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5.
Metodické usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 1/2013 o účasti zástupcu stavovskej organizácie na teoretickej časti odbornej
zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky,
absolventskej skúške alebo záverečnej skúške

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 3 ods. 1 písm.
d) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z. (ďalej len „zákona“) vydáva toto metodické usmernenie:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto metodické usmernenie upravuje účasť zástupcu vecne príslušnej stavovskej organizácie
v zdravotníctve k jednotlivým odborom vzdelávania na stredných zdravotníckych školách 1 ) (ďalej len
„stavovská organizácia“) na teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúške alebo záverečnej skúške.
Čl. 2
Stavovská organizácia
(1)
Vecne príslušná stavovská organizácia pre zdravotnícke študijné odbory v príprave na výkon
zdravotníckeho povolania je
a) Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pre študijný odbor diplomovaná všeobecná
sestra,
b) Slovenská komora fyzioterapeutov pre študijný odbor diplomovaný fyzioterapeut,
c) Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov pre študijný odbor diplomovaný
rádiologický asistent, diplomovaný optometrista, zubný asistent, farmaceutický laborant,
zdravotnícky laborant, masér, očný optik, asistent výživy, zdravotnícky asistent a sanitár
a zdravotnícky záchranár pre školský rok 2012/2013,
d) Slovenská komora zubných technikov pre študijný odbor zubný technik,
e) Slovenská komora ortopedických technikov pre študijný odbor ortopedický technik,
f) Slovenská komora zdravotníckych záchranárov pre študijný odbor zdravotnícky záchranár od
školského roku 2013/2014. 2 )
(2) Účasť stavovskej organizácie na záverečnej skúške žiaka Strednej zdravotníckej školy (ďalej len
„SZŠ“) nadväzuje na ich predchádzajúce pôsobenie v oblasti
a) prijímania žiaka na štúdium,
b) tvorby obsahu odborného vzdelávania a prípravy,
1

) Príloha č. 8 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení
neskorších predpisov.
2
) zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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c) procesu odborného vzdelávania a prípravy.
(3) Účasťou stavovskej organizácie na záverečnej skúške žiaka je zabezpečená koordinácia
odborného vzdelávania a prípravy z hľadiska výstupu v súlade s potrebami trhu práce.
Čl. 3
Záverečná skúška
(1) Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného
štátnym vzdelávacím programom.
(2)

Záverečná skúška sa člení na
a) písomnú časť, v ktorej sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme,
b) praktickú časť, v ktorej sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme,
c) ústnu časť, v ktorej sa overujú vedomosti žiakov vo vyžrebovanej téme.

(3) Záverečná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období od 16. júna do 30. júna alebo
v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo februári nasledujúceho školského roka.
(4)

Záverečná skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia má
stálych členov, ktorými sú
predseda,
podpredseda,
triedny učiteľ,
zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje,
ďalších členov, ktorým je učiteľ odborných zdravotníckych predmetov.

(5) Zástupca stavovskej organizácie, ktorý je členom skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku je jej
riadnym členom s právom klásť otázky a s právom hodnotiť.
(6) Počet žiakov posledného ročníka každého učebného odboru, v ktorom SZŠ organizuje výchovu
a vzdelávanie v príslušnom školskom roku, sa zverejňuje na webovom sídle Ústavu informácií
a prognóz školstva v časti „Prehľad študijných a učebných odborov“ 3 ) k 15. septembru. Túto
informáciu využíva stavovská organizácia pri predbežnom určovaní potrebného počtu svojich
zástupcov na záverečnej skúške.
(7) Predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky vymenúva obvodný úrad v sídle kraja do 15.
apríla.
(8) Obvodný úrad v sídle kraja písomne informuje stavovské organizácie o počte skúšobných
komisií a o mieste a dátume konania záverečnej skúšky do 22. apríla.
(9) Stavovská organizácia môže delegovať svojho zástupcu do skúšobnej komisie, ak komora
dohodne účasť a podmienky účasti delegovaného zástupcu so zamestnávateľom.
(10) Ak stavovská organizácia deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie, oznámi túto
skutočnosť písomne riaditeľovi SZŠ najneskôr do 7. mája.
(11) Predpokladmi pre delegovanie zástupcu stavovskej organizácie za stáleho člena skúšobnej
komisie sú
úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom zdravotníckom odbore,
3

