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno telefón e-mail 

Riaditeľ Ing. Silvia Blcháčová 0907 700 786 s.blchacova@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Dana Kronfráterová 044 5522497 kronfraterova.d@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Stella Jančiová 044 5522497 stella.janc@gmail.com 

Rada školy 

Uznesenia z riadneho zasadnutia Rady školy konanom dňa 27.10. 2021  

Uznesenia č. :  

1. Rada školy jednomyseľne prijala plán práce Rady školy na školský rok 2021/2022.  

2. Rada školy jednomyseľne prijala rozpočet Rady školy na rok 2022 v sume 100 Eur. 

3. Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

a podmienkach školy za šk. rok 2020/2021 a poveruje predsedu RŠ na vypracovanie  

stanoviska k nej.  

4. Rada školy berie na vedomie informáciu o študijných odboroch v šk. roku 2021/2022.  

5. Rada školy berie na vedomie informáciu o zmenách v školskom poriadku. 



 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt Funkcia 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Martina Lengvarská 0905 299 533 predseda 

  MUDr. Mária Plávková 0907 286 240 podpredseda 

ostatní zamestnanci Zdena Fialová 0904 669 248 člen 

zástupcovia rodičov Jozef Vajdiar  0904 416 761 člen 

  Mgr. Magdaléna Fedorková 0904 381 837 člen 

  Bc. Stepan Kolos 0905 980 256 člen 

zástupca zriaďovateľa MUDr. Jaroslav Barok 0905 711 510 člen 

  Ing. Dalibor Fučík 0907 559 591 člen 

  PhDr. Silvia Pekarčíková 0918 829 864  člen 

  Ing. Katarína Gazdíková 0908 931 547 člen 

za žiakov Veronika Mliečková 0915 161 430 člen 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Žilinský samosprávny kraj 

Sídlo Komenského 48, 011 09 Žilina 

Telefón 041 / 50 32 145 

E-mail info@zilinskazupa.sk 

§ 2. ods. 1 c 

Činnosť rady školy 

Rada školy pracovala v zložení ako je uvedené v hore zaznamenanej tabuľke. 

Spolupráca s rodičmi bola veľmi dobrá. 

Rada školy sa vyjadrovala k:  

- novému experimentálnemu odboru odborný opatrovateľ/január 2022 

- návrhu plánu výkonov pre externé štúdium pre šk.rok 2022/2023 

- návrhu štruktúry odborov pre prijímanie žiakov na dennú formu pre šk.rok 2023/2024 

Rada školy sa tiež oboznámila a vzala na vedomie štatút školského parlamentu pri Strednej 

zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši. 

Rada školy mala riadne zasadnutie dňa 27.10. 2021 - online. 

§ 2. ods. 1 d 



Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 384 

Počet tried: 19 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov 

I.M 17 

I.MA 16 

I.PSA 21 

I.PSB 23 

I.PSV 13 

I.S 15 

I.ZuA 18 

II.M 18 

II.MA 13 

II.PSA 20 

II.PSB 20 

II.PSV 15 

II.ZuA 17 

III.M 16 

III.PS 21 

III.ZuA 25 

IV.M 20 

IV.Z 21 

IV.ZuA 22 

§ 2. ods. 1 e 

Zamestnanci 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 38 9 38 9 

DPP         

Znížený 

úväzok 
1 0 0,27 0 

ZPS         

Na dohodu 12 3     

§ 2. ods. 1 f 



Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 39 39 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

        

spolu 0 39 39 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1. PSA FYZ 1 

1.PSB FYZ 1 

1.M FYZ 1 

1.ZUA FYZ 1 

§ 2. ods. 1 g 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Stredoškolská odborná činnosť SOČ:  

6. miesto: Lenka Klobušiaková, Natália Náhlovská, celoslovenské kolo SOČ 

2. miesto: Lenka Klobušiaková, Natália Náhlovská, krajské kolo SOČ 

1. miesto: Lenka Klobušiaková, Natália Náhlovská, okresné kolo SOČ 

3. miesto: Katarína Fiačanová, Monika Sýkorová, okresné kolo SOČ 

Hviezdoslavov Kubín: Marianna Zahradníková. Obsadila 3. miesto v okresnom kole IV. 

kategórii. 

Olympiáda v AJ: Lívia Madleňáková, 2. miesto v okresnom kole.  

Zdravotník v akcii: 11. miesto (športovo-vedomostná súťaž v poskytovaní prvej pomoci) 

Best in English (medzinárodná súťaž) - T. Šuligová, 12. miesto v rámci regiónu.  

Súťaže Best in English 2021 sa zúčastnilo 595 stredných škôl a 17233 študentov z 32 štátov. 

Expert Geniality Show  

Najlepšie umiestnenie v rámci Slovenska v jednotlivých témach: 

Lívia Furcoňová II.ZuA Tajomstvá prírody 3. miesto 



Nina Demianová II.PSB Tajomstvá prírody 8. miesto 

Megan M. Fábryová II.ZuA Tajomstvá prírody 11. miesto 

Juraj Bagi II.PSA Mozgolamy 13. miesto 

Lívia Furcoňová II.ZuA Od Dunaja k Tatrám 20. miesto 

Celkový počet zúčastnených žiakov v kat. Expert O12 (SOŠ 1. a 2. roč.): 593 žiakov. 

Maturita v knižnici - súťažný kvíz - 17. 2. 2022 

1. miesto - Lenka Klocková a Liliana Tarabová (IV. ZUA) 

4. miesto - Silvia Jacková a Katarína Podhorská (IV. ZUA) 

Svet očami Janka Kráľa alebo čo nebolo v učebniciach 

Výtvarná a literárna súťaž pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika Janka Kráľa. 

