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1. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 
 

1.1 Vedúci pedagogickí zamestnanci: 

 

PhDr. Janka Gabaľová, PhD. – riaditeľka 

PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH – zástupkyňa riaditeľky 

 

1.2 Prehľad študijných odborov a učebného odboru  

V  školskom roku 2022/2023 budú  žiaci pripravovaní k získaniu odbornej spôsobilosti pre výkon 

zdravotníckeho povolania v študijných odboroch a učebnom odbore uvedených v Tab.1. 

 

Tab. 1 Prehľad študijných odborov a učebného odboru 

Š
tu

d
ij

n
é 

o
d

b
o
ry

 

Forma štúdia Kód a názov odborov Získané vzdelanie 

Denná 

5304 M asistent výživy 

4 - ročné štúdium 

úplné stredné odborné 

vzdelanie ukončené maturitnou 

skúškou 

5370 M masér 

4 - ročné štúdium 

úplné stredné odborné 

vzdelanie ukončené maturitnou 

skúškou 

5361 M praktická sestra 

4 - ročné štúdium 

úplné stredné odborné 

vzdelanie ukončené maturitnou 

skúškou 

5325 Q diplomovaná všeobecná sestra  
3 - ročné vyššie odborné štúdium 

vyššie odborné vzdelanie 

ukončené absolventskou 

skúškou a získaním absolutória 

Externá – 

večerná 

5361 N praktická sestra 

2 - ročné štúdium 
pomaturitné kvalifikačné 

5315 N zdravotnícky záchranár 

3 - ročné štúdium 
pomaturitné kvalifikačné 

Učebný 

odbor 

Externá – 

večerná 

5371 H sanitár 

1 - ročné štúdium  

stredné odborné vzdelanie 

ukončené záverečnou skúškou 
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2. ORGANIZAČNÉ POKYNY MŠVVaŠ SR pre školský rok 2022/2023  
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 150 ods. 

6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z o podrobnostiach o organizácii školského roka na 

základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, 

na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov vydáva nasledovné 

pokyny k organizácii školského roka 2022/2023. 

2. 1 Obdobie školského vyučovania 

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské 

vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí sa 30. júna 

2023 (piatok). 

 

2. 2 Školské prázdniny 

Tab. 2  

 

2. 3 Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2023/2024  

Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania 

prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto:  

Prvý termín  

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 

sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 2. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet 

uchádzačov, aj 3. máj 2023 a 28. apríl 2023.  
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• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a 

nadania sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na 

počet uchádzačov, aj 5. máj 2023.  

Druhý termín  

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a 

nadania sa určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.  

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania 

sa určuje termín konania prijímacích skúšok na 11. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet 

uchádzačov, aj 12. máj 2023 a 15. máj 2023.  

• Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov 

podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. 

 • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 

hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.  

Ďalší termín:  

• na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných 

škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.). Určuje sa termín 

20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.  

• Riaditeľka strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov 

podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).  

• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) 

písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 

2. 4 Maturitná skúška  

(§76 a §77 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška Ministerstva školstva SR č. 318/2008 Z. z.)  

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej „EČ a PFIČ MS“) 

sa uskutoční v termínoch z predmetov:  

 14. marca 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,  

 15. marca  2023  (streda) – cudzie jazyky (anglický a nemecký jazyk). 

 

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v termíne 03. – 05. apríl 2023.  

Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 06. – 09. septembra 

2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční  

v termíne 05. – 08. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí 

NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 02. augusta 2022, resp. 2023.  

Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční  

v termíne 3. – 27. október 2022. 

Tab. 3 Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023 
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Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej pôsobnosti 

príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023. 

2. 5 Záverečná skúška  

Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho 

skúšobného obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky 

takto:  

 Riadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023 do 30. 

júna 2023. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť 

záverečnej skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári školského roka 

2022/2023. Termín záverečnej skúšky na SZŠ, Strečnianska 20, Bratislava je stanovený od 20. 

do 21. júna 2023. 

 Mimoriadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 

2023 do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024. 

 

2. 6 Súťaže  

Ministerstvo školstva na základe § 14 ods. 6 písm. n) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) 

je vyhlasovateľom alebo spoluvyhlasovateľom súťaží pre deti materských škôl, žiakov základných a 

stredných škôl a základných umeleckých škôl. Súťaže sa riadia štatútom alebo organizačným 

poriadkami v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o 

súťažiach.  

Informácie o zdrojoch poznania a dát:  

• Zoznam súťaží s finančnou podporou  

• Organizačné poriadky súťaží  

• Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko  

• Poznaj slovenskú reč  

• Pekná maďarská reč  

• Predmetové olympiády – všetky dôležité informácie k nim a termínovník Informačná skladačka 

Zapoj sa do predmetových olympiád a postupových súťaží! 

 

2. 7 Informačný servis – zdroje  

Organizačné pokyny MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023 

https://www.minedu.sk/organizacne-pokyny-msvvas-sr-na-skolsky-rok-20222023/ 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-septembra-2022/ 

 

2. 8 Účinnosť  

Organizačné pokyny pre školský rok 2022/2023 nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022. 

  

https://www.minedu.sk/organizacne-pokyny-msvvas-sr-na-skolsky-rok-20222023/
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3. TABUĽKOVÝ PREHĽAD ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKU 2022/2023 

Tab. 4 Prehľad  termínov 

Pedagogické rady 

Termín Deň 

26. september 2022 Pondelok 

24. október 2022 Pondelok 

23. november 2022 Streda 

25. január 2023 Streda 

13. marec 2023 Pondelok 

19. apríl 2023 Streda 

26. jún 2023 Pondelok 

3. júl 2023 Pondelok 

30. august 2023 Streda 

Triedne aktívy, rady rodičov 

Zasadania Rady rodičov (okrem 

konzultačných) 

26. september 2022 Pondelok 

22. november 2022 Utorok 

11. január 2023  – konzultačné Streda 

17. apríl 2023 Pondelok 

8. jún 2023  (konzultačné) Štvrtok 

Rada školy 

19. október 2022 Streda 

11. január 2022 Streda 

12. apríl 2022 Streda 

7. jún 2022 Streda 

Maturitná skúška 

EČ MS a PFIČ MS –  SJL 14. marec 2023 Utorok 

EČ MS a PFIČ MS – ANJ/NEJ 15. marec 2023 Streda 

PČOZ MS máj 2023 – jún 2023 pondelok – piatok 

TČOZ MS, ÚFIČ MS – SJL, ANJ/NEJ máj 2023 – jún 2023 pondelok – piatok 

Prijímacie konanie do denného štvorročného štúdia 

Asistent výživy, Praktická sestra   

1. kolo - prvý termín 04. aj 05. máj 2023 štvrtok/ piatok 

1. kolo - druhý termín 09. aj10. máj 2022 utorok/streda 

Masér   

1. kolo - prvý termín 28. apríl 2023 Piatok 

1. kolo - druhý termín 02. aj 03. máj 2023 utorok/streda 

Asistent výživy, Masér, Praktická sestra   

2. kolo 
20. jún 2023 (prípadné 

pokračovanie do 21. jún 2023) 
utorok (streda) 