) http://www.uips.sk/prehlady-skol/prehlad-strednych-skol.
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prax v príslušnom povolaní najmenej päť rokov,
znalosť profilu absolventa učebného odboru a
absolvovanie odbornej prípravy za člena skúšobnej komisie podľa § 5 ods. 3 písm. j) zákona.
(12) Za splnenie predpokladov podľa odseku 10 zodpovedá stavovská organizácia.
(13) Členov skúšobnej komisie z pedagogických zamestnancov školy vymenúva riaditeľ školy do 30.
apríla. Delegovaného zástupcu stavovskej organizácie vymenúva riaditeľ školy za stáleho člena
skúšobnej komisie do 15. mája. Vymenúvací dekrét a harmonogram organizácie záverečnej skúšky
zašle zástupcovi stavovskej organizácie do 25. mája. Vymenovaný zástupca o svojom vymenovaní
informuje svoju stavovskú organizáciu. Témy pre jednotlivé časti záverečnej skúšky predkladá riaditeľ
školy stavovskej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. mája.
(14) Stavovská organizácia sa písomne vyjadrí k obsahu záverečnej skúšky najneskôr do 25. mája.
Svoje vyjadrenie môže predložiť prostredníctvom svojho delegovaného zástupcu do skúšobnej
komisie. Stavovská organizácia pri svojom vyjadrení k obsahu záverečnej skúšky zhodnotí
predovšetkým spôsob zapracovania svojich pripomienok k školskému vzdelávaciemu programu 4 ) do
obsahu záverečnej skúšky.
Čl. 4
Maturitná skúška z odbornej zložky
(1) Cieľom teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickej časti odbornej zložky
maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností v rozsahu učiva odborných vyučovacích
predmetov určených vzdelávacími štandardmi. V nadstavbovom štúdiu sa zohľadňuje nadväznosť na
príslušný učebný odbor.
(2)

Žiak vykoná praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou
a) praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy,
b) študijného odboru zdravotnícky laborant môže aj realizáciou a obhajobou experimentu,
c) zubného technika zhotovením umelecko-estetického stvárnenia zubnej náhrady.

Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období od marca do júna príslušného školského roka
alebo v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
Maturitná skúška sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou. Predmetovú maturitnú komisiu
tvorí
predseda,
skúšajúci učitelia odborných zdravotníckych predmetov,
zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje.
Stavovská organizácia môže delegovať svojho zástupcu do skúšobnej komisie, ak komora dohodne
účasť a podmienky účasti delegovaného zástupcu so zamestnávateľom.
Zástupca stavovskej organizácie, ktorý je členom predmetovej maturitnej komisie je jej riadnym
členom s právom klásť otázky a s právom hodnotiť.
4