22. 6. sa v MJK uskutoční vyhodnotenie súťaže. 

Výtvarná časť - poslané práce: 

1. Naneta Blažeková III. ZuA 

2. Kristián Kaprál II. ZuA 1. miesto 

3. Ema Vollmannová II. ZuA 3. miesto 

4. Vesna Hynková II. PSB 2. miesto 

Literárna časť - poslané práce: 

1. Lenka Nemešová III. ZuA 

2. Petra Hycláková, II. PSA 

3. Timea Debnárová, II. PSB 2. miesto 

4. Bianka Koleštíková, I. M 1. miesto 

Špeciálne ocenenie získalo aj kolektívne výtvarné dielo autorov: A. Peterka III. M, A. 

Kelovský III. M, P. Belová III. PS a A. Vyšná II. PSB. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

- príspevky do regionálnych novín - MY Liptovské noviny, MY Orava, Liptovské Echo, Echo 

Poprad 



- príspevky v médiách - TV Liptov, RTVS, TA3, Facebook, Instagram, web stránka školy 

- spolupráca s RÚVZ - Svetový deň bez tabaku 

- spolupráca s LNsP - aktívna účasť žiakov a učiteľov pri slávnostnom otvorení Urgentného 

príjmu 

- upratovanie areálu nemocnice 

- Mikuláš pre pacientov LNsP 

- úspešná účasť žiakov na SOČ - krajské kolo 

- zabezpečenie školenia prvej pomoci pre rôzne organizácie - UPSVaR, základné školy 

- zabezpečovanie zdravotníckeho dozoru pri športových podujatiach organizovaných CVČ 

- realizácia projektu - Zdravé zuby - výuka ústnej hygieny na ZŠ a MŠ 

- spolupráca so Zväzom diabetikov Slovenska - meranie glykémie, TK, masírovanie 

- prednášky pre seniorov - Fit senior 

- relaxačné popoludnie pre rodičov telesne postihnutých detí 

- ERASMUS+ mobilita - žiaci a učitelia v Prahe - realizácia odbornej praxe 

- účasť na súťaži SČK - Poskytovanie prvej pomoci - súťaž stredných škôl 

- Prezentácia školy na dni otvorených dverí a burze SŠ, na rodičovských združeniach na ZŠ 

- školský časopis 

-Mladý tvorca 2021 (organizované Ministerstvom hospodárstva SR) - november 2021 

ONLINE BURZY STREDNÝCH ŠKôL: 

Burza v Námestove 20.10. 2021 

Burza v Dolnom Kubíne 23.11. 2021 

Burza v Liptovskom Mikuláši 16.11. 2021 

Burza v Tvrdošíne 9.11. 2021 

Burza v Martine 14.12. 2021 

ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 16.12. 2021 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 



- žiaci sa zúčastnili výsadby stromov na Čiernom Váhu pod názvom: „ Milión stromov pre 

Slovensko“ 

- v rámci dobrovoľníctva sme zorganizovali zbierku Mikulášskych sladkostí pre deti z Charity 

sv. Kláry 

- workshop na témy: Druhová ochrana, Územná ochrana, Stráž prírody. Workshop trval štyri 

hodiny, organizovala ho Žilinská univerzita a prišla k nám na našu školu pani lektorka Mgr. 

Poganyová PhD. Pozvanie prijala v rámci projektu, do ktorého sme sa prihlásili v septembri - 

Zlepšenie informovanosti verejnosti na úseku ochrany 

- žiaci sa zapojili do kampane Hodina Zeme, pod názvom - Zapoj sa aj ty a zhasni!  

- na našej škole sa pre druhé ročníky premietal dokumentárny film o topení ľadovcov a s tým 

spojené následky. Po premietnutí sa o ňom besedovalo. Zorganizovala ho enviromentálna 

koordinátorka 

- žiaci sa činorodo zapojili do Výzvy- Upracme si Slovensko! - zbierali odpadky na Nábreží, 

v okolí cintorína a v blízkosti Modomu 

Veľmi aktívne pracoval na škole aj Školský parlament. 

Jeho najvýznamnejšie aktivity: 

- ku dňu učiteľov pripravili vedomostný kvíz 

- výzva pre žiakov 1. a 2. r. - Jesenná výzdoba, vyhrala II.ZuA 

- zbierka pre OZ Očami psa 

- rozhlasové vysielanie: aktivita „Začni písať svoj rok 2022“ , nástenka prianí v átriu, 

vinšovanie po jednotlivých triedach a rozdávanie pier od RMŽK s motivačnou myšlienkou 

- spolupráca s p. učiteľkou Magdalénou Móresovou, vyhodnotenie súťaže Anatómia očami 

žiakov, Ľudské telo ako ho nepoznáme 

- online webináre IUVENTY Subkultúry a kontrakultúry mládeže zúčastňovala Marianna 

Zahradníková z II. PSA triedy 

- fašiangy na našej škole - vyučovanie v maskách, sprievod v átriu, vyhodnotenie masiek 

- jarná výzdoba tried, víťazná trieda I.M a kabinet OŠE 

- Deň setier - výroba pozdravov pre sestry v LNsP 

§ 2. ods. 1 h 

Projekty 

 