Prijímacie konanie do  denného vyššieho odborného štúdia a večerného štúdia 

prvý termín 
20. jún 2023 (prípadné 

pokračovanie do 21. jún 2023) 
utorok (streda) 

druhý termín 23. august 2023 Streda 

Záverečná skúška   

PČ a ÚČ ZS 20. – 21. jún 2023 utorok – streda 

Súvislá odborná prax 

III. AV/MAS, III. A PS , III. B PS 29. máj   – 23. jún 2023 pondelok – piatok 

II. DVS 22. máj  – 16. jún 2023 pondelok – piatok 

Prázdninová odborná prax    

I. DVS, II. DVS 03. júl – 14. júl 2023 pondelok – piatok 

Deň otvorených dverí 

DOD 16. november 2022 Streda 

DOD a Deň zdravia 01. február 2023 Streda 

Projekty   

Erasmus + Euro Mobilita – cesta 

k úspechu II. (jobshadowing odborných 

učiteľov) 

Administratívne ukončenie 

projektu –  30. 10. 2022 

Zodp.: 

PhDr. Zuzana 

Schmidtová, PhD. 
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Erasmus+days 2022 –  Share it ! workshop 

pre žiakov III. AV/MAS, III. A PS, III. B 

PS 

Diseminácia projektu –  

14. 10. 2022 

Zodp.: 

PhDr. Zuzana 

Schmidtová, PhD., 

Mgr. Monika Peczová 

Erasmus + Euro Mobilita – cesta 

k úspechu III. 

(žiacka mobilita pre žiakov III. AV/MAS,  

III. A PS, III. B PS) 

Administratívne ukončenie 

projektu –  30. 10. 2022 

Zodp.: 

PhDr. Zuzana 

Schmidtová, PhD. 

Erasmus + výzva 2023 Príprava projektu 

Zodp.: 

PhDr. Zuzana 

Schmidtová, PhD. 

JA Slovensko – Viac ako peniaze 

Pokračovanie zo školského 

roka 2021/2022 (ukončenie 

projektu jún 2023) 

Zodp.: RNDr. 

Magdaléna Hessková 

 

Planet Lover – Ekoworkschop 

Začiatok projektu september 

2022 (ukončenie projektu 

jún 2023) 

Zodp.: RNDr. 

Magdaléna Hessková 

Škola škole Príprava projektu  

Zodp.: RNDr. 

Magdaléna Hessková 

 

Nadácia ZSE – Zelená Oáza Zdravia 

Pokračovanie zo školského 

roka 2021/2022 (ukončenie 

projektu november 2022) 

Zodp.: RNDr. 

Magdaléna Hessková 

 

O. Z. Petržalka – Komunitná záhrada 

Pokračovanie zo školského 

roka 2021/2022 (ukončenie 

projektu november 2022) 

Zodp.: PeadDr. Mária 

Mihálechová, PhD. 

Otvorená škola BSK – oblasť športu 

Pokračovanie zo školského 

roka 2021/2022 (ukončenie 

projektu november 2022) 

Zodp.: Mgr. Anna 

Repková 
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Tab. 5 Harmonogram pedagogických rád 

Termín Obsah 

2
6
. 
se

p
te

m
b

er
 2

0
2

2
 (

p
o

n
d

el
o

k
) 

1. Organizačné pokyny na  školský rok 2022/2023. 

2. Pedagogicko-organizačné pokyny k výchovno-vzdelávaciemu procesu 

v študijných odboroch: asistent výživy (AV), masér (MAS), praktická sestra (PS), 

diplomovaná všeobecná sestra (DVS), zdravotnícky záchranár (ZZ) a učebnom 

odbore sanitár (SAN). 

3. Metodicky usmerniť učiteľov k aktualizácii pedagogickej dokumentácie (ŠkIS 

aScAgenda – EDUPAGE, triedne knihy, triedne výkazy, klasifikačné správy, 

IŽK).  

4. Oboznámiť zamestnancov školy s OOÚ,  smernicami a poriadkami SZŠ.  

5. Schváliť individuálnu integráciu žiakov (ŠVVP). 

6. Informovať učiteľov o aktuálnych vyhláškach MŠ SR, MZ SR. 

7. Príprava harmonogramov PV na 1. polrok šk. roku 2022/2023 a realizácia PV 

podľa aktuálnych zmlúv  (dodatkov, príloh)  písomné informovanie zriaďovateľa 

školy BSK a MZ SR. 

8. Poučenie BOZP a PO pre žiakov a zamestnancov školy. 

9. Rozvrh praktického vyučovania. 

10. Oznam o počte žiakov oslobodených od TSV  v školskom roku 2022/2023 

(čiastočne). 

11. Administrácia a kompletizácia materiálov integrácií žiakov na školský rok 

2022/2023.  

12. Organizačná a metodická príprava Ochrany života a zdravia. 

13. Účelové cvičenie  1. ročníky: I. MAS, I. AV a I. A PS  – 08. 09. 2022 (štvrtok). 

14. Účelové cvičenie  1. ročníky: I. B PS a I. C PS  – 09. 09. 2022 (piatok) 

15. Účelové cvičenie pre 2. ročníky: II. AV, II. MAS a II. A PS - 12. 09. 2022 

(pondelok) 

16. Účelové cvičenie pre 2. ročníky: II. B PS a II. C PS - 13. 09. 2022 (utorok) 

17. Vypĺňanie pedagogickej dokumentácie (printová, elektronická forma).  

18. Pracovné stretnutie PK. Návrh plánu zasadaní na školský rok 2022/2023. 

19. Zasadnutie RR a Triedne aktívy. 

20. Registre externých pedagogických zamestnancov (OOÚ, odpis RT, BOZP a PO). 

21. Plán práce školskej psychologičky. 

22. Plán kontrolnej činnosti školy. 

23. Plán hospitačnej činnosti. 

24. Organizačno-metodické zabezpečenie – Kurz pohybových aktivít v prírode  – 

organizácia lyžiarskeho kurzu (LK) –  (24. – 28. január 2022). 

25. Príprava a organizačné pokyny na  Dobrý trh (24. 09. 2022). 

26. Príprava a organizačné pokyny na Župný športový deň (04. 10. 2022). 

27. Príprava a organizačné pokyny Župné školy – obchodno – zábavné centrum Bory 

Mall (07. 10. 2022). 

