LISTY HISTÓRIE
Strednej zdravotníckej školy
Sládkovičova 36 v Prešove

Archívne materiály vydávajú svedectvo o tom, že 1. septembra 1949 sa otvárajú v Prešove tri triedy
Vyššej sociálnej zdravotnej školy, a to dva 1. ročníky s počtom 29 a 28 a jeden 3. ročník s počtom
19 žiakov ( v 1. ročníku bolo aj 9 chlapcov). Funkciu dočasnej riaditeľky v tomto čase vykonávala
pani Božena Štollmanová. Škola bola umiestnená v budove bývalej nemocnice na Baštovej ulici.
V školskom roku 1950/51 sa otvorili dve nové triedy 1. ročníka s počtom 17 žiakov a jeden 3. ročník
s počtom 20 žiakov v odboroch zdravotná sestra a zdravotný laborant. Štúdium bolo trojročné.
Od 10. októbra 1950 do funkcie riaditeľa školy bol menovaný pán Ján Baja, profesor I. gymnázia
v Prešove, ktorý v tejto funkcii pôsobil do 31. decembra 1956. Škola naďalej pôsobila na Baštovej ulici,
ale od školského roku 1952/53 boli už elokované pracoviská na ulici Slovenskej, Konštantínovej
a Požiarnickej v Prešove. V školskom roku 1950/51 boli prví 16 absolventi, ktorí štúdium na tejto škole
začali až v 3. ročníku po ukončení dvoch tried odbornej školy pre ženské povolanie.
Medzi prvými vyučujúcimi boli: pani Vilma Nachtnebelová, pani Gabriela Kapišinská, pani Marta
Mydlová, pani Gabriela Germušková, pán Ľudovít Šomský, pani Priska Vavrová, pani Božena
Štollmanová, pani Anna Leščinská.
Prvými učiteľkami praktického výcviku – inštruktorkami – boli pani Jitka Halagová, rod. Bobčíková,
ktorá začínala svoju pedagogickú činnosť 1. septembra 1952 po absolvovaní Vyššieho odborného štúdia
v Prahe a od 1. septembra 1952 pani Anna Nevická, rod. Petríková, absolventka Odbornej školy
pre vzdelanie inštruktoriek zdravotníckych škôl v Prahe.
Medzi prvých externých učiteľov z radov zdravotníkov patrili: MUDr. Janečka, MUDr. Jurič,
MUDr. Vrábľová, MUDr. Kováč, MUDr. Trenkler, MUDr. Brtka a ďalší.
V školskom roku 1952/53 bol aktivovaný nový odbor detská sestra. Otvoril sa jeden ročník s počtom
35 žiakov.
V školskom

roku

1953/54

začínala

Zdravotnícka

škola

v Prešove

už

v nových

priestoroch,

v 8 miestnostiach polovice II. poschodia známeho Prešovského kolégia na ulici SRR 137.
V tomto školskom roku sa otvorila 1 trieda odboru detská sestra, 1 trieda zdravotný laborant
a po prvýkrát v histórii školy 1. trieda s vyučovacím jazykom ukrajinským v odbore zdravotná
sestra. Posledný ukrajinský ročník skončil štúdium v školskom roku 1971/72, pretože od školského roku
1969/70 sa prvé ukrajinské triedy otvorili na novozriadenej Strednej zdravotníckej škole v Humennom.
Od školského roku 1954/55 s počtom 15 tried trojročné štúdium prechádza na štvorročné ukončené
maturitnou skúškou.

V školskom roku 1956/57 sa aktivoval nový odbor v trvaní 4 rokov ukončený maturitnou skúškou –
pôrodné asistentky. Tento odbor pôsobil do školského roku 1972/73, kedy maturoval posledný ročník
pôrodných asistentiek. Od školského roku 1971/72 sa otvárala len jedna trieda odboru pôrodná
asistentka v nadstavbovom štúdiu.
Od 1. januára 1957 bol dočasne poverený vedením školy pán Karol Kyselý, ktorý v tom čase
vykonával aj funkciu zástupcu riaditeľa.
Od 1. marca 1958 bol menovaný do funkcie riaditeľa školy Ing. Juraj Olejár, ktorý v tejto funkcii pôsobil
až do 30. júna 1988. Ing. Juraj Olejár školu organizačne upevnil, rozšíril odbory, vybavil školu
potrebnými učebnými pomôckami.
V školských rokoch 1960/61 a 1961/62 bola na škole jedna trieda dvojročného nadstavbového štúdia
v odbore sanitárskych pracovníkov, od školského roku 1971/72 boli premenovaní na asistentov
hygienickej služby. V školskom roku 1971/72 sa otvoril 1. ročník dvojročného štúdia v odbore
ošetrovateľka, v školskom roku 1972/73 sa otvoril 1. ročník v odbore pestúnka.
Za 25 rokov pôsobenia školy (1949 - 1974) sa vystriedali nasledovné druhy štúdia:
-