Zdroj 

Názov 

výzvy/proje

ktu 

Stručná 

charakteristika 

projektu 

Stav 

schváleny/nesch

váleny/v 

procese 

hodnotenia 

Termí

n 

začiat

ku 

realiz

ácie 

Termí

n 

ukonč

enia 

realizá

cie 

Rozp

očet 

proje

ktu 

Spolufinanc

ovanie-škola 

ŽSK 

Vráťme 

šport do 

škôl - V 

novom po 

novom 

Cieľom bolo 

dokúpiť a uviesť 

do aktívneho 

užívania niekoľko 

druhov športového 

a rehabilitačného 

náčinia. Vďaka 

projektu sa 

zorganizoval aj 

školský florbalový 

turnaj a náčinie sa 

využíva v rámci 

kondičnej prípravy 

v kruhových 

tréningoch a i. 

schválený ( 

ukončený v 

šk.r.2021/22), 

dlhodobý 

4/202

1 

11/202

1 

2 000 

€ 
200 € 

  

Komunitný 

život 

mládeže - 

Zelené zóny 

Cieľom bolo 

rozdeliť zóny v 

interiéri, ktoré 

vznikli vďaka 

projektu 

Modernejšia škola, 

zelenými 

okrasnými 

rastlinami a tie 

dotvárajú 

kompozičný rámec 

oddychového a 

náučného 

priestoru. 

schválený ( 

ukončený v 

šk.r.2021/22), 

krátkodobý 

4/202

1 

11/202

1 

1 100 

€ 
100 € 

  

Talentovaná 

mládež -

Úspešný na 

medzinárod

nej súťaži 

Zlatý masér 

Cieľom je 

zabezpečiť účasť 

žiakov na na 

medzinárodnej 

súťaži Zlatý 

masér, byť 

úspešný aj vďaka 

nákupu pomôcok z 

projekktu a 

umožniť žiakom 

porovnať ich 

pripravenosť so 

žiakmi z iných 

škôl a zabezpečiť 

schválený, 

krátkodobý 

4/202

2 

11/202

2 
240 € 40 € 



zviditeľnenie SZŠ 

na medzinárodnej 

úrovni. 

  

Vráťme 

šport do 

škôl - Hurá 

na lyže 

Cieľom bolo 

doplniť lyžiarsku 

výstroj pre žiakov 

so sociálne 

slabšieho 

prostredia, ktorí si 

ju budú môxcť 

zapožičať na 

lyžiarsky kurz, 

príp. na lyžovanie 

vo voľnom čase. 

neschválený 
4/202

2 

11/202

2 

9 600 

€ 
1 600 € 

  

Podaj mi 

ruku - zeleň 

pre zdravie 

Cieľom projektu je 

vytvoriť priestor v 

okolí školy s 

prvkami , ktoré 

umožnia žiakom, 

učiteľom príp. 

ostatnej verejnosti 

ralaxáciu a 

komunitné 

stretávanie sa. 

Preto chceme 

vytvoriť zónu Z - 

zelenú, záujmovú, 

zdravú a zábavnú 

formou zelene - 

výsadba stromov, 

kríkov, trávy a 

osadenie lavičiek. 

schválený, 

krátkodobý 

4/202

2 

11/202

2 

1 500 

€ 
250 € 

                

MŠV

VaŠ 

SR 

Modernejšia 

škola 

Cieľom bolo 

vybaviť interiér 

školy moderným 

zariadením v 

rámci - oddychová 

zóna, náučný 

voľnočasový 

priestor,revitalizác

ia knižnice,stand 

by stoly v blíkostí 

nápojového 

automatu náučné 

polepy. 

schválený ( 

ukončený v 

šk.r.2021/22), 

krátkodobý 

6/202

1 

11/202

1 

29 

860 € 
0 € 

                

Fond

y EÚ 

ERAZMUS

+2022: 

Projektom 

získame:1. 

schválený, 

krátkodobý 

10/20

21 
2/2023 

34 

618 € 
0 € 



Nové trendy 

v 

starostlivost

i o pacienta 

Zaradenie 

konceptu bazálnej 

stimulácie  do 

obsahu 

vzdelávania 

v odboroch 

praktická sestra a 

masér. 2. Kurz 

bazálnej 

stimulácie 

v INSTITUTE 

BAZÁLNÍ 

STIMULACE 

PODLE PROF. 

DR. 

FRÖHLICHA pre 

vyučujúcich 

odborných 

predmetov v odbor

och praktická 

sestra a masér. 3. 

Odborná stáž 

študentov tretích 

ročníkov odboru 

praktická sestra 

a masér na 

špecializovanom 

zdravotníckom 

zariadení REHABI

LITAČNÍ 

KLINIKA 

MALVAZINKY. 

  

Program 

podpory 

lokálnych 

komunít ( 

Nadácia 

COOP 

Jednota) - 

Zelené zóny 

v okolí SZŠ 

v LM 

Cieľom je 

zrealizovať 

výsadbu stromov a 

kríkov v okolí 

školy, ktoré je v 

jej správcovstve a 

tak skrášliť 

životné prostredie, 

ktoré bolo po 

rekonštrukcii 

budovy zničené. 

neschválený 
4/202

2 
3/2023 

6 000 

€ 
0 € 

                

Iné 

Slovenská 

agentúra 

životného 

prostredia - 

ZVF: 

Projektom chceme 

vytvoriť 

enviromentálny 

projekt, ktorý sa 

bude ďalej 

schválený, 

dlhodobý 

10/20

22 
4/2023 

3 946 

€ 
188 € 



Zdravé 

životné 

prostredie 

pre školu 

rozvíjať v rámci 

trvalo 

udržateľného 

rozvoja. Osadením 

živého plota, 

nainštalovaním 

hmyzích 

domčekov, 

výsadbou stromov 

a trávnika a 

liečivých rastlín 

chceme vrátiť 

zeleň do okolia 

školy a vytvoriť 

harmonické 

prostredie pre 

vzdelávanie. 