28. Organizačné opatrenia vyplývajúce z prevádzky školy. 

29. Rôzne. 
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2
4

. 
o

k
tó

b
er

 2
0
2

2
 (

p
o

n
d

el
o
k

) 

1. Schváliť správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

za školský  rok 2021/2022.  

2. Prerokovať návrh na počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka a termíny 

konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024. 

3. Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 

sa uskutoční v termíne 03. – 27. október 2022. 

4. Prihlásenie žiakov na MS 2023 (ŠVS Banská Bystrica). 

5. Schváliť kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 

do študijného odboru masér (denná a večerná forma štúdia).  

6. Krúžková činnosť v školskom roku 2022/2023 (projektovanie /schvaľovanie). 

7. Kurz na ochranu života a zdravia –  3. ročníky  – 25. – 27. 10. 2021 (pondelok, 

utorok, streda). 

8. Sprístupnenie výsledkov kontroly pedagogickej dokumentácie  a následné 

odstránenie zistených nedostatkov. 

9. Realizácia Župný športový deň  (4. 10. 2022) a Župné školy (07. 10. 2022). 

10. Príprava DOD (16. november 2022).  

11. Informácie a úlohy vyplývajúce z porady manažmentu školy. 

12. Zaslanie nových zmlúv PV a harmonogramov PV na školský rok 2022/2023  

MZ SR a BSK. 

13. Organizačné opatrenia vyplývajúce z prevádzky školy. 

14. Rôzne. 
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1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích  výsledkov žiakov za  obdobie 1. štvrťroka 

školského roka 2022/2023. 

2. Realizácia DOD 2022 (16. november 2022). 

3. Návrhy predsedov školských a predmetových maturitných komisií k maturitným 

skúškam  2023. 

4. Príprava  a vypracovanie nových otázok  pre študijné odbory asistent výživy 

a masér, revízia otázok pre študijný odbor praktická sestra na maturitnú skúšku 

2022/2023. 

5. Príprava testov na prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 pre študijné 

odbory AV, MAS, PS, DVS, ZZ a učebný odbor SAN. 

6. Príprava harmonogramov PV na 2. polrok šk. roku 2022/2023 a realizácia PV podľa 

aktuálnych zmlúv  (dodatkov, príloh)  písomné informovanie zriaďovateľa školy 

BSK a MZ SR. 

7. Triedne aktívy 22. 11. 2022. 

8. Príprava Mikulášskej párty  pre žiakov školy. 

9. Príprava Vianočného posedenia pre zamestnancov školy (december  2022). 

10. Oboznámenie sa s ročným plánom vzdelávania PZ.  

11. Organizačná a metodická príprava Kurzu pohybových aktivít zameraného na zimné 

športy pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia LK – ( I. turnus 13. – 17. 02. 2023 a II. 

turnus 27. 2. – 3. 3. 2023).  

12. Inventarizácia. 

13. Informácie a úlohy vyplývajúce z porady manažmentu školy. 

14. Organizačné opatrenia vyplývajúce z prevádzky školy. 

15. Rôzne. 
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1. Klasifikačná porada za 1. polrok šk. rok 2022/2023 -  hodnotenie dosiahnutých 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. 

2. Zasadnutie Rady školy. 

3. Schváliť kritériá prijímacích skúšok pre šk. rok 2023/2024 do študijných  odborov 

asistent výživy a praktická sestra.  

4. Vyhodnotiť činnosť PK, vedúcich študijných odborov a učebného odboru vrátane 

činností pracovných úsekov za 1. polrok šk. rok 2022/2023. 

5. Vyhodnotiť činnosť triednych učiteľov, interných a externých  pedagogických  

zamestnancov a nepedagogických zamestnancov školy za 1. polrok šk. rok 

2022/2023. 

6. Sprístupnenie výsledkov kontroly pedagogickej dokumentácie následné odstránenie 

zistených nedostatkov. 

7. Úväzky IPZ a EPZ na 2. polrok šk. roku 2022/2023 a tvorba RH.  

8. Príprava harmonogramu EČ a PFIČ MS 2023, zaslanie informácie o organizácii MS 

2023 na MZ SR. 

9. Príprava DOD/Deň zdravia spojený s odberom krvi. 

10. Triedne aktívy 11. 01. 2023. 

11. Náhrady PV za prvý polrok šk. roku 2022/2023 počas jarných prázdnin. 

12. Aktualizácia zadaní/tém k MS a  ZS  vedúcimi PK a vedúcimi študijných odborov 

a učebného odboru, ktoré sa predkladajú na schválenie riaditeľke školy. 

13. Zaslanie harmonogramov PV na 2. polrok školského roku 2022/2023 MZ SR. 

14. Informácie a úlohy vyplývajúce z porady manažmentu školy. 

15. Organizačné opatrenia vyplývajúce z prevádzky školy. 

16. Rôzne. 
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1. Školenie administrátorov, pomocného dozoru na EČ a PFIČ MS 2023. 

2. Prerokovať návrh počtu tried a žiakov do 1. ročníkov v šk. roku 2023/2024 pre VOŠ 

(DVS) a večerné štúdium (PS, MAS, ZZ, SAN). 

3. Maturitná skúška EČ MS a PFIČ MS –  SJL a AJ/NJ. 

4. Prihlášky na denné štúdium. Kompletizovanie prihlášok do prvého ročníka. 

5. Informácie a úlohy vyplývajúce z porady manažmentu školy. 

6. Organizačné opatrenia vyplývajúce z prevádzky školy. 

7. Rôzne. 
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1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích  výsledkov žiakov za  obdobie 3. štvrťroka 

školského roka 2022/2023. 

2. Prijímacie konanie  a talentová skúška do denného štvorročného štúdia v študijnom 

odbore MAS. 

3. Prerokovať návrh na počet žiakov  1. ročníka v šk. roku 2023/2024 študijného 

odboru AV, MAS, PS (denná forma štúdia). 

4. Príprava a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania pre školský rok 

2023/2024 – študijný odbor AV, MAS, PS (denné štúdium) – 04./05. 2023. 

5. Príprava a organizačné zabezpečenie prijímacieho konania pre školský rok 

2023/2024 do odborov DVS, PS 2r. več.,  MAS 2r. več., ZZ 3r. več., a  SAN 1r. 

več. 

6. Príprava a organizačné zabezpečenie PČOZ MS a ÚFIČ MS 2023 (SJL, CUJ),  

TČOZ MS 23 – menovanie členov skúšajúcich predmetových maturitných komisií 

v rátane delegovaného zástupcu stavovskej organizácie. Schválenie jednotlivých 

maturitných zadaní predsedami predmetových maturitných komisií. 

7. Klasifikačné porady končiacich maturitných ročníkov a predbežné klasifikačné 

porady tried pripravujúcich sa na realizáciu SRX (máj  2023). 

