
Zápisnica 
 

zo Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR, 

konaného dňa 19. apríla 2012 v Banskej Bystrici 

 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

  ospravedlnená Mgr. Daniela Peclerová 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Koncepcia zdravotníckeho vzdelávania v SR 

3. Blok vystúpení hostí 

4. Správa o činnosti ASZŠ SR 

5. Správa o hospodárení ASZŠ SR  

6. Návrh rozpočtu na rok 2012/2013 

7. Obedňajšia prestávka 

8. Voľba členov Rady a Dozornej rady ASZŠ SR 

9. Rôzne, diskusia 

10. Návrh uznesení 

11. Záver 

 

Ad.1: Zasadnutie Zhromaždenia delegátov Asociácie SZŠ SR otvoril a prítomných privítal 

PaedDr. Michal Straka. Zvlášť privítal hostí: zástupkyňu SOZZaSS pani Ing. Danielu 

Pochybovú, viceprezidentku AŘZŠ ČR pani PhDr. Dagmar Sitnú a zástupkyňu cirkevnej SZŠ 

sv. Bazila Veľkého v Prešove  pani PhDr. Annu Imrichovú. Ďalej zasadnutie viedol prezident 

asociácie Mgr. Miroslav Sekula. Oboznámil delegátov s navrhovaným programom 

zasadnutia, ktorý následne schválili. Všetkým poprial úspešné rokovanie.  

 

 

Ad.2:  Prezident asociácie prezentoval návrh Koncepcie zdravotníckeho vzdelávania v SR 

vypracovaný ASZŠ SR. Pripomenul, že jednou z hlavných úloh asociácie v najbližšom 

období bude presadiť čo najviac našich návrhov do koncepcie zdravotníckeho vzdelávania, 

ktorú pripravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Prezentácia je prílohou zápisnice. Vyzval 

prítomných na diskusiu k predloženému návrhu. 

PhDr.E.Potúčková – komentovala zákon č. 50/2012 Z.z. o sociálnych službách, ktorý 

uvádza, že v opatrovateľskej službe môžu pracovať už aj absolventi odboru sanitár. 

Pripomenula, že do ŠVP pre odbor sanitár bude potrebné presadiť zvýšenie kompetencií 

(stravovanie pacientov  a základná osobná hygienická starostlivosť o pacientov). 

RNDr.D.Žaludko – vyslovil názor, že ASZŠ SR by sa mala vyjadrovať iba k vzdelávaniu 

a nie k hodnoteniu stavu zdravotníctva a kvalite vysokoškolského štúdia. Navrhol nesnažiť sa 

preberať kompetencie sestry, ale skôr skúsiť vrátiť vzdelávanie sestier na stredné školy. 

PhDr.R.Sládečková – pripomenula, že aj nový návrh ŠVP pre zdravotníckeho asistenta 

obsahuje iba kompetencie podľa súčasnej legislatívy. 

PaedDr.M.Straka – pripomenul, že o kvalite vzdelávania jednotlivých inštitúcií rozhoduje 

predovšetkým trh (odberatelia absolventov). Uviedol tiež, že je požiadavkou doby vzdelávať 

lacno a rýchlo – a to práve zaručuje návrh asociácie. 

Mgr.M.Sekula – uviedol, že zamestnávatelia by tiež uprednostnili absolventov stredných 

škôl. 
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PhDr.O.Bachratá – doplnila, že žiaľ nie vždy o kvalite rozhoduje trh, ale niekedy aj 

rozhodnutia orgánov štátnej správy (napr. pri vyňatí odboru dentálna hygienička zo siete SZŠ)  

PhDr.E.Siposová – vyslovila názor, že cesta cez zmenu vzdelávania sestier nevedie. 

Konštatovala, že návrh koncepcie je stanovený a teraz je potrebné nájsť spôsob presadenia 

našich požiadaviek – najlepšie získaním podpory MZ SR. 

 

 

Ad.3:  a) vystúpenie viceprezidentky AŠZŠ ČR pani PhDr. Dagmar Sitnej.   

Vo svojej prezentácii uviedla prehľad aktivít asociácie riaditeľov zdravotníckych škôl v ČR a 

základné údaje o zdravotníckych školách v Českej republike:  

- všetky školy 76, 

- krajské školy 60, 

- súkromné a cirkevné školy 16. 

Z nich je 32 SZŠ, 40 SZŠ a VOŠ a 4 VOŠ. 