  

Slovenská 

agentúra 

životného 

prostredia - 

ZVF: 

STROM 

AKO DAR 

Projekt podala do 

súťaže 

koordinátorka pre 

enviromentálnu 

výchovu s 

edukačnými 

aktivitami v okolí 

stromu buka 

lesného. 

Vypracovala 

vzdelávací 

pracovný list 

neschválený  
2/202

2 
6/2022 0 € 0 € 

§ 2. ods. 1 i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15. 03. 2022 

PREDMET ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE: Realizácia externej časti a písomnej formy internej 

časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole 

Zistenia a ich hodnotenie: 

Pripravenosť školy na externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky - 

pozitívne zistenia (negatívne zistenia: 0) 

Priebeh a organizácia administrácie testov externej časti maturitnej skúšky - pozitívne 

zistenia (negatívne zistenia: 0) 

ZÁVER: 



EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry prebiehala v súlade s 

pokynmi Národného ústavu certifikovaných meraní. 

Správu o výsledkoch školskej inšpekcie vyhodnotila: školská inšpektorka: Ing. Zuzana 

Christozova, dňa: 15. 03. 2022  

§ 2. ods. 1 j 

Materiálno-technické podmienky 

Stredná zdravotnícka škola je rok po rekonštrukcii hlavnej budovy. 

Pre zabezpečenie v- v procesu má v súčasnosti vytvorené moderné priestory aj s náležitým 

vybavením.  

V škole je 25 tried s učebňami, ktoré sa všetky plnohodnotne využívajú. 

Odborných učební je 13: 

- 3 učebne pre št.odbor PS,  

- 1 učebňa pre vzdelávanie prvej pomoci 

- 2 učebne pre št.odbor Masér 

- 1 učebňa pre vyučovanie relaxačno-rekondičných cvičení,  

- 1 učebňa fyzioterapie, ktorá slúži aj ako trieda, 

- 3 odb. učebne pre št.odbor zubný asistent 

- 1 miestnosť knižnica 

- 1 učebňa je che-fyz laboratórium 

12 učební je vybavených školským nábytkom, slúžia ako kmeňové triedy. 

Učebne sú moderne vybavené ako školským nábytkom tak aj odborným zariadením s 

pomôckami. 

Nutné potreby: 

A) rekonštrukcia telocvične - výmena okien, strechy, podlahy a modernizácia šatní. 

Telocvičňa spĺňa všetky atribúty pre indoorové športy. Je nutné myslieť na to, že pod 

telocvičňou je CO kryt, ktorý tiež treba zrekonštruovať, 

B) škola nemá jedáleň s kuchyňou - uvažujeme o výdajni jedál - v procese zisťovania 

ukazovateľov pre zriadenie výdajne jedál, 



C) v škole sú 2 automaty - kavomat ( nevydáva kofein.kávu) a automat s rýchlym 

občerstvením, 

D) zazelenanie exteriéru v okolí školy - deje sa priebežne, hl. z projektov, ktoré škola 

vypracováva na rôzne Výzvy, granty, 

E) škola nemá vlastný internát, 

F) vznikol havarijný stav s kanalizáciou - vypracovali sme projekt na odstránenie havarijného 

stavu z rozpočtu predsedu vlády ( máj 2022) - dosiaľ nemáme odpoveď. Stav je akútny, lebo 

hrozí, že škola min. raz za 3 týždne musí volať vodárne na odstránenie upchatej kanalizácie 

splaškami. Hrozia zvýšené náklady na prevádzku budovy! Pokiaľ nedostaneme odpoveď do 

konca roka, budeme žiadať ŽSK o odstránenie havar.stavu. 

Počas leta si škola svojpomocne dobudovala parkovacie miesta a pre bezpečnosť žiakov aj 

dospelých chodník popri ceste. Čiastočne sme opravili aj šatne pri telocvični, aby sme 

vytvorili kultúrnejšie prostredie na prezliekanie a osobnú hygienu pre tých, ktorí cvičia alebo 

trénujú v telocvični. 

Analýza súčasného stavu telocvične:  

Pozitívne stránky: 

- veľkosť telocvične 

- výška stropu 

- basketbalové panely a koše 

Negatívne stránky: 

- zničená palubovka (chýbajúce parkety) 

- poničená zabudovaná konštrukcia (jamy na tyče na volejbalovú sieť) 

- chýbajúce rebriny 

- nevyhovujúci stav zabudovaných stupňov (lavíc na sedenie) 

- potrhaná sieť na futbalových bránach 

- staré modely konštrukcie na zavesenie volejbalovej siete, ťažko sa s tým manipuluje, 

pripevňuje) 

- teplota telocvične je závislá na teplote vonkajšieho prostredia - teda v zime chladno, v lete 

horúco, tzn. chýba tepelná izolácia telocvične t.j. aj strechy a okná sú zastarané a netesniace. 

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 



ÚSPECHY: 

Škole po nasťahovaní sa do zrekonštruovaných priestorov výrazne stúpla kredibilita medzi 

ostatnými SZŠ na Slovensku. 