8. Príprava a organizačné zabezpečenie záverečnej skúšky v učebnom odbore sanitár - 

menovanie členov skúšobnej komisie na  ZS, harmonogram skúšok (presun 

informácií na MZ SR – písomná forma). 

9. Organizačná a metodická príprava a realizácia Kurzu pohybových aktivít 

zameraného na letné športy. 

10. Informácie a úlohy vyplývajúce z porady manažmentu školy. 

11. Organizačné opatrenia vyplývajúce z prevádzky školy. 

12. Rôzne. 
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1. Klasifikačná porada za 2. polrok šk. rok 2022/2023 -  hodnotenie dosiahnutých 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. 

2. Prijímacie konanie  a talentová skúška do denného štvorročného a večerného  štúdia 

v študijnom odbore MAS, do  vyššieho odborného štúdia (denná forma štúdia) a do 

večernej formy štúdia (PS, ZZ  a SAN). 

3. Vyhodnotiť odbornú prax a súvislú odbornú prax. 

4. Vyhodnotiť činnosť PK, pracovných úsekov vrátane činností vedúcich študijných 

odborov a učebného odboru. 

5. Záverečná skúška v učebnom odbore sanitár - realizácia. 

6. Realizácia PČOZ MS, TČOZ MS. 

7. Vyhodnotiť činnosť triednych učiteľov, IPZ, EPZ  a nepedagogických 

zamestnancov školy. 

8. Závery z kontrolnej a hospitačnej činnosti RŠ a ZR. 

9. Úväzky IPZ a EPZ na 1. polrok  šk. roku 2023/2024. 

10. Ukončenie adaptačného vzdelávania IPZ. 

11. Informácie a úlohy vyplývajúce z porady manažmentu školy. 

12. Organizačné opatrenia vyplývajúce z prevádzky školy. 

13. Rôzne. 
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1. Hodnotenie pedagogických zamestnancov (IPZ). 

2. Hodnotiaca porada za školský rok 2022/2023. 

3. Plán osobného rozvoja IPZ na školský rok 2023/2024. 
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1. Organizačne  a metodicky zabezpečiť otvorenie šk. roku 2023/2024. 

2. Pedagogická porada. 

3. Druhé kolo prijímacie konania. 

4. Vyhodnotiť komisionálne skúšky. 

5. Určiť termín – mimoriadne skúšobné obdobie pre MS, AS,  ZS (september 2023). 

6. Pracovné úväzky IPZ a EPZ, menovanie TU. 

7. Metodicky usmerniť učiteľov k aktualizácii pedagogickej dokumentácie (ŠkIS 

aScAgenda – EDUPAGE, triedne knihy, triedne výkazy, klasifikačné správy, IŽK). 

 

 

 

Tab. 6  Kariérová pozícia - triedny učiteľ  

Porado

vé číslo 
Trieda Triedny učiteľ 

1. I. AV Ing. Janka Trebulová 

2. I. MAS Mgr. Anna Repková 

3. I. A PS Mgr. Zuzana Szeberényiová  

4. I. B PS Mgr. Margaréta Ondrejková 

5. I. C PS Mgr. Lucia Smažáková Karabínošová 

6. II. AV RNDr. Alica Kubošková 

7. II. MAS Mgr. Natália Huťanová 

8. II. A PS PhDr. Oľga Füleová 

9. II. B PS Mgr. Monika Peczová 

10. II. C PS PhDr. Ivana Mráziková 

11. III. AV/MAS Mgr. Zlatica Tongelová 

12. III. A PS PhDr. Anna Faborová 

13. III. B PS PhDr. Renáta Puškárová 

14. IV. AV/MAS PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. 

15. IV. A ZA PhDr. Eva Veselská, MPH 

16. IV. B ZA Mgr. Emília Trpíšková 

17. II. DVS PhDr. Veronika Bebjaková 
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18. I. PS 2.r. Mgr. Monika Gelenekyová  

19. II. PS 2.r. Mgr. Eva Horkovičová 

20. I. ZZ 3.r. PhDr. IvetaValentová, PhD. 

21. II. ZZ 3.r. Mgr. Alena Sušilová 

22. I. SAN 1.r. PhDr. Gabriela Pénzesová 

Tab. 7 Kariérové pozície a kategórie 

ŠPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI  

Pedagogický zamestnanec 
Uvádzajúci pedagogický zamestnanec  

(začiatok - september 2022) 

Mgr. Petrova Ľubomíra PaedDr. Mária Suchánková 

Mgr. Wyková Miroslava PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. 

Mgr. Biksadská Martina PhDr. Anna Faborová 

Mgr. Janka Sedlárová 

PhDr. Iveta Valentová, PhD. 

(za školský rok 2021/2022 – ukončenie  

október/november 2022) 

Vedúci študijnéhodboru a učebného odboru/vedúci predmetovej komisie   

5304 M asistent výživy  Mgr. Alžbeta Krišková 

5370 M masér  Mgr. Natália Huťanová 

5361 M / 5361 N praktická sestra  PhDr. Renáta Puškárová 

5325 Q diplomovaná všeobecná sestra PhDr. Veronika Bebjaková 

5315 N zdravotnícky záchranár Mgr. Alena Sušilová 

5371 H sanitár PhDr. Gabriela Pénzesová    

medicínskych predmetov   PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH 

všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Margaréta Ondrejková 

výchovný poradca/kariérový poradca PhDr. Eva Veselská, MPH 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní: 

- pre oblasť prevencie drogových závislostí 

a ďalších sociálno-patologických javov, 

Mgr. Zlatica Tongelová 

 

 

Kategória odborných  zamestnancov  

školský psychológ Mgr. Marianna Lukáčová 

Tab. 8 Supervízory 

Oblasť koordinácie Pedagogický zamestnanec 

Maturitné skúšky PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH 

Prijímacie konanie PhDr. Katarína Chandogová, MBA 

Projekty 
PaedDr. Mária Mihálechová, PhD. – koordinátor projektových aktivít 

PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD. – koordinátor ERASMUS+ 

Tab. 9 Vedúci školiacich pracovísk praktického vyučovania 

UNB Nemocnica Ružinov Mgr. Monika Peczová 

UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda PhDr. Veronika Bebjaková 

NÚDCH Bratislava Mgr. Janka Sedlárová 

NÚSCH Bratislava PhDr. Anna Faborová 

SSS, Mlynarovičova ul./ Vavilovova ul., Bratislava Mgr. Eva Horkovičová 

ŠNOP Bratislava Mgr. Natália Huťanová 

ZZS Bratislava Mgr. Eva Kabinová 

Poliklinika Ružinov Mgr. Natália Huťanová 
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Tab. 10 Vedúce odbornej klinickej praxe a klinických cvičení (OKQ – OAZ, OKQ - FLV, OKQ 

– MFB,  KCC, ZFP, SIX) 

 

