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     Absolventi Strednej zdravotníckej školy v Dolnom Kubíne  

nachádzajú svoje uplatnenie  ako výborní  zdravotnícki asistenti, 

zdravotné sestry, záchranári, lekári, príslušníci slovenskej 

profesionálnej armády alebo pracujú v iných rezortoch, a to doma 

aj v zahraničí. Ich prioritou nie sú len vedomosti, ale hlavne 

prosociálnosť, ktorá 

je väčšinou spojená 

s talentom a 

nadaním aj na 

hudbu, spev, tanec, 

divadlo, literatúru, 

výtvarné umenie, fotografovanie, žurnalistiku, šport... Z toho 

dôvodu sa na škole tradične koná súťaž Naše talenty, na ktorej sa 

môžu žiaci prezentovať a rovnako sú zapájaní do rôznych súťaží 

i kultúrnych podujatí. A nezabúdajú, že byť zdravotníkom, 

znamená v prvom rade, mať veľké srdce pre toho, kto raz bude 

ich pomoc potrebovať. 

     Na Slovensku tretí, v Žilinskom samosprávnom kraji prví!  
Žiačky V. Sumegová, D. Brezoňáková a J. Talagová z III.A sa 

umiestnili na úžasnom 3. mieste v celoslovenskej súťaži  prvej 

pomoci  v Dunajskej Strede, kde 

si svoje vedomosti a zručnosti  

meralo 18 družstiev SZŠ z celého 

Slovenska a z družstiev ŽSK boli 

najlepší. Ďalším úspechom  

žiačok V. Sumegovej, D. 

Brezoňákovej, J. Talagovej, 

L.Rakovanovej, A. Šangalovej 

a A. Lieskovskej  bolo  4. miesto 

na súťaži v prvej pomoci, ktoré 

sa konalo v Dolnom Kubíne. Súťažilo 13 družstiev a od 3. miesta ich delil 

len jeden bod. Na medzinárodnej súťaži prvej pomoci v Děčíne sa umiestnili 

na 4. mieste. D. Otrubová a V. Holúbková zo IV.A získali 8. miesto  na III. 

ročníku celoslovenskej konferencie v odbore zdravotnícky asistent v Banskej 

Bystrici.           

     Okrem súťaží nezištne prezentujú prvú pomoc v materských 

a základných školách ako aj v Domove sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Dolnom Kubíne. Každoročne sa zapájajú do Dňa 

narcisov, tento rok vyzbierali 2266,22 eur. Okrem cestovných lístkov 

zbierajú aj vrchnáky z PET fliaš, ktoré pomôžu tým, ktorí to potrebujú. 

Sú vzornými darcami krvi, kreatívne spolupracujú s Detským 

domovom v Istebnom a v rámci medzinárodnej spolupráce s družobnou 

školou SZŠ v Děčíne absolvujú výmennú odbornú prax a priateľské 

stretnutia.  

     Ďalšie úspechy našich talentov 



     3. miesto v prednese poézie na regionálnej súťaži v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín získala D. 

Ľubová. J. Bieľák získal viacero ocenení vo výtvarných 

súťažiach, podobne ako D. Hujčáková 

vo fotografovaní, ktorá sa rozhodla 

študovať žurnalistiku. Z. Holubčíková 

je členku  umeleckého kolektívu 

TOUCH, ktorý v scénickom tanci, 

získal nejedno ocenenie doma aj 

v zahraničí /Japonsko, Kanada, 

Nemecko, Chorvátsko/. V. Vojtasová 

osem rokov tancuje v známom 

folklórnom súbore Kamenčan, v rámci 

ktorého absolvovali množstvo 

folklórnych slávností a podujatí.  Hudobná skupina SOMETIMES, ktorú tvoria Andrea a Adriana Šangalová 

a T. Kurtulík sa prezentujú na kultúrnych podujatiach a nedávno na vernisáži v MsKS 

v Dolnom Kubíne. Veľkým speváckym talentom s anjelským hlasom je A. Baláková, 

ktorá už v prvom ročníku vyhrala súťaž Naše talenty. K. Brandysová, V. Štefaňáková 

a K. Baleková sa dlhé roky venujú písaniu poézie 

a prózy. Žiaci sa pravidelne zapájajú do súťaží 

Mladý Slovák, Literárny Kežmarok, Štúrovo pero, 

Môj slovenský športový idol, do  súťaží 

organizovaných MO SR a iných.  Vydávajú 

študentský časopis Uzlík, každý týždeň pripravujú 

Vysielanie študentského rozhlasu a aktívne 

podporujú školský  študentský parlament.  

     Medzi športové úspechy patria pravidelné prvé 

miesta M. Nuttu v armwrestlingu, nedávno  6. 5. 

2015 na súťaži Silná ruka stredoškolákov, bol opäť 

prvý, L. Očkajáková získala 2. a 3. miesto,  D. 

Parišková 3. miesto.  Tím chlapcov /Perutka, 

Rechtorík, Kurtulík, Žúbor, Ištván, Tomáň, Jašica, 

Meško, Chovanec, Zavoďančík/ získal 2. miesto vo florbale stredných škôl 

v Dolnom Kubíne. Žiak 

O. Zemenčík sa venuje 

viacerým športom – 

horskej cyklistike, 

workoutu a MMA – 

zmiešanému bojovému 

umeniu, v ktorom získal 

nejedno víťazstvo. T. 

Kurtulík, ktorý 

dlhoročne hrával futbal za TJ SLOVAN MAGURA 

Vavrečka, je dnes už aktívnym futbalovým rozhodcom. L. 

Perutka úspešne hráva florbal za ŽATVA 90 Dolný Kubín. 

M. Jašica sa aktívne venuje adrenalínovej horskej cyklistike a turistike a jej umeleckej fotodokumentácii so 

zameraním na 

ochranu prírody 

a zdravý životný 

štýl, ktorý 

prezentuje aj v 

škole. 

     Od roku 2011 

sú študenti školy 

zapojení do 

recyklačného 

programu 

Recyklohry, 

v rámci ktorého 

už vyzbierali 



niekoľko tisíc kilogramov elektroodpadu! Formou súťaže sa zapojili aj do zberu obnoseného šatstva pre 

neziskovú organizáciu Pomocný anjel. Spolu sa už odviezlo 2250 kg šatstva, ktoré môže ďalej poslúžiť ľuďom. 

     Aj tento školský rok budú opúšťať brány školy štvrtáci – maturanti, ktorých mottom je:  

„Študentom sa stane každý, ale zdravotníkom sa musíš narodiť!“    
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