Ďalšie informácie sú prílohou zápisnice. 

        b) vystúpenie zástupkyne SOZZaSS pani Ing. Daniely Pochybovej. 

Poďakovala za pozvanie na zasadnutie. Stručne pripomenula históriu spolupráce SOZZaSS 

a ASZŠ. Vyjadrila podporu návrhu Koncepcie zdravotníckeho vzdelávania v SR vypracovanú 

ASZŠ. Uviedla tiež, že počet vysokoškolsky vzdelaných sestier v SR je zbytočne vysoký. 

Poznamenala „načo je pri posteli pacienta potrebná sestra s vysokoškolským štúdiom“, keď 

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti potrebujú a chcú pripravených zdravotných 

pracovníkov. 

Na záver ešte raz vyjadrila podporu Asociácii SZŠ zo strany SOZZaSS. 

 

  

Ad.4: Správu o činnosti Rady a Dozornej rady Asociácie SZŠ SR za obdobie od 13. apríla 

2011 do konania zhromaždenia delegátov predniesol prezident ASZŠSR Mgr. M. Sekula. 

Okrem iného uviedol, že členmi asociácie je 25 z 29 stredných zdravotníckych škôl na 

Slovensku. Vzhľadom na ukončenie funkčného obdobia Rady a Dozornej rady poďakoval jej 

členom za prácu. K správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

Správa tvorí prílohu zápisnice.  

Hodnotené oblasti činnosti priebežne dopĺňali aj prítomní účastníci zhromaždenia delegátov. 

Ad.5: Správu o hospodárení od 1.4.2011 do 31.3.2012 predniesla RNDr. Janka Gugová a tvorí 

prílohu zápisnice. Správa bola prítomnými delegátmi akceptovaná bez pripomienok. 

Ad.6: S návrhom rozpočtu ASZŠ SR na rok 2012/2013 oboznámil prítomných prezident 

asociácie. Vydaril stanovisko k návrhu rozpočtu i jednotlivým položkám. Skonštatoval, že 

návrh rozpočtu bol vypracovaný ako schodkový a preto navrhol zvýšiť členský príspevok od 

roku 2013 na 100,- €/rok. Prítomný návrh jednomyseľne schválili. Následne odporučil 

schváliť i rozpočet v navrhovanom znení. Prítomní ho jednomyseľne schválili. 

 

 

Ad.7: Obedňajšia prestávka 
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Ad.8: Nakoľko dvojročné funkčné obdobie súčasnej Rady a Dozornej rady sa skončilo, 

prezident asociácie predniesol nasledovný návrh na zloženie volebnej komisie pre nasledujúce 

voľby: Mgr. Eva Drobná, Mgr. Marta Marková a PhDr. Iveta Vieriková – predseda volebnej 

komisie. Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním – delegáti na lístok napísali 5 

navrhovaných kandidátov do Rady asociácie a troch kandidátov do Dozornej rady. 

Po spočítaní hlasov predseda volebnej komisie oznámil výsledky volieb. Členmi Rady 

asociácie sa stali: 

Mgr. Miroslav Sekula (SZŠ Lučenec)  21 hlasov,  

PhDr. Oľga Bachratá (SZŠ Bratislava, Záhradnícka ul.) 20 hlasov, 

PaedDr. Michal Straka (SZŠ Banská Bystrica) 17 hlasov,  

PhDr. Viera Rusinková (SZŠ Košice, Moyzesova ul.) 15 hlasov,  

Mgr. Miroslav Bednár (SZŠ Poprad) 14 hlasov. 

 

Členmi Dozornej rady sa stali: 

RNDr. Janka Gugová (SZŠ Trenčín) 20 hlasov,  

PhDr. Emília Potúčková (SZŠ Skalica) 15 hlasov,  

PhDr. Janka Profantová (SZŠ Liptovský Mikuláš) 8 hlasov. 

 

 

Ad.9: 

PhDr.A.Imrichová – ako nečlen asociácie poďakovala za pozvanie na zhromaždenie 

a vyjadrila sa, že bude vo vedení školy podporovať vstup školy do ASZŠ SR. 

RNDr.J.Gugová – navrhla, aby sa v júni uskutočnila porada riaditeľov škôl s MZ SR o ŠVP 

a ŠkVP. Podobný názor vyslovila aj PhDr.O.Bachratá 

PhDr.R.Sládečková – ako členka rady ministra pre tvorbu ŠVP podotkla, že momentálne sa 

iba tvorí harmonogram záverečného schvaľovania ŠVP. 