Tab. 11 Individuálne úlohy učiteľov 

Trieda Predmet Zodpovedný pedagogický zamestnanec 

III. AV OKQ – FLV Mgr. Alžbeta Krišková 

III. MAS OKQ - MFB Mgr. Natália Huťanová 

III. A PS OKQ   PhDr. Anna Faborová 

III. B  PS OKQ   PhDr. Renáta Puškárová 

IV. AV OKQ – FLV Mgr. Alžbeta Krišková 

IV. MAS OKQ - MFB Mgr. Natália Huťanová 

IV. A PS OKQ - OAZ PhDr. Eva Veselská, MPH 

IV. B PS OKQ - OAZ Mgr. Emília Trpíšková 

II. DVS KCC PhDr. Veronika Bebjaková 

   

I. PS  (2-roč. večerné štúdium) OKQ  Mgr. Monika Gelenekyová 

II. PS  (2-roč. večerné štúdium) OKQ  Mgr. Eva Horkovičová 

I. ZZ (3-roč. večerné štúdium) ZFP PhDr. Iveta Valentová, PhD. 

II. ZZ (3-roč. večerné štúdium) ZFP Mgr. Alena Sušilová 

I. SAN (1-roč. večerné štúdium) SIX PhDr. Gabriela Pénzesová 

P. 

č. 
Meno a priezvisko Individuálne úlohy 

1. Mgr. Katarína Adamová 

1. účasť na aktivitách školy 

2. zodpovedná za odbornú učebňu B1-20 

3. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

2. 
PhDr. 

Veronika Bebjaková 

1. vedúca PK študijného odboru DVS 

2. zodpovedná za školiace pracovisko – UNB Nemocnica  

sv. Cyrila a Metoda, Antolská, Bratislava 

3. Deň župných škôl – prezentácia DVS 

4. zodpovednosť za sklad OSE v bloku B – 3 

5. Deň Zeme – prezentácia 

6. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

3. Mgr. Miriam Beláňová 

1. testovanie žiakov 1. ročníkov z predmetu SJL 

2. Európsky deň jazykov 

3. príprava a revízia testov zo SJL pre prijímacie konanie AV, 

MAS, PS 

4. členka redakčnej rady  školského časopisu Kyslík 

5. edukácia žiakov v oblasti mediálnej výchovy a kritického 

myslenia 

6. zodpovedná za učebňu B1-19 

7. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

 

4. Mgr. Nartina Biksadská 

1. začínajúci pedagogický zamestnanec – adaptačné vzdelávanie 

2. účasť na aktivitách školy 

3. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

5. Mgr. Katarína Bíleková 

1. Európsky deň jazykov 

2. účasť na aktivitách školy 

3. zodpovedná za učebňu B1 – 11  

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

6. Mgr. Anna Blesáková 
1. účasť na aktivitách školy 

2. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

7. Mgr. Lenka Bordjuhová 1. testovanie žiakov 1. ročníkov z predmetu SJL 
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2. príprava a revízia testov zo SJL pre prijímacie konanie AV, 

MAS, PS 

3. členka redakčnej rady  školského časopisu Kyslík 

4. edukácia žiakov v oblasti mediálnej výchovy a kritického 

myslenia 

5. Európsky deň jazykov 

6. zodpovedná za učebňu B1-17 

7. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

8. PhDr. Anna Faborová 

1.  prezentácia PP pre  MŠ a ZŠ  – modelové situácie – hravé 

aktivity 

2. uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

3. prezentácia  automatického externého defibrilátora pre laickú 

verejnosť 

4. uvádzajúci učiteľ 

5. Deň župných škôl – prezentácia PP a AED 

6. koordinátorka školského časopisu Kyslík – členka redakčnej 

rady 

7. krúžková činnosť (prvá pomoc) 

8. zbierka vrchnákov z PET fliaš – koordinácia 

9. zodpovedná za školiace pracovisko  – NÚSCH, Bratislava 

10. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

9. PhDr. Oľga Füleová 

1. Dezinfekcia a hygiena rúk v spolupráci s firmou HARTMANN 

– RICO spol. s. r. o. – prezentácia 

2. zodpovedná za sklad OSE  B1 – 21 

3. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

10. Ing. Alena Gelčinská 

1. preklady textov z NEJ pre administratívne potreby školy 

2. edukácia žiakov  v NEJ prostredníctvom inovačných metód a 

foriem  vzdelávania k praktickému osvojovaniu si kompetencií 

efektívnou komunikáciou 

3. Deň jazykov - prezentácia nemecky hovoriacich krajín 

prostredníctvom projektov 

4. zodpovedná za učebňu B1 - 18 

5. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

11. 
Mgr. 

Monika Gelenekyová 

1. edukácia žiakov v oblasti výchovy k MaR 

2. Svetový deň vody –  22. marec – prezentácia 

3. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

12. Mgr. Veronika Gibson 

1. začínajúci pedagogický zamestnanec – adaptačné vzdelávanie 

2. preklady textov z ANJ  pre administratívne potreby školy 

3. edukácia žiakov  v ANJ prostredníctvom inovačných metód a 

foriem  vzdelávania k praktickému osvojovaniu si kompetencií 

efektívnou komunikáciov 

4. Olympiáda cudzích jazykov 

5. Európsky deň jazykov 

6. zodpovedná za učebňu B1 – 14 

7. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

13. 
RNDr. 

Magdaléna Hessková 

1. matematické a biologické výučbové programy, aktivity pre 

žiakov – súťaže, projekty zamerané na aktivizáciu žiakov 

prostredníctvom vhodného výberu vzdelávacej oblasti pre 

cieľovú skupinu so zameraním na reflexiu 

2. edukácia žiakov v oblasti finančnej gramotnosti 

a podnikateľských zručností 

3. Projekt ŠKOLA ŠKOLE 2021 

4. Programy JA SLOVENSKO – VIAC AKO PENIAZE  

(I. MAS a III. AV/MAS) 

5. Program  JA SLOVENSKO – ZRUČNOSTI PRE ÚSPECH 1. 

roč. 