Interiérové prostredie, ktoré sa už podobá zahraničným európskym školám, zabezpečuje 

nielen zdravý a bezpečný vývoj žiakov, ale súčasne im ponúka novodobé odborné učebne 

vybavené moderným zariadením a vybavením. Žiaci aj vďaka dobrej pripravenosti v 

laboratórnych podmienkach sú výborne vybavení vedomosťami a aj zručnosťami na odbornú 

klinickú prax a po úspešnej maturite priamo do pracovného prostredia. Najlepší priemer 

známok dosahujú práve z praktickej časti odbornej zložky, potom teoretickej odbornej zložky 

a potom z ANJ a SJL. Žiaci sa zúčastňujú pravidelne súťaže SZŠ v prvej pomoci - Zdravotník 

v akcii. V tomto roku nezískali miesto na prvých troch pozíciách, evidentne to bolo 

zapríčinené hybridnou formou vzdelávania, keď žiaci museli ostávať v karanténe, ak 

spolužiaci zo skupiny boli pozitívni na COVID 19. Súťažný tím sa nemal kedy riadne 

zosúladiť v zadaných úlohách a to viedlo k strate času, čo ovplyvnilo aj ich umiestnenie. 

Každoročne sa naši maséri zúčastňujú medzinárodnej súťaže Zlatý masér v ČR - Klimkovice. 

V šk.roku 2021/22 pre šírenie pandémie Corona vírusu sa pretekov nezúčastnili. Ale teší nás, 

že sa zúčastnili vybratí učitelia aj žiaci na aktivitách projektu Erazmus+ „Nové trendy v 

starostlivosti o pacienta“. Učitelia sa zúčastnili kurzu - Bazálna stimulácia v Brne a v Prahe. 

Výsledky z kurzu zatraktívnili ako teoretické, tak aj praktické vzdelávanie žiakov v štud. 

odboroch praktická sestra a masér. Vybratí žiaci sa zúčastnili v rámci odbornej klinickej praxe 

stáže na pracoviskách na špecializovanej rehabilitačnej klinike v Prahe. 

Veľmi dobré výsledky žiaci dosiahli aj v športových súťažiach: 

1. V školskej snowbordovej lige náš žiak 2. ročníka št. odboru masér Dávid Krajči získal 2. 

miesto - snowboardcross aj freestyle Štrbské pleso. 

2. V basketbale žiakov stredných škôl získalo družstvo našich žiačok 2. miesto. 

3. Žiačka 2. ročníka št. odboru praktická sestra Vesna Hynková v súťaži Silná ruka získala 1. 

miesto v krajskom kole, ale aj 1. miesto na celoslovenskom kole. 

Na prvých priečkach sa umiestnili žiaci aj v súťažiach nie odborných, ako napr.: 

1.Expert geniality show - Lívia Furcoňová z 2. ročníka št. odboru zubný asistent získala 3. 

miesto v oblasti Tajomstvá prírody. 

2. Hviezdoslavov Kubín - na okrasnom kole sa žiačka Marianna Záhradníková z 2. ročníka št. 

odboru praktická sestra získala 3. miesto v IV. kategórii. 

3. Maturita v knižnici - 1. miesto získali žiačky Lenka Klocková a Liliana Tarabová zo 4. 

ročníka št. odboru zubný asistent 

4. okresné kolo - Olympiáda v anglickom jazyku - žiačka Lívia Madleňáková z 1. ročníka št. 

odboru praktická sestra sa umiestnila na 2. mieste. 

5. V súťaži SŠ Liptova - Svet očami Janka Kráľa alebo čo nebolo v učebniciach, bol pre našu 

školu obzvlášť úspešný: 



Vo výtvarnej časti naši žiaci získali: 

Kristián Kaprál II. ZuA 1. miesto 

Ema Vollmannová II. ZuA 3. miesto 

Vesna Hynková II. PSB 2. miesto 

V literárnej časti sa umiestnili naši žiaci nasledovne: 

Bianka Koleštíková, I. M 1. miesto 

Timea Debnárová, II. PSB 2. miesto 

Naši učitelia sa počas šk. roka 2021/2022 snažili inšpirovať žiakov k využívaniu svojho 

osobnostného potenciálu, tvorivosti na dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Viedli žiakov k 

zodpovednej a dôstojnej reprezentácii školy na všetkých školských i mimoškolských 

podujatiach, kde žiaci v tomto školskom roku dosiahli veľmi pekné úspechy.  

Splniť cieľové požiadavky u žiakov so ŠVVP boli zachované, testy boli týmto žiakom 

zadávané s možnosťou pridaného času na vypracovanie alebo redukciou množstva úloh. 

Prezenčná forma je pre týchto žiakov, bezpochyby, oveľa väčším prínosom po stránke 

nadobúdania vedomostí a zručností, ako aj po stránke spoločenskej.  

NEDOSTATKY: 

Nedostatky sme pociťovali v často sa meniacich legislatívnych usmerneniach, metodických 

pokynoch, čo vyplývalo zo šírenia pandémie COVID19. 

Do marca sme žiakov edukovali formou hybridného vzdelávania, neskôr sa situácia upokojila 

a posledný štvrťrok sme dobiehali všetky naplánované aktivity. Situáciu nám komplikovala aj 

vojna na Ukrajine. Na školu do adaptačného procesu nastúpili 2 žiačky. Jedna sa vrátila po 

skončení šk. roka dokončiť štúdium na Ukrajinu a jedna po prázdninách nastúpila opäť k nám 

a bola zaradená do 1. ročníka št. odboru praktická sestra. Aj keď existuje veľa odporúčaní ako 

postupovať vo vzdelávaní odídencov z Ukrajiny, nie všetky sú dokonalé a preto škola hľadá 

najlepšie možnosti ako takúto žiačku vzdelávať efektívne a ako ju hodnotiť. Našťastie sa 

žiačka javí ako učenlivá. Najväčší problém vidíme v klasifikácii SJL, lebo predsa len je to 

maturitný predmet. Navštevuje stále online Kurz SJ. Spolupracujeme aj s CPPPaP v LM a 

naša školská psychologička je pre ňu dobrou oporou. 

