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ASOCIÁCIA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKÔL SR 
Lúčna 2, 984 17   L u č e n e c    

 

  

 
                                                                     Vážený pán  

                                                                                       MUDr. Tibor Hlavatý, PhD 

                                                                                       Generálny riaditeľ 

                                                                                       Sekcia zdravia 

                                                                                       Ministerstvo zdravotníctva SR 

                                                                                       Limbová 2 

                                                                                      832 52  Bratislava 

 

Číslo: 7/2011                                                                                                        Lučenec,  25.02.2011  

Vec:  Spolupráca pri príprave materiálu „Koncepcia  odborného vzdelávania  a prípravy žiakov  na         

výkon zdravotníckeho povolania a odborných činností“  - žiadosť 

            Vážený pán generálny riaditeľ,  

touto cestou  si Vás Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR dovoľuje požiadať o spoluprácu pri 

príprave  materiálu „Koncepcia  odborného vzdelávania  a prípravy žiakov  na výkon zdravotníckeho 

povolania a odborných činností do roku 2015“. 

Ministerstvo zdravotníctva SR, Odbor zdravotníckeho vzdelávania  oslovilo listom Slovenskú 

komoru fyzioterapeutov o participáciu na príprave materiálu: „Koncepcia odborného vzdelávania 

a príprave žiakov na výkon zdravotníckeho povolania a odborných činností do roku 2015“,  komora 

oslovila vysoké školy, stredné zdravotnícke školy oslovené neboli. Domnievame sa, že mali byť 

oslovené cez Asociáciu SZŠ SR.   

Asociácia stredných zdravotníckych škôl je riadnym členom Odvetvovej tripartity v rezorte 

zdravotníctva. Z uvedeného dôvodu vyplýva, že by  sa ASZŠ SR mala podieľať na tvorbe, resp. 

pripomienkovaní koncepčných materiálov, ktoré sa týkajú zdravotníckeho školstva.  

Domnievame sa, že vzhľadom k tomu, že sa  podieľame na výchove a vzdelávaní, máme 

dlhoročné skúsenosti  vo  výchove a vzdelávaní kvalitných absolventov pre prax  a  vzhľadom 

k plneniu Programového vyhlásenia vlády SR v rezorte zdravotníctva, ako aj v zmysle zákona č. 

184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, by bolo 

vhodné  umožniť nám participovať na koncepciách, resp. mať možnosť sa k predloženým materiálom 

vyjadrovať.  

Asociácia SZŠ SR  Vám ponúka spoluprácu. Veríme, že naša vzájomná spolupráca bude 

prínosom pre odbornú prípravu žiakov na výkon zdravotníckeho povolania a odborných činností.  

Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o to, aby aj stredné zdravotnícke školy (resp. 

Asociácia SZŠ SR), ktoré pripravujú zdravotníckych pracovníkov pre prax, boli oslovené pri riešení 

koncepčných otázok odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon zdravotníckeho povolania 

a odborných činností. 
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            Uvedená problematika bola otvorená aj na Odvetvovej tripartite v rezorte zdravotníctva 

u ministra zdravotníctva  dňa 15.2.2011.             

Za pochopenie a kladné vybavenie žiadosti ďakujeme.  

             

           S pozdravom  

  

                                                                                                  Mgr. Miroslav Sekula 

                                                                                             prezident Asociácie SZŠ SR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

Doc.PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH 

Riaditeľka odboru zdravotníckeho vzdelávania 

Ministerstva  zdravotníctva SR 
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