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

 
 
                                                                    Ing. Eugen Jurzyca   
                                                                    minister školstva 
                                                                    Ministerstvo školstva   SR   
                                                                    Stromová 1 
                                                                    813 30  Bratislava  
 
                                     
Číslo: 18/2011                                                                                    Lučenec, 7. apríla 2011 

 

Vec:  Žiadosť o zastavenie úpravy siete študijných odborov na SZŠ 
 
         Váţený pán minister, 

 

         3. apríla TASR uverejnila správu s názvom  Niektoré stredoškolské odbory v septembri 

skončia, ktorú následne prevzali rôzne médiá.  Podľa nej Stredoškolské odbory ako zubný 

technik, diplomovaná dentálna hygienička či medicínsko-technický laborant by mohli byť 

čoskoro minulosťou. Ministerstvo školstva uvažuje, že ich k 1. septembru 2011 vyradí zo 

sústavy odborov vzdelávania. Tento krok MŠSR komentuje, že: "Nejde len o umelé zúženie, 

ide o to, aby sme sprehľadnili systém a súčasne ide aj o to, aby sme odstránili také odbory, o 

ktoré už dávno nie je záujem, resp. už sú mimo aktuálneho diania." 

Asociácia SZŠ SR zásadne protestuje voči takémuto vyjadreniu a ţiada zastaviť úpravu 

siete študijných odborov na SZŠ. Nejde vôbec o odbory, o ktoré už dávno nie je záujem, 

resp. už sú mimo aktuálneho diania.  Najviac problematické je plánované zrušenie odboru 

zubný technik. Ten sa vyučuje v súčasnosti na dvoch stredných zdravotníckych školách, v 

Košiciach a Ţiline. Školy majú tento študijný odbor aktivované uţ 60 rokov.  Školy sú dobre 

odborne vybavené a majú dostatok žiakov. Nikdy neboli vznesené žiadne výhrady voči 

kvalite prípravy a odbornej úrovni absolventov. 

Asociácia písala ministrovi zdravotníctva Ivanovi Uhliarikovi  kvôli ich záchrane list ešte 

minulý rok v decembri(v prílohe), v ktorom ho ţiadala prehodnotiť plánovaný zámer. Minulý 

rok  v októbri bolo dojednané, ţe zo sústavy budú vyradené odbory diplomovaný 

zdravotnícky záchranár, diplomovaný medicínsko-technický laborant a diplomovaný zubný 

technik. Rokovanie však neobsahovalo vyradenie zubných technikov s úplným stredným 

odborným vzdelaním v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu, ani ďalšie menované odbory. 

Vyradenie odboru zubný technik vnímame ako nesprávny a deštruktívny krok smerujúci k 

zániku uvedeného odboru na stredoškolskej úrovni s dopadom nielen na školy, ale aj na trh 

práce hlavne v stredoslovenskom a východoslovenskom regióne.  

Ministerstvo zdravotníctva argumentovalo tým, ţe zubných technikov je veľa. Paradoxne 

však zostane odbor na vysokých školách, konkrétne na Vysokej škole zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alţbety v Bratislave. Vysokoškolské štúdium je pritom finančne 

náročnejšie, a je moţné predpokladať, ţe drahší bude aj finálny produkt – zdravotná 
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starostlivosť. Zubné náhrady budú zhotovovať vysokoškolsky vzdelaní pracovníci, ktorých 

sluţby budú automaticky drahšie. 

Nebránime sa vysokoškolskému štúdiu, ale malo by sa to týkať len špecialistov. Slovensko 

nepotrebuje, aby tu boli len absolventi s vysokoškolským vzdelaním, pričom v odbore zubný 

technik prevažujú manuálne zručnosti.  

Uvedené stanovisko má podporu zo strany odborového zväzu i zväzu zamestnávateľov – 

vyjadreného na zasadnutí odvetvovej tripartity – kde bolo MZ SR zásadne ţiadané, aby 

zastavilo tieto kroky. Na 20. apríla 2011 je naplánované ďalšie kolo rokovania na MZ SR 

ohľadne prípravy Koncepcie vzdelávania v zdravotníckych odboroch do roku 2015. Tento 

dokument vnímame ako kľúčový z pohľadu kreovania siete študijných odborov. 

Veríme, ţe na základe uvedených skutočností opätovne prehodnotíte svoje stanovisko 

a predchádzajúce rozhodnutie zmeníte. 

 
         S pozdravom 

 

                                                                                          Mgr. Miroslav Sekula 

                                                                                           prezident ASZŠ SR 
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