zdravotný laborant

-

zdravotná sestra

-

detská sestra

-

ženská sestra

-

pôrodná asistentka

-

asistent hygienickej služby

-

ošetrovateľka

-

pestúnka

S narastajúcim počtom tried narastal aj počet vyučujúcich. V školskom roku 1952/53 bolo na škole
6 tried so 7 vyučujúcimi, z toho 2 učiteľky praktického výcviku, v školskom roku 1974/75 bolo 15 tried
s 26 učiteľmi, z toho 15 učiteliek praktického výcviku a 29 externých učiteľov – lekárov.
V školskom

roku

1975/76

bola

škola

presťahovaná

z prešovského

kolégia

do

pridelených

rekonštruovaných priestorov po Odbornom učilišti OZKN v Prešove. V týchto priestoroch naša škola
pôsobí až dodnes.
V roku 1969 bolo udelené vyznamenanie „Vzorný učiteľ“ riaditeľovi školy Ing. Jurajovi Olejárovi, roku
1970 pánovi Mikulášovi Pavelkovi – učiteľovi matematiky – fyziky a Ing. Jurajovi Olejárovi vyznamenanie
„Za vynikajúcu prácu“ udelené prezidentom republiky. V roku 1974 bolo udelené vyznamenanie
„Vzorný zdravotnícky pracovník“ pani Jitke Halagovej ako vedúcej praktického výcviku.

Po odchode Ing. Juraja Olejára bol do funkcie riaditeľa školy úradne vymenovaný MUDr. Eduard Lukáč,
ktorý svoju funkciu zastával do 1. 8. 1991. Do funkcie zástupcov riaditeľa školy boli ustanovené
PhDr. Emília Sidorová a Mgr. Oxana Gondžová. Počas svojho pôsobenia MUDr. Eduard Lukáč
organizačne upevnil stredné odborné učilište, ktoré vychovávalo nižších strených zdravotníkov a bolo
pričlenené k SZŠ. Posledný ročník SOUZ odbor zdravotník so zameraním na ošetrovateľské
a opatrovateľské práce a zdravotník so zameraním na laboratórne práce a lekárenstvo ukončil štúdium
v júni 1993.
Vo februári v roku 1991 bol zrušený KÚNZ, pod ktorý bola začlenená aj škola. Škola zriaďovacou listinou
zo dňa 18. 12. 1990 a s platnosťou od 1. 1. 1991 nadobudla právnu subjektivitu ako štátna
rozpočtová organizácia a jej riadiacim subjektom sa stalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky (MZ SR).
Po odchode MUDr. Eduarda Lukáča školu dočasne riadila PhDr. Emília Sidorová. Od decembra 1991
bola do funkcie riaditeľa školy ustanovená PaedDr. Anna Pronerová, ktorá funkciu zastávala
do 1. 3. 1992.
Od tohto dátumu bola MZ SR do funkcie riaditeľky školy ustanovená PhDr. Anna Eliašová. Škola sa
pod jej vedením rozvinula do kvality aj kvantity a dosiahla úspech v raste odbornosti učiteľov odborných
predmetov. Škola sa tým zaradila medzi popredné zdravotnícke školy na Slovensku.
Prínosom bolo vybudovanie kvalitnej odbornej knižnice, ktorá poskytovala najnovšie poznatky
z ošetrovateľstva ako učiteľom tak i žiakom.
Škola od roku 1990 prechádzala viacerými výraznými zmenami z hľadiska obsahu i foriem výchovy
a vzdelávania.
V roku 1993 získala škola akreditáciu na aktivovanie nových študijných odborov vyššieho odborného
štúdia – diplomovaná dentálna hygienička, diplomovaná operačná sestra, diplomovaná psychiatrická
sestra, postupne pribúdali ďalšie odbory – diplomovaná pôrodná asistentka, diplomovaná všeobecná
sestra, diplomovaná detská sestra.
Zmena vo vzťahu k študijným odborom sa udiala v roku 2001, kedy Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky schválilo nový študijný odbor zdravotnícky asistent.
Od 1. 7. 2004 bola do funkcie riaditeľky školy ustanovená PhDr. Brigita Kleinová, zástupkyňou školy
bola PhDr. Eva Novotná. Hlavným cieľom školy v oblasti vzdelávania bola v tomto období príprava
zdravotníckych asistentov. V roku 2005 získala škola akreditáciu na rekvalifikačné kurzy – opatrovateľ
geriatrických chorých, opatrovateľ chorých a pestún/pestúnka chorých. V školskom roku 2008/2009 bola
akreditovaná vzdelávacia aktivita Kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov.

