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Charakteristika absolventa 
 
     Učebný odbor sanitár pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne 
vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, úradoch 
verejného zdravotníctva a iných zariadeniach. 

     Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie 
nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti 
v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu. 
 
     Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti 
o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta, so zameraním najmä na 
preddezinfekciu, dezinfekciu a sterilizáciu. Absolventi ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, 
príslušné pracovné postupy. Absolventi sú pripravení na výkon sanitárskych  činností na všetkých 
lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych 
oddeleniach, v pitevni, v centrálnej sterilizácii, sádrovni, na jednotlivých oddeleniach úradov verejného 
zdravotníctva, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie.  
 
     V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.  
 
     Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať 
v stredoškolskom vzdelávaní na strednej zdravotníckej škole, najmä v študijnom odbore zdravotnícky 
asistent a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 

Absolvent študijného odboru je pripravený: 

- samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť 
o prostredie pacienta 

- ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy 

- vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, 
v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v centrálnej 
sterilizácii, sádrovni, na jednotlivých oddeleniach úradov verejného zdravotníctva. 

 
 Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne 
vo vybraných činnostiach a v tíme pod vedením sestry. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje 
kvalifikáciu. 

 