6. tvorba žiackych projektov v oblasti environmentálnej výchovy 

a AIDS 

7. krúžková činnosť (krúžok projekty) 



Organizácia  školského roka 2022/2023 
 

 

16 

 

8. interiérové úpravy  – učebňa biológie B2 – 38 

9. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

14. Mgr. Eva Horkovičová 

1. zapájanie žiakov do školskej kampane Červené stužky –  

Národný program prevencie HIV/AIDS 

2. Zodpovedná za školiace pracovisko SSS Vavilovova 

/Mlynarovičova 

3. Svetový deň vody – 22. marec – prezentácia 

4. zodpovedná za odbornú učebňu B1 – 24 

5. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

15. Mgr. Natália Huťanová 

1. aktualizačné vzdelávanie  

2. zodpovedná za odborné učebne MAS a šatne MAS 

3. vedúca PK v študijnom odbore MAS 

4. zodpovedná za ISIC/EURO 26 a ITIC pre žiakov a učiteľov 

5. Účasť na odborných kurzoch a exkurziách 

6. Deň župných škôl – prezentácia MAS 

7. Super masér-Levoča, Aktívna účasť 

8. Erasmus Days- Share it stáž, FN Brno 

9. Zodpovedná za školiace pracovisko ŠNOP,  Poliklinika Ružinov 

10. Informačné nástenky pre ISC/2023 

11. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

16. 
PhDr. Katarína 

Chandogová, MBA 
1. poverená  mimoriadnymi úlohami manažmentu školy 

17. Mgr. Eva Kabinová 

1. prezentácia  automatického externého defibrilátora pre laickú 

verejnosť 

2. zabezpečovanie pomôcok do odbornej učebne ZZ pre študijný 

odbor ZZ 

3. tvorba pracovných listov pre predmety PPS a ZFSx 

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

18. Mgr. Matej Kimlička 

1. Informatická súťaž iBobor 

2. zodpovedný za učebňu B3 – 58 

3. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

19. Mgr. Alžbeta Krišková 

1. vedúca študijných odborov asistent výživy 

2. zodpovedná za komplex odborných učební AV 

3. príprava celoslovenského stretnutia odborných učiteľov 

študijného odboru AV 

4. krúžková činnosť – krúžok Hravo – zdravo 

5. Deň župných škôl – prezentácia AV 

6. Správna výživa seniorov v DSS so žiakmi 4. ročníkov 

študijného odboru AV –  prednáška a prezentácia 

7. Svetový deň mlieka – prezentácia 

8. Organizácia konferencie AV odboru – SZŠ Strečnianska 

9. Deň diabetu – prezentácia 

10. Vianočné prekvapenie pre zamestnancov školy 

11.  príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

20. RNDr. Alica Kubošková 

1. aktualizačné vzdelávanie – školiteľ/metodik 

2. školiteľ ŠkIS aSc Agenda – EDUPAGE 

3. matematické a fyzikálne  výučbové programy, aktivity pre žiakov 

– súťaže, projekty zamerané na aktivizáciu žiakov prostredníctvom 

vhodného výberu vzdelávacej oblasti pre cieľovú skupinu so 

zameraním na reflexiu – popularizácia vedy a techniky 

4. školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní pre informatizáciu 

a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných 

technológií  

5. zodpovedná za učebňu B2 – 38a 

6. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 
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21. 

PaedDr. 

Mária Mihálechová, 

PhD. 

1. koordinátor projektovej činnosti školy – zameraná na aktivizáciu 

žiakov prostredníctvom vhodného výberu vzdelávacej oblasti 

pre cieľovú skupinu so zameraním na reflexiu 

2. projekt- Oddychová zóna. 

3. návrh prezentácie školy-prepracovanie 

4. zodpovedná za učebňu B3 – 57 

5. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

22. 
RNDr. Silvia 

Moravčíková 

1. Ekotopfilm  - podnecovanie žiakov k získavaniu vedeckých 

poznatkov formou odhaľovania a bádania 

2. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

23. PhDr. Ivana Mráziková 

1. edukácia žiakov k zdravému životnému štýlu 

2. Deň župných škôl – prezentácia PS/ZA 

3. zodpovedná za odbornú učebňu B1 – 23 

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

24. 
Mgr. Lenka 

Neumannová 

1. edukácia žiakov – k podpore zdravia prostredníctvom aktívneho 

pohybu 

2. vstupné testy pohybovej výkonnosti žiakov 1.r. a 2.r. 

3. kurz pohybových aktivít zameraných na letné a zimné športy 

(1.r, 2.r), kurz na ochranu života a zdravia (3.r) 

4. kurz pohybových aktivít zameraných na letné a zimné športy 

5. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

25. 
Mgr. 

Margaréta Ondrejková 

1. vedúca PK všeobecno-vzdelávacích predmetov 

2. preklady textov z ANJ  pre administratívne potreby školy 

3. edukácia žiakov  v ANJ prostredníctvom inovačných metód a 

foriem  vzdelávania k praktickému osvojovaniu si kompetencií 

efektívnou komunikáciov 

4. Olympiáda cudzích jazykov 

5. Európsky deň jazykov 

6. zodpovedná za učebňu B1 – 19 

7. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

26. Mgr. Zlata Ondrejová 

1. zodpovedná za komplex odborných učební AV 

2. príprava celoslovenského stretnutia odborných učiteľov 

študijného odboru AV 

3. krúžková činnosť – krúžok Hravo – zdravo 

4. Deň župných škôl – prezentácia AV 

5. Správna výživa seniorov v DSS so žiakmi 4. ročníkov 

študijného odboru AV –  prednáška a prezentácia 

6. Svetový deň mlieka – prezentácia 

7. Deň diabetu – prezentácia 

8. Vianočné prekvapenie pre zamestnancov školy 

9. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

27. Mgr. Monika Peczová 

1. nábor žiakov ZŠ do študijného odboru AV, MAS, PS 

2. Dobrý trh 24. 09. 2022 

3. zodpovedná za školiace pracovisko  – UNB Nemocnica  

Ružinov 

4. zodpovedná za učebňu B1 – 23 

5. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

28. 
PhDr. 

Gabriela Pénzesová 

1. aktualizačné vzdelávanie  

2. vedúca predmetovej komisie -Sanitár 

3. zodpovedná za odbornú učebňu B1 – 20 

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

29. Mgr. Ľubomíra Petrova 

1. začínajúci pedagogický zamestnanec – adaptačné vzdelávanie 

2. preklady textov z ANJ  pre administratívne potreby školy 

3. edukácia žiakov  v ANJ prostredníctvom inovačných metód a 

foriem  vzdelávania k praktickému osvojovaniu si kompetencií 

efektívnou komunikáciov 

4. Olympiáda cudzích jazykov 

5. Európsky deň jazykov 

6. zhotovovanie fotodokumentácie na prezentáciu školu 
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7. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

30. PhDr. Ľuboš Polák 

1.  kontrola stavu školských lekárničiek a pravidelné dopĺňanie, 

2. zodpovedný za učebňu B3 – 43 

3. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

27. PhDr. Renáta Puškárová 

1. vedúca PK študijného odboru PS  

2. návrh na zakúpenie pomôcok do odborných pomôcok (1x 

polročne 

3. krúžková činnosť (turistický krúžok) 

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

28. Mgr. Anna Repková 

1. edukácia žiakov – k podpore zdravia prostredníctvom aktívneho 

pohybu 

2. vstupné testy pohybovej výkonnosti žiakov 1.r. a 2.r. 

