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Ako na vysokú školu, alebo „prihlášková story“. 
      K napísaniu tohto článku ma inšpirovala tohtoročná skúsenosť s prihláškami 
na vysoké školy našich, a nielen našich štvrtákov. Ak ste sa rozhodli pre štúdium 
na VŠ ktoréhokoľvek smeru, i keď si povedzme pravdu, mal by to byť smer 
zdravotnícky, v prvom rade je potrebné si obstarať správne tlačivo. 
Rozhodnutie študovať na VŠ by malo byť zmysluplným a nie preto, že tam ide 
moja kamoška, či spolužiačka. Podobne je to aj s výberom školy. Zvyčajne si odbor 
vyberáme podľa vlastného a nie kamarátkinho výberu. Prihlášku si vypisujeme 
čitateľným písmom, pretože tie údaje je potrebné po Vás aj prečítať . Niektorí 
ste to poňali ako hru  na mačku a myš. Neprečítaš- tvoj problém. Nevedieť kde 
chcem študovať ešte ani v deň odosielania prihlášky mi síce pripadalo viac ako 
divné, ale neriešim to. Možnosť konzultovať máte totiž celý školský rok 
s výchovným poradcom Mgr. Ľ. Králikovou, svojimi triednymi, zástupcom 
riaditeľa a pod. 

     Aby som bola konkrétna, čo sa týka uplatnenia zdravotníckeho asistenta 
a možností študovať, nie je ich málo. Z tohtoročných skúseností však usudzujem, že 
mnohí z vás tieto informácie nemajú. Vzdelávať sa ďalej môžete jednak 
v bakalárskom štúdiu, ktoré je považované za nižšie VŠ vzdelanie  v trvaní 3 rokov, 
ďalej v magisterskom štúdiu, ktoré trvá 5 rokov a považuje sa za úplné VŠ vzdelanie. 
Obe tieto vzdelania zabezpečujú univerzity a tých je na našom malom Slovensku viac 
než dosť. Je z čoho vyberať, takže vyberajte. Okrem všeobecného ošetrovateľstva je 
možnosť študovať na rôznych iných odboroch napr. pôrodná asistencia, 
zdravotnícky záchranár, dentálna hygiena, RTG asistent a pod. Ak sa chcete 
špecializovať, je možné zvyšovať sa kvalifikáciu v odboroch ako očný optik, zubný 
laborant, farmaceutický laborant, asistent výživy, rádiologický laborant, ortopedický 
technik a pod. 
     Štúdium týchto odborov prebieha na SZŠ napr. v Bratislave, Košiciach ... v dĺžke trvania dvoch až troch 
rokov rokov. Tu však nejde o VŠ vzdelanie, ale o pomaturitné. Dáva Vám však možnosť si Vaše doterajšie 
štúdium rozšíriť a je dobré túto možnosť využiť. 
     Ďalšia vec, ktorá ma zaujala je počet prihlášok, ktoré sa pohybovali od 1-8 kusov na 1 žiaka. Keďže je to 
aj zásah do peňaženky rodičov, znovu pripomínam niekedy menej je viac, ale nech je to o kvalite vysokých škôl, 
ktoré ste si vybrali, nie o tom, kde ma vezmú bez prijímacích skúšok. 

    Príprava na VŠ je ďalšou kapitolou. Ak si niektorí z Vás myslia, že 
pripravovať sa na prijímačky stačí dva týždne, sú na hlbokom omyle. 
Zarazilo ma aj dudranie na to, že prijímačky sú z biológie, fyziky, chémie 
a pod. všetky v rozsahu gymnaziálneho učiva a u nás sa tieto učia len 2 
roky. Ruku na srdce, viac ako polovica z Vás je až bledá od šťastia, že 
chémia a fyzika končí v 2.ročníku. A zrazu ste v 4.ročníku a  je potrebné 
sa doúčať. To, že beží krúžok chémie a fyziky na škole sa Vás ani 

nedotkne, až ... to by som sa ale opakovala. Je naozaj len a len na Vás, čo si z toho vyberiete. Možností máte 
viac než dosť, ale ono to chce rozlepiť oči a niečo so sebou robiť od 1. ročníka. Nie 3 roky sa voziť 
a splývať s kolektívom a vo štvrtáku zistiť , že by som šiel alebo šla niečo študovať. 
     Verte, že my sa tešíme spolu s Vami z každého vášho úspechu. Sme radi, ak prídu medzi nás naši 
bývalí žiaci pochváliť sa svojimi úspechmi. Ale... snaha niečo dosiahnuť, musí ísť z Vašej strany, my Vám 
môžeme pomôcť, ale nie nútiť Vás. Uvedomte si, že hlúpych ľudí je na svete dosť a ak sa medzi nich nechcete 
zaradiť, tak je potrebná na sebe „popracovať“.  
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