NÁVRH OPATRENÍ: 

V rámci profesionálneho rastu, škola umožnila PZ a OZ rozvíjať si odborné a pedagogické 

vedomosti a zručnosti formou inovačných a kvalifikačných vzdelávaní. Naši učitelia si mohli 

rozširovať svoj obzor aj absolvovaním ponúkaných webinárov a on line vzdelávaní. V rámci 

aktualizačného vzdelávania sme v škole zorganizovali vzdelávanie na tému ŠIKANA s našou 

koordinátorkou prevencie kriminality a soc.patologických javov. 

§ 2. ods. 4 a 



ŠVVP na SŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 26 

§ 2. ods. 4 b 

Prijatí žiaci 

DENNÉ ŠTÚDIUM 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 265/ počet dievčat 219 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 

- 361 M praktická sestra: 47/počet dievčat 41 

- 5358 M zubný asistent: 18/počet dievčat 18 

- 5370 M masér:17/počet dievčat 8 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 82 počet dievčat 70  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021:84/ počet dievčat 72 

VEČERNÉ ŠTÚDIUM 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 107/počet dievčat 91 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 16/počet dievčat 14 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 

- 5361 N praktická sestra: 20/ počet dievčat 18 

- 5370 N masér: 16/ počet dievčat 13 

- 5371 H sanitár ( bez prijímacích skúšok): 16/ počet dievčat 13 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 52/ počet dievčat 44 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021:47/ počet dievčat 39 

 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení       372         

prijatí       134         



% úspešnosti       100%         

§ 2. ods. 4 c 

Prihlášky na SŠ 

Počet prijatých prihlášok na vzdelávanie na Strednej zdravotníckej škole Liptovský Mikuláš 

pre školský rok 2021/2022: 372  

§ 2. ods. 4 d 

Prijímacie skúšky 

Počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku ( denné, večerné štúdium): 118 

§ 2. ods. 4 e 

Odbory 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I.M 5370 M študijný odbor masér 

I.MA 5370 N študijný odbor masér 

I.PSA 5361 M študijný odbor praktická sestra 

I.PSB 5361 M študijný odbor praktická sestra 

I.PSV 5361 N študijný odbor praktická sestra 

I.S 5371 H učebný odbor sanitár 

I.ZuA 5358 M študijný odbor zubný asistent 

II.M 5370 M študijný odbor masér 

II.MA 5370 N študijný odbor masér 

II.PSA 5361 M študijný odbor praktická sestra 

II.PSB 5361 M študijný odbor praktická sestra 

II.PSV 5361 N študijný odbor praktická sestra 

II.ZuA 5358 M študijný odbor zubný asistent 

III.M 5370 M študijný odbor masér 

III.PS 5361 M študijný odbor praktická sestra 

III.ZuA 5358 M študijný odbor zubný asistent 

IV.M 5370 M študijný odbor masér 

IV.Z 5356 M študijný odbor zdravotnícky asistent 

IV.ZuA 5358 M študijný odbor zubný asistent 

§ 2. ods. 4 f 

Klasifikácia tried 

Trieda AZD ANF ANJ AZB BIO DEJ ETV FYZ FYT HUD CHE INF LAJ LAT LAT1 



I.M   2,24 2,12   1,76 2,12   2,53 1,94   2 1,12 2,53     

I.MA   1             1,19       1,63     

I.PSA   1,85 1,9   1,8 2,2   2,6     2,2 1 2,35     

I.PSB   1,65 2,09   1,61 2,22   2,57     2 1,3 2,43     

I.PSV   1,92                           

I.S                               

I.ZuA   1,22 1,5   1,22 1,39   1,17     1,11 1 1,72     

II.M   2,44 2,67   1 2,06     1,78   2,28 1       

II.MA                 1,92             

II.PSA 2,05 2,15 1,95     1,7         1,8 1       

II.PSB 1,85 2 2,65     2,3         1,55 1,1       

II.PSV                               

II.ZuA 1,18   1,47   1 1,47         1,71 1       

III.M     2,69           2,38             

III.PS     2,67                         

III.ZuA 1,76   2,28 1,6           2 1,84         

IV.M     2,9           2             

IV.Z     3                         

IV.ZuA     2,5 1,82           1,82           

 

Trieda MAS MFB MAT NBV NBV NBE NBK OBN OBED 

Odborná 

klinická 

prax 

OCP OPA OPC ORZ OZS 

I.M     2,94         1,65               

I.MA 1,19 1,06                           

I.PSA     2,75         1,65               

I.PSB     2,57         1,57               

I.PSV                               

I.S                               

I.ZuA     1,11         1,06               

II.M 1,39   1,72         1,61               

II.MA 1,54 1,08                           

II.PSA     1,3         1,4               

II.PSB     3         1,95               

II.PSV                               

II.ZuA     2,12         1,41               

III.M 1,19 1,75 1,19                     1,13   

III.PS     1,38                       1,62 

III.ZuA     1,08                         

IV.M   1,7 2,75                         

IV.Z     2,62                         

IV.ZuA     1,27                     1,36   

 

Trieda OAZ OŠS OST OSE PAT PČOZ PČOZ  PRL PVL PPS PRP PAK PGQ PPK PYJ 

I.M                               

I.MA         1                 1   



I.PSA     1,7 1,8                       

I.PSB     1,7 1,65                       

I.PSV   1,54 1,62 1,62 1,23     1,15           1,15   

I.S                     2,07         

I.ZuA                               

II.M         1,83                 1,39   

II.MA                               

II.PSA     1,5 2 1,6           1,6     1,4   

II.PSB     1,8 2,05 1,25           1,7     1,8   

II.PSV   1,87   1,53                       

II.ZuA               1,29               

III.M               1,69           1,38   

III.PS   1,6   1,81       1,52           1,33   

III.ZuA                     1,44   1,6     

IV.M                     1,75     1,7   

IV.Z 2                         1,29   

IV.ZuA                         1     

 