PhDr.O.Bachratá – oznámila, že 27.3.2012 bol na MZ SR odovzdaný návrh ŠVK pre 

študijný odbor zubný asistent. Od 1.4.2012 je tento odbor zahrnutý v sieti študijných odborov. 

PhDr.R.Sládečková – navrhla, aby sme vyzvali námestníčky ošetrovateľstva v jednotlivých 

nemocniciach na vyjadrenie sa k zvýšeniu kompetencií zdravotníckeho asistenta. 

PhDr.O.Bachratá – tlmočila požiadavku PhDr. Komačekovej, ktorá žiada riaditeľov škôl 

aby umožnili svojim učiteľom zúčastniť sa kontinuálneho vzdelávania pre vedúcich 

študijných odborov. 

PhDr.O.Bachratá – uviedla, že na web stránke MZ SR nie je uvedený edičný plán na rok 

2012 a 2013. 
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RNDr.H.Turisová – vyzvala všetkých riaditeľov aby vo väčšej miere spolupracovali 

s prezídiom asociácie pri riešení aktuálnych problémov. 

PhDr.O.Bachratá – požiadala riaditeľov aby oznámili zmeny v sieti odborov v ďalšom 

školskom roku (Michalovce – farmaceutický laborant, Skalica – masér). 

PaedDr.M.Straka -  upozornil, že existujú náznaky krátenia financovania školstva 

v nasledujúcom období. 

 

Ad.10:  U z n e s e n i a : 

Zhromaždenie delegátov Asociácie SZŠSR 

I. Berie na vedomie: 

             1/ Správu o činnosti asociácie v roku 2011/2012 

II.  Schvaľuje: 

             1/ Správu o hospodárení asociácie za rok 2011/2012 

             2/ Rozpočet asociácie na rok 2012/2013 

 3/ Výšku členského príspevku od roku 2013 vo hodnote 100.- € / rok 

 4/ Výsledky volieb do Rady asociácie a Dozornej rady asociácie SZŠ SR 

III.  Ukladá: 

            1/  Presadzovať Koncepciu zdravotníckeho vzdelávania v SR vypracovanú a schválenú   

                  zhromaždením delegátov ASZŠ SR. Využiť všetky možnosti na zakomponovanie  

                  jej myšlienok do Koncepcie zdravotníckeho vzdelávania v SR tvorenú na  

                 Ministerstve zdravotníctva SR. 

                  Z:  Mgr.M.Sekula, členovia asociácie            T: priebežne         

      

            2/   Aktualizovať kontakty na členov odborných komisií zverejnených na web stránke  

                  A SZŠ SR. 

       Z: riaditelia SZŠ SR               T:  30.04.2012 

 

             3/ Zverejňovať aktivity škôl na web stránke asociácie. 

                  Z: riaditelia SZŠ                 T: priebežne 

 

             4/ Požiadať MZ SR  o zvolanie pracovnej porady na úrovni riaditeľov škôl  

                   k problematike tvorby a účinnosti nových ŠVP v júni 2012. 

                   Z: Mgr.M.Sekula                                                  T: 15.05.2012 
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             5/ Prezidentovi asociácie kontaktovať asociácie  poskytovateľov zdravotnej  

                   starostlivosti so žiadosťou o ich vyjadrenie k zvýšeniu kompetencií pre  

                   zdravotníckeho asistenta.                     

                   Z: v texte                  T: 30.05.2012 

 

             6/ Pripomienkovať vyhlášku č.437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné  

                    predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  

                    pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ( doplniť ju o ďalšie  

                    vzdelávacie inštitúcie ktoré pripravujú absolventov pre odbory zubný asistent,  

                    očný optik). 

                    Z: PhDr. O.Bachratá                T:30.05.2012 

 

  7/   Uhradiť členský príspevok pre A SZŠ SR na rok 2013 vo výške 100.-€ .  

                   

        Z: riaditelia SZŠ                            T: 31.03.2013 

          

Ad.11: Prezident asociácie poďakoval prítomným za aktívnu účasť.          

 

Zapisovateľ: ________________________ 

 

Overovateľ: _________________________  

         

Schválil:____________________ 

                       Mgr. Miroslav Sekula 

               prezident A SZŠ SR 


