
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 

Trenčiansky samosprávny kraj je 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.“) 
zriaďovateľom školy s názvom Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, 
Trenčín, so sídlom Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín. 
 

 

II. Osobitná časť 
 
 Riaditeľstvo Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
konštatuje, že už dlhšiu dobu pociťuje veľký nedostatok stredného zdravotníckeho 
personálu.  V územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sú iba dve 
stredné zdravotnícke školy. Zriaďovateľom obidvoch je Trenčiansky samosprávny 
kraj. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty žiakov v jednotlivých školách k 15. 09. 
2016. 
 

Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, 017 01 Považská Bystrica 

Kód odboru Názov odboru Počet žiakov v ročníkoch 

    I. II. III. IV. 
5356 M zdravotnícky asistent                                        25 57 61 34 

Denná forma spolu 25 57 61 34 
Externá forma štúdia 
5356 N zdravotnícky asistent                                        31 27 0 0 
5356 L zdravotnícky asistent                                        0 0 0 0 
5371 H sanitár                                                      22 0 0 0 

Externá forma spolu 53 27 0 0 
Počet žiakov celkom 257 

  
    

  

Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, 911 34 Trenčín 

Kód odboru Názov odboru Počet žiakov v ročníkoch 
    I. II. III. IV. 

5308 M zdravotnícky laborant                                        28 28 18 28 
5311 M farmaceutický laborant                                       30 30 27 29 
5356 M zdravotnícky asistent                                        24 27 22 24 
5358 M zubný asistent                                               30 30 25 0 
5370 M masér                                                        27 23 25 21 

Denná forma spolu 139 138 117 102 
Externá forma štúdia           
5356 N zdravotnícky asistent                                        0 11 0 0 
5371 H sanitár                                                      17 0 0 0 

Externá forma spolu 17 11 0 0 



Počet žiakov celkom 524 
  Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že v okresoch Prievidza, Partizánske 
a Bánovce nad Bebravou absentuje typ strednej odbornej školy akou je stredná 
zdravotnícka škola. Každoročne z týchto okresov odchádzajú žiaci 9. ročníka 
základných škôl do iných krajov na štúdium na stredné zdravotnícke školy v počte 
cca 30 žiakov.  
 
 Trenčiansky samosprávny kraj navrhuje riešiť uvedený problém zaradením 
Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2, Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej 
školy, Veľkomoravská 14, Trenčín do siete škôl, školských zariadení, stredísk 
praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR s účinnosťou od 1. 
septembra 2018 so študijnými odbormi:  
 5356 M zdravotnícky asistent 
 5356 N zdravotnícky asistent 
a učebným odborom: 
 5371 H sanitár. 
 
 Priestorové a materiálne vybavenie pre zriadenie Elokovaného pracoviska, 
Nemocničná 2, Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, 
Trenčín  poskytne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach pri 
dodržaní hygienických požiadaviek, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a predpisov o ochrane pred požiarmi. 
  
 Výchovno-vzdelávací proces a odborný výcvik personálne zabezpečí Stredná 
zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín v súčinnosti s Nemocnicou 
s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. 
 
 Osobné náklady a prevádzkové náklady Elokovaného pracoviska, Nemocničná 
2, Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín budú 
kryté z normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu úmerne k počtu 
žiakov. 
  
 Výdavky na vybavenie triedy pre 30 žiakov školským nábytkom a novými 
učebnými pomôckami v súlade s normatívmi materiálno-technického vybavenia pre 
odborné vzdelávanie vo výške cca 40 tis. € budú kryté zo zdrojov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Nemocničná 2, 
Bojnice ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Veľkomoravská 14, Trenčín do siete 
škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického 
vyučovania SR od 01. 09. 2018. 
 
   
 


