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Číslo: 59/2010       Lučenec, 14. december 2010             

 
Vec 
Žiadosť o pozastavenie procesu úpravy sústavy študijných odborov na SZŠ v Slovenskej 
republike  
 
 
 Vážený pán minister, 
       
          obraciame sa na Vás so žiadosťou o pozastavenie procesu úpravy sústavy študijných 
odborov na Stredných zdravotníckych školách v SR – vyradenie študijného odboru zubný 
technik s úplným stredným odborným vzdelaním v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu. 
Zubný technik patrí medzi vyhľadávanú profesiu, absolventi našli významné uplatnenie doma 
i v zahraničí. Jeho vyradenie zo sústavy študijných odborov vnímame ako nesprávny a 
deštruktívny krok smerujúci k zániku uvedeného odboru s dopadom nielen na školy, na 
ktorých uvedený študijný odbor má šesťdesiatročnú tradíciu, ale aj na trh práce 
v Stredoslovenskom a Východoslovenskom regióne, kde by zanikla možnosť vyštudovať 
tento odbor.  
           Možnosť získať uvedené vzdelanie by v súčasnosti zostala na jedinej vysokej škole - 
Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave (JLF Martin v súčasnosti 
štúdium neotvára). Vysokoškolské štúdium je po finančnej stránke nedostupné pre 
prípadných záujemcov z uvedených regiónov, navyše je zbytočne drahé pre náš štát, ktorý by 
potrebných odborníkov mohol získať oveľa lacnejšie v kvalitnom stredoškolskom štúdiu, so 
zameraním na praktické vyučovanie. SZŠ zabezpečujú pracovné a technologické postupy 
v súlade s praxou, využívajú materiálne a odborné zabezpečenie obdobne, ako vo vyspelých 
krajinách Európy. 
           
 
 
 
 
           K vyradeniu pristupuje Ministerstvo zdravotníctva napriek sérii rokovaní, ktoré podľa 
nášho názoru jednoznačne poukázali na nesprávnosť takéhoto kroku: 
 



           a) návrh na úpravu siete bol prerokovaný na zasadnutí  odvetvovej tripartity dňa 12. 
októbra 2010, kde strana odborov a strana zamestnávateľov neodporučili MZ SR pokračovať 
v legislatívnom procese v predloženej forme; 
           b) na rokovaní ministra zdravotníctva s Asociáciou SZŠ SR dňa 25. októbra 2010 bola 
dojednaná úprava siete vo vyššom odbornom štúdiu – vyradenie odborov diplomovaný 
zdravotnícky záchranár, diplomovaný medicínsko-technický laborant, diplomovaný zubný 
technik; rokovanie neobsahovalo vyradenie študijného odboru zubný technik s úplným 
stredným odborným vzdelaním v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu 
           c) dňa 9. novembra 2010 sme požiadali ministra zdravotníctva a sekciu zdravia MZ SR 
o úpravu záverov z rokovania tak, aby neobsahoval vyradenie študijného odboru zubný 
technik s úplným stredným odborným vzdelaním v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu, 
ktoré nebolo predmetom rokovania; 
 d) Sekcia zdravia MZ SR odmietla úpravu záverov s odôvodnením, že zo strany ASZŠ 
SR nebol vznesený nesúhlas s vyradením odboru a že predmetný materiál bol už predmetom 
rokovania gremiálnej porady ministra a sústava je schválená. 
  
  Vyjadrujeme presvedčenie, že prehodnotíte príslušné kroky MZ SR v prospech našej 
žiadosti.  Radi prijmeme možnosť ďalšieho rokovania v danej oblasti. 
  
  S pozdravom  
 
 
 
 
            Mgr. Miroslav Sekula 
       prezident  Asociácie SZŠ SR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: kópia Záznamu z rokovania ... 
             kópia Žiadosti o opravu Záznamu ... 
             kópia Odpovede MZ SR 


