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Slovenská podologická spoločnosť, o.z. 

 
Informuje, že v  školskom roku 2021/2022 sa na 

 

 

Strednej zdravotníckej škole v Nových Zámkoch  

opäť otvára prvý ročník experimentálneho študijného 

odboru 5349 N PODOLÓG. 
 

 

 

Toto štúdium  bude prebiehať v dvojročnom externom (večernom) pomaturitnom 

kvalifikačnom štúdiu a bude ukončené maturitnou skúškou.  

 

Jedná sa o experimentálny ročník, očakáva sa, že na toto štúdium sa budú 

hlásiť predovšetkým tí uchádzači-pedikéri, ktorí sa počas neho budú aj 

ochotne a aktívne podieľať na tvorbe podologických učebných materiálov 

a výučbe, tak ako je tomu aj v školskom roku 2020/2021.  

 

 

 

 

Uchádzač o štúdium Podológie  musí spĺňať tieto kritériá podľa požiadaviek 

SZŠ Nové Zámky: 

 stredoškolské vzdelanie ukončené  maturitou 

 získaná rekvalifikácia alebo výučný list v odbore pedikúra 

 prax v odbore pedikúra min. 5 rokov (ovládanie mokrej aj suchej 

techniky ošetrenia chodidiel) 

 práca v odbore počas celého štúdia na SZŠ  

 odporúčanie Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. na štúdium  

 absolvovať prijímacie skúšky 

 

 

 

Na základe vyhlášky č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o prevencii a kontrole prenosných ochorení podľa § 5 ods.1 c) a § 7 ods.2 

e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti 

vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, 

aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky 

očkovacej látky, z čoho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba 

priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (očkovací preukaz). 
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Kritériá Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. 
 

pre udelenie odporúčania na  

experimentálne štúdium podológie na 

SZŠ Nové Zámky: 

 

 ovládanie podologických techník ako napr.:  

o ošetrovanie zarastených nechtov  

o orthonyxia (aplikácia rôznych druhov špon a prax) 

o pedikérska oklúzia 

o aplikácia protetických materiálov na nechty  

o ošetrovanie nôh diabetikom  

o praktická znalosť ošetrenia a prípravy:  

 mykotických nechtov na dermatológiu 

 bradavíc na dermatológiu 

 účasť na pedikérskych súťažiach 

 absolvovanie odborných prednášok, doškoľovacích a doplnkových kurzov 

v pedikúre 

 prednášková činnosť pre profesionálov i laickú verejnosť 

 osveta pedikúry na rôznych podujatiach či už profesionálnych alebo 

určených pre širokú verejnosť  

 edukačná činnosť pre verejnosť alebo profesnú pedikérsku obec  

 členstvo v Slovenskej podologickej spoločnosti, o.z. 

 

 

 

Prijímanie žiadostí o odporúčanie na experimentálne štúdium 

podológie na SZŠ Nové Zámky do 15.4.2021. Žiadosti prijaté po tomto 

termíne budú zamietnuté z dôvodu nedodržania termínu dodania 

žiadosti.  

 

 

 

Žiadosť si je možné stiahnuť na tomto ODKAZE. 
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