Trieda PSP RRC SAA SNO SJL SIL SOS SPR TSV TČOZ THF ZAZ ZOE ZKC ZRT 

I.M         2,53     1,06 1,12         1,59   

I.MA                           1,63   

I.PSA         2,3     1 1,35         1,3   

I.PSB         2,65     1 1,3         1,52   

I.PSV                           1,69   

I.S     1,27 1,8                       

I.ZuA         1,39     1 1     1,61       

II.M         2,83     1 1,11         1,28   

II.MA   1                       1,38   

II.PSA         1,95     1 1,2         1,45   

II.PSB         2,35     1 1,5         1,4   

II.PSV                           1,8   

II.ZuA         1,88     1 1     1,41   1,47   

III.M   1,25     3,13     1,25 1,13         2,13   

III.PS         2,43     1 1,33         2,19   

III.ZuA         2,36     1,08 1,2     2,24   1,84   

IV.M   1,75     3,45     1 1,8         2,05   

IV.Z         2,57 1,48   1 1,15       2,33 1,9   

IV.ZuA         2,5     1 1,05     2,23       

 

Trieda ZDE ZET ZDR ZNL 

I.M         

I.MA         

I.PSA         

I.PSB         

I.PSV         

I.S     2,33   



I.ZuA       1,22 

II.M         

II.MA         

II.PSA         

II.PSB         

II.PSV         

II.ZuA       1,65 

III.M         

III.PS 1,71       

III.ZuA 1,44     2,08 

IV.M         

IV.Z         

IV.ZuA       1,27 

Prospech žiakov 

Tried

a 

Poč

et 

Vyznamen

aní 

Veľ

mi 

dobr

e 

Prosp

eli 

Neprosp

eli 

Neklasifikov

aní 

Správan

ie 2 

Správan

ie 3 

Správan

ie 4 

I.M 17 3 6 8 0 0 1 0 0 

I.MA 16 14 2 0 0 0 0 0 0 

I.PSA 21 1 13 6 1 1 0 0 0 

I.PSB 23 6 7 11 0 0 0 0 0 

I.PSV 13 6 6 1 0 6 0 0 0 

I.S 15 7 3 5 0 0 0 0 0 

I.ZuA 18 13 4 1 0 0 0 0 0 

II.M 18 3 8 7 0 0 0 0 0 

II.MA 13 9 4 0 0 0 0 0 0 

II.PS

A 
20 7 11 2 0 0 0 0 0 

II.PS

B 
20 0 9 11 0 0 0 0 0 

II.PS

V 
15 8 4 3 0 2 0 0 0 

II.Zu

A 
17 11 4 2 0 0 0 0 0 

III.M 16 2 8 6 0 0 2 1 0 

III.PS 21 4 8 9 0 1 0 0 0 

III.Zu

A 
25 11 7 6 1 0 0 1 0 

IV.M 20 2 4 14 0 0 0 0 0 

IV.Z 21 2 9 10 0 0 0 0 0 



IV.Zu

A 
22 7 9 6 0 0 0 0 0 

§ 2. ods. 4 g 

Úspešnosť školy pri príprave žiakov 

Absolventi našej školy zo šk roka 2021/22, ktorí sa rozhodli študovať, nastúpili všetci na VŠ 

zdravotníckeho zamerania (21 žiakov - najčastejšie ošetrovateľstvo (11), dentálna hygiena (2), 

fyzioterapia (2), pôrodná asistencia (2), rádiologická technika (2), laboratórne vyšetrovacie 

metódy v zdravotníctve (1), všeobecné lekárstvo (1)) 

Absolventi našej školy zo šk roka 2021/22, ktorí sa rozhodli študovať, nastúpili na VŠ 

zdravotníckeho zamerania: 

(ZuA - 2 - dentálna hygiena, 1 - všeobecné lekárstvo, 1 - ošetrovateľstvo 

ZA - 10- ošetrovateľstvo, 1- rádiologická technika, 1 laboratórne vyšetrovacie metódy v 

zdravotníctve, 1 pôrodná asistencia 

MAS - 2 - fyzioterapia, 1- pôrodná asistencia, 1 rádiologická technika) 

Najviac zamestnaných máme žiakov v odbore: (ZuA - 12 zo 14 zamestnaných, ZA -3 zo 4 

zamestnaných, MAS 12 zo 14 zamestnaných) 

Nezamestnaní boli k 15.9. 2022 6 ľudia, avšak k 1.10.2022 si dvaja našli prácu a nie sú v 

evidencii úradu práce. 

 

kód odbor 

výsledky 

hodnotenia 

TČOZ MS 

výsledky 

hodnotenia 

PČOZ MS  

výsledky 

hodnotenia 

SJL 

výsledky 

hodnotenia 

ANJ 

5356 

M 

zdravotnícky 

asistent 
2,19 1,86 3 2,38 

5370 

M 
masér 2,16 1,75 2,75 2,35 

5358 

M 
zubný asistent 1,91 1,68 2,14 1,68 

5361 

N 

praktická sestra-

externá forma 

štúdia 

1,6 1,6     

5370 

N  

masér - externá 

forma štúdia 
1,23 1,77     

            