) § 7 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
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V jednom skúšobnom období môže byť v škole ustanovených aj viac predmetových maturitných
komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky
maturitnej skúšky.
Počet žiakov posledného ročníka každého študijného odboru, v ktorom školy organizujú výchovu
a vzdelávanie v príslušnom školskom roku, sa zverejňuje na webovom sídle Ústavu informácií
a prognóz školstva v časti „Prehľad študijných a učebných odborov“3) k 15. septembru. Túto
informáciu využíva stavovská organizácia pri predbežnom určovaní potrebného počtu svojich
zástupcov na odbornej zložke maturitnej skúšky.
Predsedov predmetových maturitných komisií v školách vo svojej územnej pôsobnosti vymenúva
obvodný úrad v sídle kraja do 1. marca.
Obvodný úrad v sídle kraja písomne informuje do 8. marca stavovské organizácie o počte
predmetových maturitných komisií pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o počte
predmetových maturitných komisií pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, o mieste
a dátume konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a o mieste a dátume konania
praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
Ak stavovská organizácia deleguje svojho zástupcu do predmetovej maturitnej komisie pre teoretickú
časť odbornej zložky maturitnej skúšky a do predmetovej maturitnej komisie pre praktickú časť
odbornej zložky maturitnej skúšky, túto skutočnosť písomne oznámi riaditeľovi SZŠ najneskôr do 31.
marca.
Predpokladmi pre delegovanie zástupcu stavovskej organizácie za člena predmetovej maturitnej
komisie pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a predmetovej maturitnej komisie pre
praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sú
a) úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore vzdelávania; pre študijný odbor zubný
technik vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zubnej technike, pre študijný odbor
zdravotnícky záchranár vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore urgentná
zdravotná starostlivosť, pre študijný odbor zdravotnícky laborant vysokoškolské vzdelanie
prvého alebo druhého stupňa v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy
v zdravotníctve, pre študijný odbor asistent výživy vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa,
b) prax najmenej päť rokov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorom sa vykonávajú
odborné činnosti, na ktoré sa žiak pripravoval,
c) znalosť profilu absolventa zdravotníckeho študijného odboru a
d) absolvovanie odbornej prípravy za člena predmetovej maturitnej komisie podľa § 5 ods. 3
písm. j) zákona.
Za splnenie predpokladov podľa odseku 10 zodpovedá stavovská organizácia.
Skúšajúcich predmetovej maturitnej komisie vrátane delegovaného zástupcu stavovskej organizácie
alebo profesijnej organizácie vymenúva riaditeľ školy do 30. apríla. Vymenúvací dekrét a
harmonogram organizácie odbornej zložky maturitnej skúšky zašle zástupcovi stavovskej organizácie
alebo profesijnej organizácie do 7. mája. Vymenovaný zástupca o svojom vymenovaní informuje svoju
stavovskú organizáciu alebo profesijnú organizáciu.
Témy pre jednotlivé časti odbornej zložky maturitnej skúšky predkladá riaditeľ SZŠ vecne príslušnej
stavovskej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. apríla.
Stavovská organizácia sa písomne vyjadrí k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky najneskôr do 25. apríla. Svoje vyjadrenie môže
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predložiť prostredníctvom svojho delegovaného zástupcu do predmetovej maturitnej komisie pre
teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, alebo do predmetovej maturitnej komisie pre
praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Stavovská organizácia pri svojom vyjadrení
k obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky a k obsahu praktickej časti odbornej
zložky maturitnej skúšky zhodnotí predovšetkým spôsob zapracovania svojich pripomienok
k školskému vzdelávaciemu programu4) do obsahu teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
a do obsahu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
Čl. 5
Absolventská skúška
(1) Absolventská skúška je komplexná odborná skúška, v ktorej sa overuje úroveň vedomostí
a zručností žiaka na výkon odborných pracovných činností vo vyššom odbornom vzdelaní k výkonu
zdravotníckeho povolania.
(2) Absolventská skúška obsahuje
a) písomnú absolventskú prácu a jej obhajobu a
b) komplexnú skúšku z odborných predmetov, ktorá sa člení na praktickú skúšku z odboru a
teoretickú skúšku z odborných predmetov podľa študijného odboru.
(3) Absolventská skúška sa koná v riadnom skúšobnom období v júni, v mimoriadnom skúšobnom
období v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka. Termín určuje riaditeľ školy.
(4) Absolventská skúška sa koná pred skúšobnou komisiou. Skúšobná komisia má:
a) stálych členov, ktorými sú
1. predseda,