3. kurz pohybových aktivít zameraných na letné a zimné športy 

(1.r, 2.r), kurz na ochranu života a zdravia (3.r) 

4. kurz pohybových aktivít zameraných na letné a zimné športy 

5. Projekt “Otvorená škola” – koordinácia 

6. Župný športový deň – príprava a realizácia 

7. športové súťaže SAŠŠ – príprava a realizácia 

8. Silná ruka – príprava a realizácia 

9.  referátu CO 

10.  krúžková činnosť (kondično-športový krúžok a krúžok 

„Spoznávajme a udržujme tradície.” 

11.  návrh na zakúpenia športového náradia, náčinia a pomôcok 

TSV,   údržba  

12.  Recyklohry 

13.  Deň Zeme - prezentácia 

14.  členka stravovacej komisie 

15.  príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

29. Mgr. Janka Sedlárová 
1. účasť na aktivitách školy 

2. zodpovedná za školiace pracovisko NÚDCH 

 

PhDr. 

Zuzana Schmidtová, 

PhD. 

1. projektová činnosť školy – zameraná na aktivizáciu žiakov 

prostredníctvom vhodného výberu vzdelávacej oblasti pre 

cieľovú skupinu so zameraním na reflexiu 

2. uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

3. koordinovanie projektov ERASMUS+ 

4. ERASMUS day na SZŠ - diseminácia  zrealizovaného projektu 

5. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

30. 
Mgr. Lucia  Smažáková 

Karabínošová  

1. edukácia žiakov  v ANJ  a LAT prostredníctvom inovačných 

metód a foriem  vzdelávania k praktickému osvojovaniu si 

kompetencií efektívnou komunikáciou 

2. spolupráca na výbere kníh a študijných materiálov 

z anglického jazyka pre študentov a vyučujúcich  

3. zodpovedná za učebňu B1 – 12 

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

 
PaedDr. 

Mária Suchánková 

1. uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

2. edukácia žiakov – k podpore zdravia prostredníctvom aktívneho 

pohybu 

3. vstupné testy pohybovej výkonnosti žiakov 1.r. a 2.r. 

4. kurz pohybových aktivít zameraný na letné a zimné športy 

(1.r, 2.r), kurz  na ochranu života a zdravia (3.r) 

5. krúžková činnosť (tanečný krúžok, turistický krúžok) 

6. Deň Zeme 

7. príroda a ekológia na Slovensku – informačné panely 

8. medzitriedny a školský turnaj v stonom tenise 

9. zodpovedná za telocvičňu B2 – 29 

10. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

 Mgr. Alena Sušilová 
1. správca účtu o. z. Vzdelanie a zdravie 

2. vedúca PK v študijnom odbore  zdravotnícky záchranár 
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3. zodpovedná za učebňu B3 – 39 a sklad ZZ B3 – 40 suterén 

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

33. 
Mgr. Zuzana 

Szeberényiová 

1. žiacka školská rada 

2. Deň narcisov aktivita so žiakmi 

3. edukácia žiakov v oblasti hodnotovej výchovy a ľudských práv 

(O.Z. Living Memory – prednášky pre žiakov) 

4. Zbierka biela pastelka 

5. Halowen organizácia 

6. Chuť žiť 

7. Imatrikulácia prvákov 

8. Zbierka pre útulok Sloboda zvierat – spolupráca 

9. Dobrovoľníctvo 

10. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

36. Mgr. Zlatica Tongelová 

1. školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní  pre oblasť 

prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických 

javov, 

2. Deň zdravia – odber krvi  mobilnou jednotkou NTS, Bratislava 

3. zodpovedná za sklad OSE  B1 – 22 

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

37. Ing. Janka Trebulová 

1. zodpovedná za komplex odborných učební AV 

2. príprava celoslovenského stretnutia odborných učiteľov 

študijného odboru AV 

3. krúžková činnosť – krúžok Hravo – zdravo 

4. Deň župných škôl – prezentácia AV 

5. Správna výživa seniorov v DSS so žiakmi 4. ročníkov 

študijného odboru AV –  prednáška a prezentácia 

6. Svetový deň mlieka – prezentácia 

7. Svetový deň chorých – prednáška pre žiakov 1.ročníkov 

8. Deň diabetu – prezentácia 

9. Vianočné prekvapenie pre zamestnancov školy 

10.   príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

38. Mgr. Emília Trpíšková 

1. vedúca stravovacej komisie 

2. zodpovedná za učebňa B3 – 52 

3. Svetový deň vody –  22. marec – prezentácia 

4. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

39. Mgr. Mária Urbanová 
1. účasť na aktivitách školy 

2. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

40. 
PhDr. 

Iveta Valentová, PhD. 

1. aktualizačné vzdelávanie – školiteľ/metodik 

2.  uvádzajúci pedagogický zamestnanec 

3. Deň župných škôl – prezentácia SZŠ na pódiu 

4. zodpovedná za úsek anatómie a učebňu  VAUčebna B1 – 25 

5. koordinovanie aplikácie ANATOMYKA pre žiakov školy 

6. zástupca zamestnancov školy 

7. zástupca pedagogických zamestnancov v Rade školy 

8. člen pracovnej skupiny MZ SR v št. programe starostlivosť 

o dieťa 

9. garant aktualizačného vzdelávania 

10. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

41. 
PhDr. 

Eva Veselská, MPH 

1. nábor žiakov ZŠ do študijného odboru AV, MAS a PS 

2. informácie pre žiakov v oblasti stratégie kariéry a celoživotného 

vzdelávania 

3. Dobrý trh 24. 09. 2022 

4. výchovné a kuriérove poradenstvo 

5. príspevky do školského časopisu Kyslík a na sociálne siete 

 
Mgr. Wyková Miroslava 1. účasť na aktivitách školy 

2. zodpovedná za odborné učebne MAS a šatne MAS 

3. začínajúci pedagogický zamestnanec – adaptačné vzdelávanie 
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Tab. 12 Technicko-hospodársky úsek 

 

Zamestnanec Zodpovednosť za úsek 

Katarína Chandogová, PhDr., MBA asistentka riaditeľky 

Hana Kekeliová, Ing. tajomníčka školy 

Jana Vinczeová, Ing. vedúca ekonomického úseku a OĽZ 

Helena Galbová hospodárka, školské učebnice 

Barbora Čavojecová študijný referent 

Simona Kolínková personalistka, sociálne štipendiá 

Miloš Masiarik, Ing. správca počítačovej siete 

Matej Daniš, Mgr. technik BNOZP a PO 

Božena Šarayová, Ing. účtovníčka 

Eva Zemanovičová asistentka, zodpovedná za knižnicu a didaktickú techniku 

Terézia Radičová Informátor 

Branko Toman, Ing. školník/ informátor 

Ivan Kohýl školník/ informátor 

Erika Kapustová Upratovačka 

Monika Kubušová Upratovačka 

 

Poznámka: 

Pracovné porady pedagogických zamestnancov sa budú uskutočňovať len v prípade naliehavosti 

riešenia aktuálnych problémov. Termín bude vždy zverejnený v týždennom pláne. 

