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zadnou. V letnom semestri sme 
nastúpili na prax a tam už to 
je o inom. Keďže v triede sme 
pol na pol zdravoťáci a gym-
nazisti, tak  nás nemôžu hneď 
dať na gynekológiu, takže prax 
máme na internom oddelení, 
ortopédii a na detskej klinike, 
konkrétne oddelenie dojčiat. Na 
oddeleniach máme externých 
vyučujúcich, len na ortopé-
dii máme ročníkovú vedúcu. 
V triede sme rozdelení na 3 
skupiny, takže sa tiež točíme po 
oddeleniach po skupinách. Po-
pri praxi musíte stíhať priebežné 
zápočty v škole, zápočty na 
praxi, odovzdávať z každého 
oddelenia ošetrovateľský pro-
ces (naše ZOSky), z každého 
oddelenia tiež odpovedáte. 
Prax je zatiaľ dva dni v týždni, 
tiež nás čaká mesačná prax 
na gynekológii v Prešove a 
dvojtýždňová prázdninová let-
ná prax, ktorá je v mieste byd-
liska na oddelení gynekológie a 
šestonedelia. Nevýhodou je, že 
počas mesačnej praxe, ktorá je 
od pondelka do piatku, od 7.00 
do 15.30, máte skúškové obdo-
bie, čiže musíte všetko stíhať a 
predmety v letnom semestri, 
z ktorých sú skúšky, sú oveľa 
ťažšie.

5. Ak by sa dal vrátiť čas, šla 
by si tam znova alebo by si sa 
vybrala úplne iným smerom ? 

Ak by sa dal vrátiť čas, tak určite 

po maturite 
nejdem 
hneď na 
vysokú 
školu, ale 
dala by 
som si rok 
odklad. A 
potom, no 
neviem, 
možno by 
som si dala 
ten istý od-
bor, možno 
by ma zau-
jalo niečo 
iné, ťažko 
povedať.

6. Dá sa 
popri 
štúdiu mať 
aj nejaké 
iné akti-
vity? Stíhaš 
sa venovať 
kamarátom 
? 

Všetko sa dá, len veľa záleží 
od toho, ako máte rozvrhnutý 
deň, rozvrh, učenie. Pravdu-
povediac, keď som doma cez 
víkendy, tak som väčšinou v 
robote, ak nemám práve na 
ďalší týždeň veľa učenia, alebo 
len tak chodíme na túry so 
známymi, opekať, v zimnom 
semestri som stihla cez ví-
kend aj výlet do Nemecka a tak 
podobne. A cez týždeň, keď 

som v Prešove, teraz v letnom 
semestri mám toho času menej, 
pretože na intrák chodím okolo 
16:00 – 16:30, takže zvyčajne 
si zložím veci, naštudujem si 
niečo na ďalší deň, s babami 
skočíme na večeru a spať idem 
už o deviatej, aby som na praxi 
nevyzerala ako zombie. A či sa 
stíham venovať kamarátom? 
Hmm, rátajú sa aj spolubýva-
júce? Ale nie, sem tam si všetci 
spolužiaci zo strednej vyrazíme 
večer do mesta, pospomíname, 
ako nám bolo na strednej super, 
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