
Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 950 50 Nitra  

 

Prihláška na externé večerné štúdium 

 
Meno a priezvisko: 

Dátum a miesto narodenia: Rodné číslo: 

Adresa bydliska: PSČ: 

Tel. č./e-mail: 

Najvyššie ukončené vzdelanie (s maturitou, bez maturity): 

Názov školy a odboru:  

Prihlasujem sa na štúdium (nehodiace sa prečiarknite): študijný/učebný        

odbor: 

večerná forma (nehodiace sa prečiarknite) štúdium:       1. ročné           2.  ročné 

Súčasný/posledný zamestnávateľ: 

Potvrdenie lekára:    Žiak spĺňa zdravotné kritériá  pre prácu v odbore ٭ 

 

 dátum:                                                                                          pečiatka lekára 

Potvrdenie lekára o očkovaní proti hepatitíde typu B, min. 1 dávka: 

Názov očkovacej látky: 

Dátum podania 1. dávky: 

 

 dátum:                                                                                          pečiatka lekára 
 

Poznámka pre praktickú sestru:    
- do 2. ročného štúdia  sa môžu  prihlásiť uchádzači, ktorí absolvovali strednú školu  s maturitou   

    

    Povinné prílohy: 
- pre 2 - ročné  štúdium overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške 

- kópia zdravotného preukazu (pre prácu s potravinami) 

 

Poznámka pre sanitára: 

-  do 1. ročného štúdia sa môžu prihlásiť: a)  uchádzači, ktorí majú maturitu   

                                                              b)  uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie bez maturity  

   Povinné prílohy: 
- pre 1 - ročné štúdium  overená kópia maturitného vysvedčenia, alebo overená kópia o záverečnej skúške zo 

strednej školy 

- kópia zdravotného preukazu 

  

 

 

V .......................dňa ................                                                    ................................................... 

                                                                                                        podpis uchádzača 

 
*Požiadavky  zdravotnej spôsobilosti na uchádzača o študijný odbor praktická sestra a učebný odbor sanitár 

 

Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške 

potvrdil všeobecný lekár pre deti a dorast alebo  všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru praktická sestra 

môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore, vrátane kritérií pre pracovníkov 

vykonávajúcich  epidemiologicky závažnú činnosť a podľa legislatívnych predpisov MZ SR.  

 

Do študijného odboru praktická sestra a učebného odboru sanitár nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú 

mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú 

schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu. 

 

 

TÝŽDENNÝ POČET HODÍN JE 15 (2 DNI V TÝŽDNI) ! 