Zamestnanci boli oboznámení dňa 31. augusta 2022 na pedagogickej porade s Organizačnými pokynmi 

na školský rok 2022/2023. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   PhDr. Janka Gabaľová, PhD. 

         riaditeľka  

Bratislava 31. augusta 2022 
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Príloha 

 
Branislav Gröhling 

minister       Bratislava 15. augusta 2022  

Číslo: 2022/19036:1-A1810 

 

 

ROZHODNUTIE 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:  

S účinnosťou od 1. septembra 2022 

1. Na účel školského vyučovania v škole (prezenčne) a prevádzky školských zariadení sa predkladá 

vyhlásenie o bezpríznakovosti.  

2. Prevádzka zariadení školského stravovania pre stravníkov, ktorí nie sú deťmi, žiakmi alebo 

zamestnancami školy, v ktorej sa školské vyučovanie uskutočňuje v škole (prezenčne) alebo školského 

zariadenia, ktoré je v prevádzke, sa umožňuje len v rozsahu výdaja jedál a nápojov. Prevádzka zariadení 

školského stravovania v rozsahu konzumácie jedál a nápojov sa do skončenia mimoriadnej situácie 

vyhlásenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 2022 umožňuje aj pre 

príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.  

3. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytnúť 

žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-

19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy 

alebo žiakom viacerých tried takéto voľno, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne 

prerušenie školského vyučovania v škole.  

4. Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka vo vzťahu k jednej triede alebo viacerým triedam na základe 

opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-

19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole; to platí aj ak ide o 

obmedzenie prevádzky vo vzťahu k škole alebo školskému zariadeniu.  

5. V triedach alebo školách, v ktorých sa neuskutočňuje školské vyučovanie v škole (prezenčne) z 

dôvodu podľa bodov 3 a 4, riaditelia škôl zabezpečia pre deti alebo žiakov dištančné vzdelávanie.  

6. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 

výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 

školského zákona a) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich 

vyučovacích dní, ak ide o žiaka, b) sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní, ak ide o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, c) nie je 

obmedzená, ak ide o dieťa, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.  

7. Škola oznámi územne príslušnému regionálnemu úradu školskej správy na účely poskytovania 

ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k 

poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Regionálny úrad 

školskej správy tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou. 

8. Zrušuje sa rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2022/12509:1-A1810 z 25. 

februára 2022 v znení rozhodnutia č. 2022/12509:2-A1810 z 3. marca 2022.  
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Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia 

príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.  

Odôvodnenie:  

V súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19 dochádza k 

niektorým zmenám vo vzťahu k rozhodnutiu č. 2022/12509:1-A1810 z 25. februára 2022 v znení 

rozhodnutia č. 2022/12509:2-A1810 z 3. marca 2022.  

Uskutočňovanie školského vyučovania v škole a prevádzka školských zariadení bude aj naďalej na 

základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti.  

Naďalej zostáva zachovaná vo všetkých zariadeniach školského stravovania počas vyhlásenej 

mimoriadnej situácie aj možnosť poskytovania stravovania pre príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 142 z 26. februára 2022, ktorým 

bola vyhlásená mimoriadna situácia podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 

Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  

Naďalej zostáva zachovaná pre riaditeľa školy možnosť z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia 

COVID-19 poskytnúť voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa. Čas takto poskytnutého voľna 

sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole s tým, že pre deti a žiakov bude 

zabezpečené dištančné vzdelávanie. Za mimoriadne prerušenie školského vyučovania sa rovnako 

považuje naďalej aj situácia, ak príde k obmedzeniu alebo k prerušeniu prevádzky vo vzťahu k jednej 

triede alebo viacerým triedam na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID19.  

Zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 7 po sebe 

nasledujúcich vyučovacích dní. Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať až, ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia 

trvá dlhšie ako 7 dní. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak 

ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné. Ak 

ide o žiakov, táto lehota zostáva predĺžená na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.  

 

Branislav Gröhling 

minister školstva, vedy, výskumu a športu 

 

 

 

 

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-septembra-2022/ 
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Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20, 850 07 Bratislava 

Prezenčná listina pedagogických zamestnancov školy 

 

P. č. Meno a priezvisko Podpis 

1. PhDr. Janka Gabaľová, PhD.  

2. PhDr. Gabriela Habdáková, PhD., MPH  

3. PhDr. Katarína Chandogová, MBA  

4. Mgr. Katarína Adamová  

5. PhDr. Veronika Bebjaková  

6. Mgr. Miriam Beláňová  

7. Mgr. Martina Biksadská  

8. Mgr. Katarína Bíleková  

9. Mgr. Anna Blesáková  

10. Mgr. Lenka Bordjuhová  

11. PhDr. Anna Faborová  

12. PhDr. Oľga Füleová  

13. Ing. Alena Gelčinská  

14. Mgr. Monika Gelenekyová  

15. Mgr. Veronika Gibson  

16. RNDr. Magdaléna Hessková  

17. Mgr. Eva Horkovičová  

18. Mgr. Natália Huťanová  

19. Mgr. Eva Kabinová  

20. Mgr. Matej Kimlička  

21. Mgr. Alžbeta Krišková  

22. RNDr. Alica Kubošková  

23. PaedDr. Mária Mihálechová, PhD.  

24. RNDr. Silvia Moravčíková  

25. PhDr. Ivana Mráziková  

26. Mgr. Lenka Neumannová  

27. Mgr. Margaréta Ondrejková  

28. Mgr. Zlata Ondrejová  

29. Mgr. Monika Peczová  

30. PhDr. Gabriela Pénzesová  

31. Mgr. Ľubomíra Petrova  

32. PhDr. Ľuboš Polák  

33. PhDr. Renáta Puškárová  

34. Mgr. Anna Repková  

35. PhDr. Zuzana Schmidtová, PhD.  

36. Mgr. Janka Sedlárová  

37. Mgr. Lucia Smažáková Karabínošová  

38. PaedDr. Mária Suchánková  

39. Mgr. Zuzana Szeberényiová  

40. Mgr. Alena Sušilová  

41. Mgr. Zlatica Tongelová  

42. Ing. Janka Trebulová  

43. Mgr. Emília Trpíšková  
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44. Mgr. Mária Urbanová  

45. PhDr. Iveta Valentová, PhD.  

46. PhDr. Eva Veselská, MPH  

47. Mgr. Miroslava Wyková   

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/-la s obsahom Organizácie školského roku 

2022/2023 a súhlasím s jeho obsahom. 

 

 

 

 

 

 

 