Do funkcie riaditeľky školy bola od 1. 7. 2009 vymenovaná PhDr. Gabriela Mihalčínová. Od 1. 9. 2010
bola na základe výberového konania zástupkyňou školy PhDr. Eva Konečná do 31. 08. 2014.
V tom čase druhou zástupkyňou riaditeľky bola Mgr. Slavomíra Mušinková do 30. 3. 2012. Od 1. 9. 2012
zastáva funkciu zástupkyne riaditeľky školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety RNDr. Katarína
Valková.
Počas tohto obdobia prešla škola mnohými rekonštrukčnými zmenami. Vybudovali sa nové odborné
učebne potrebné pre nové študijné odbory. V roku 2009 bol schválený Agentúrou Ministerstva školstva
SR pre štrukturálne fondy EÚ projekt Inováciou ku kvalitnejšej starostlivosti, ktorý bol zameraný
na modernizáciu a inováciu vyučovacieho procesu v predmetoch Základy ošetrovania a asistencie,
Zdravotnícka dokumentácia a Prvá pomoc. Škola týmto projektom získala takmer 135 000,- Eur.
Od školského roku 2012/1013 bol akreditovaný nový študijný odbor masér a od školského roku
2014/2015 študijný odbor zubný asistent v dennom 4-ročnom štúdiu, končiace maturitnou skúškou.
Od 1. 7. 2014 bola vedením školy poverená PhDr. Slavka Dorinová.
Do funkcie riaditeľky školy od 15. 8. 2014 bola menovaná PhDr. Eva Novotná, PhD..
V súčasnosti škola ponúka študijné odbory:
▪

zdravotnícky asistent – denná aj externá forma,

▪

masér – denná forma,

▪

zubný asistent - denná forma

a učebný odbor
▪

sanitár – externá forma.

V školskom roku 2014/2015 škola oslávila 65. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti sa
20. novembra 2014 konal slávnostný galavečer v Divadle Jonáša Záborského v Prešove (veľká scéna).
Slávnostný galavečer bol veľkolepou oslavou histórie a súčasnosti školy. Svojou účasťou školu poctili
významné osobnosti: Doc. PhDr. Zuzana Slezáková, MPH za Ministerstvo zdravotníctva SR, vedúci
Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja Ing. Karol Lacko, PhD.. Medzi zúčastnenými boli
ďalší predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja, vedenie FNsP J. A. Reimana v Prešove,
vedenie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove, zástupcovia Vysokej školy
sv. Alžbety v Prešove, zástupcovia stredných zdravotníckych škôl zo Slovenska, predstavitelia
Mestského úradu v Prešove, poslanci mestského a krajského zastupiteľstva ako aj ďalší významní
predstavitelia vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií a jednotlivých zložiek integrovaného záchranného
systému, bývalé riaditeľky a riaditelia školy a bývalí aj súčasní zamestnanci a žiaci školy.
Počas programu boli ocenení bývalí aj súčasní zamestnanci školy. Ocenenie si prevzali z rúk vedúceho

Odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja a súčasnej riaditeľky školy. Kultúrny program bol
bohatý na mimoriadne herecké, tanečné, spevácke a hudobné talenty žiakov školy, absolventov školy
a pozvaných hostí. Program bol ukončený búrlivým potleskom sprevádzaným vystúpením skupiny
Kandráčovci. Slávnostný večer ukončila honosná recepcia vo foyer Divadla Jonáša Záborského
v Prešove v spoločnosti 400 pozvaných hostí.