  PRIEMER 1,82 1,73 2,63 2,14 

§ 2. ods. 4 h 



Uplatnenie žiakov 

  
v študijných 

odboroch 

počet absolventov strednej školy k 31.08.2022 (absolventi, ktorí 

ukončili štúdium v šk. roku 2021/22) 
62 

počet absolventov strednej školy v šk. roku 2021/22, ktorí pokračovali v 

štúdiu na VŠ resp. ďalšom štúdiu (nadväzujúce formy)-údaj k 

15.09.2022 

21 

% umiestnenia absolventov šk. roku 2021/22 na VŠ resp. v ďalšom 

štúdiu 
33,9% 

počet absolventov strednej školy, ktorí sa zamestnali - údaj k 

15.09.2022 
32 

z toho zamestnaní v odbore, v ktorom vyštudovali 27 

§ 2. ods. 5 a 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie na žiakov zo štátneho rozpočtu (zdroj 111) - 1 140 828,- eur 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby.... - 0,- eur 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia - 6 880,- eur 

Použitie - odmena učiteľom + odvody - 432 eur, energie - 5620, učebné pomôcky - 828,- eur 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb, fyzických osôb - 14 122,- eur  

Použitie - energie 4 706,- eur, vodné stočné 726,-eur, interiérové vybavenie 255,- eur, 

prevádzkové stroje, prístroje - 518,- eur,  

rôzny materiál do školy 3 131,- eur, služby - 4227,- eur 

5. Podnikateľská činnosť - 1880,- eur  

Použitie - mzdy a odvody - 1075,- eur, energie177,- eur.  

§ 2. ods. 5 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 

detí 

Počet 

skupín 
Vedúci 

Bežecký krúžok RUN RUN RUN 8   Mgr. Magdaléna Moresová 



Dobrovoľníctvo v akcii 20   PhDr. Helena Straková 

DUDOK 18   
Mgr. Peter Gustáv Hrbatý, 

PhD. 

FIT po Covide 0   Mgr. Mária Hrbatá 

Gymnastický krúžok 29   Zuzana Palásthy 

Komunikácia v zdravotníctve 15   Mgr. Martina Lengvarská 

Mix Šport 7   Mgr. Oľga Rossová 

NEBOJME SA ANGLIČTINY! 4   PaedDr. Anna Dzúrová 

Nordic walking 5   Mgr. Monika Fábryová 

Prvá pomoc v praxi 8   PhDr. Silvia Fričová 

SOČ 10   Mgr. Radka Jirásková 

ŠPORT MIX 6   Mgr. Peter Žakarovský 

Študentská firma 8   
Mgr. Peter Gustáv Hrbatý, 

PhD. 

Turistický krúžok-Horami 

Dolami 
20   Mgr. Boris Brajer 

Volejbalový krúžok 17   Mgr. Martina Zárubová 

§ 2. ods. 5 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Rodičia žiakov prostredníctvom svojich zástupcov vo výbore OZ nám vždy vyšli v ústrety 

pokiaľ sme ich požiadali o pomoc. Zo svojich financií hradili žiakom nakúpenie uniforiem, 

maturitné skúšky, imatrikuláciu, exkurzie , mimoškolské akcie, prezentáciu školy a i.  

§ 2. ods. 5 d 

Iné podstatné skutočnosti 

Vzdelávací proces v školskom roku prebiehal v prevažnej miere prezenčnou formou. V 

danom školskom roku väčšinu žiakov a učiteľov ochorenie na COVID 19 opätovne postihlo. 

Neraz to boli skupiny žiakov, ktorí spolu pracovali na praxi. Aj keď neboli všetci chorí, 

museli ostať v izolácii. Veľa žiakov ostávalo v izolácii kvôli ochoreniu svojich členov rodiny 

a potom aj oni sa stali obeťou COVIDU 19 a opäť ostávali doma na PN. Aby sme dokázali 

efektívne vzdelávať našich žiakov, veľakrát sa menil stály rozvrh a vyučujúci sa museli v 

hojnej miere zastupovať príp. sa prekladali vyučovacie hodiny z jedného dňa na druhý. Tu 

chcem poďakovať všetkým učiteľom, že aj takúto náročnú situáciu dokázali zvládnuť a žiaci 

nám mohli ukončiť ročník, ktorí navštevovali. Pozitívom boli aj maturitné skúšky, ktoré 

okrem jedného žiaka, naši maturanti úspešne zdolali. 

Na našej škole v školskom roku 2021/2022 , v študijnom odbore zubný asistent, ukončila 

štúdium prominentná žiačka Lenka KLOCKOVÁ. 

Počas celého štúdia žiačka vykazovala na vysvedčení prospech 1,00 a tiež maturitné skúšky 

vykonala s prospechom 1.00. Všetci naši zamestnanci školy sú hrdí na tak úspešnú 

absolventku o to viac, že vyniká aj v osobnostných vlastnostiach ako sú zodpovednosť, 



spoľahlivosť,lojalita,otvorenosť, sebareflexia a pomoc druhým. Lenka Klocková študuje na 

SZU v Bratislave - všeobecné lekárstvo. Na konci roka jej bola riaditeľkou školy odovzdaná 

aj finančná odmena. 

Záver 

Vypracoval: Ing. Silvia Blcháčová 

V Liptovskom Mikuláši, 12. októbra 2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. septembra 2022 

Vyjadrenie rady školy 

Rada školy pri Strednej zdravotníckej škole, Vrbická 632, 031 01 v Liptovskom Mikuláši 

berie na vedomie vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2021/2022. Správa bola predložená na riadnom zasadnutí Rady školy, konanom dňa 13. 10. 

2022. Rada školy považuje správu za odborne vypracovanú. 

Mgr. Martina Lengvarská, predseda Rady školy 

V L. Mikuláši , dňa 14. 10. 2022  

 


