
Dôvodová správa 

 
 

I. Všeobecná časť 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy podľa § 9 
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 596/2003 Z.z.“) zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením podľa 
siete stredné školy.  
  
  
II. Osobitná časť 
 
 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 60/2018 zo 
zasadnutia konaného dňa 26.03.2018 schválilo návrh na zaradenie Strednej 
zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 
Prievidza do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania 
a pracovísk praktického vyučovania SR od 01.09.2019.   

 
Trenčiansky samosprávny kraj na základe uvedeného uznesenia, po doručení 

všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení dotknutých inštitúcií podal listom                      
č. TSK/2018/05648-3 zo dňa 24.05.2018 žiadosť o zaradenie Strednej zdravotníckej 
školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza do 
siete škôl a školských zariadení. 

 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo dňa 19.09.2018 

Rozhodnutie číslo: S07992-2018-OZdV-5, ktorým sa zaraďuje do siete stredných 
zdravotníckych škôl v SR od 01.09.2019 nová Stredná zdravotnícka škola, 
Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza a ktorým sa zaraďujú študijné odbory 5361 M 
praktická sestra, 5361 N praktická sestra a učebný odbor 5371 sanitár do sústavy 
študijných odborov na Strednej zdravotníckej škole, Vinohradnícka 8, 971 58 
Prievidza.  
 
 V nadväznosti na obdržané rozhodnutie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky a v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. Zastupiteľstvo 
Trenčianskeho samosprávneho kraja uznesením č. 169/2018 zo zasadnutia 
konaného dňa 26.11.2018 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja č. 9/2018, ktorým sa zriaďuje Stredná zdravotnícka škola, 
Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 971 58 Prievidza.  
 

Štatistický úrad Slovenskej republiky listom zo dňa 09.01.2019 rezervoval pre 
Strednú zdravotnícku školu, Vinohradnícka 8, Prievidza identifikačné číslo 
organizácie (IČO) 52164284.  

 
 



Na základe overenia na Slovenskej pošte, a.s. zároveň upravujeme poštové 
smerovacie číslo pre Strednú zdravotnícku školu v Prievidzi, nakoľko organizácia má 
podľa platného zákona č. 125/2015  Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov uvádzať ku svojej adrese územné poštové smerovacie číslo, 
ktoré je 971 01.  

 
V súlade s § 22 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. predkladáme Zastupiteľstvu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja návrh na schválenie Zriaďovacej listiny 
Strednej zdravotníckej školy, Vinohradnícka 8, Prievidza, so sídlom Vinohradnícka 8, 
971 01 Prievidza s účinnosťou od 01.09.2019.  
 
   
 

 

 

 

 

 

 