2. podpredseda,
3. triedny učiteľ,
4. zástupca stavovskej organizácie, ak ho stavovská organizácia deleguje,
b) ďalších členov, ktorými sú
1. učiteľ skúšajúci odborné zdravotnícke predmety,
2. prísediaci.
(5) Stavovská organizácia môže delegovať svojho zástupcu do skúšobnej komisie, ak komora dohodne
účasť a podmienky účasti delegovaného zástupcu so zamestnávateľom.
(6) Zástupca stavovskej organizácie, ktorý je členom skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku je jej
riadnym členom s právom klásť otázky a s právom hodnotiť.
(7) Počet žiakov posledného ročníka každého študijného odboru, v ktorom školy organizujú výchovu
a vzdelávanie v príslušnom školskom roku, sa zverejňuje na webovom sídle Ústavu informácií
a prognóz školstva v časti „Prehľad študijných a učebných odborov“3) k 15. septembru. Túto
informáciu využíva stavovská organizácia alebo profesijná organizácia pri predbežnom určovaní
potrebného počtu svojich zástupcov na absolventskej skúške.
(8) Predsedov skúšobných komisií pre absolventské skúšky v stredných odborných školách vo svojej
územnej pôsobnosti vymenúva obvodný úrad v sídle kraja do 15. apríla.
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(9) Obvodný úrad v sídle kraja písomne informuje stavovské organizácie alebo profesijné organizácie
o počte skúšobných komisií a o mieste a dátume konania absolventskej skúšky do 22 apríla.
(10) Ak stavovská organizácia alebo profesijná organizácia deleguje svojho zástupcu do skúšobnej
komisie, túto skutočnosť písomne oznámi riaditeľovi príslušnej školy najneskôr do 7. mája.
(11) Predpokladmi pre delegovanie zástupcu stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie za
stáleho člena skúšobnej komisie je
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo pre študijný
odbor diplomovaná všeobecná sestra, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa pre študijný
odbor diplomovaný rádiologický asistent, vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore
optometrista pre študijný odbor diplomovaný optometrista,
b) prax najmenej päť rokov v príslušnom zdravotníckom povolaní, v ktorých sa vykonávajú
odborné pracovné činnosti, na ktoré sa žiak pripravoval,
c) znalosť profilu absolventa príslušného študijného odboru a
d) absolvovanie odbornej prípravy za člena skúšobnej komisie podľa § 5 ods. 3 písm. j) zákona.
(12) Za splnenie predpokladov podľa odseku 10 zodpovedá stavovská organizácia.
(13) Členov skúšobnej komisie z pedagogických zamestnancov školy vymenúva riaditeľ školy do 30.
apríla. Delegovaného zástupcu stavovskej organizácie vymenúva riaditeľ školy za stáleho člena
skúšobnej komisie do 15. mája. Vymenúvací dekrét a harmonogram organizácie absolventskej skúšky,
zašle zástupcovi stavovskej organizácie do 25. mája. Vymenovaný zástupca o svojom vymenovaní
informuje svoju stavovskú organizáciu. Témy pre jednotlivé časti absolventskej skúšky predkladá
riaditeľ školy stavovskej organizácii na vyjadrenie najneskôr do 7. mája.
(14) Stavovská organizácia sa písomne vyjadrí k obsahu absolventskej skúšky najneskôr do 25. mája.
Svoje vyjadrenie môže predložiť prostredníctvom svojho delegovaného zástupcu do skúšobnej
komisie. Stavovská organizácia pri svojom vyjadrení k obsahu absolventskej skúšky zhodnotí
predovšetkým spôsob zapracovania svojich pripomienok k školskému vzdelávaciemu programu4) do
obsahu absolventskej skúšky.
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
(1) Činnosť člena skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, člena predmetovej maturitnej komisie pre
teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky, člena predmetovej maturitnej komisie pre praktickú
časť odbornej zložky maturitnej skúšky alebo člena skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku je
úkonom vo všeobecnom záujme. 5 ) Za túto činnosť patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou
mzdy.
(2) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uhradí prostredníctvom
obvodného úradu v sídle kraja delegovanému zástupcovi stavovskej organizácie cestovné náhrady a
odmenu.
(3) Náklady na odmenu sa určia v závislosti od počtu odskúšaných žiakov a náročnosti práce člena
komisie.
(4) Delegovaný zástupca stavovskej organizácie do skúšobnej komisie najneskôr do 10 dní od
ukončenia záverečnej skúšky, absolventskej skúšky alebo maturitnej skúšky zašle stavovskej
organizácii, ktorá ho delegovala:

5

) § 136 ods. 1 Zákonníka práce.
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a) Správu o účasti zástupcu stavovskej organizácie na záverečnej skúške, ktorej štruktúra je
uvedená v prílohe č.1,
b) Správu o účasti zástupcu stavovskej organizácie na odbornej zložke maturitnej skúšky, ktorej
štruktúra je uvedená v prílohe č.2 alebo
c) Správu o účasti zástupcu stavovskej organizácie na absolventskej skúške, ktorej štruktúra je
uvedená v prílohe č.3.
(5) Vecne príslušná stavovská organizácia vypracuje Súhrnnú správu o účasti zástupcov stavovskej
organizácie na ukončovaní štúdia na SZŠ, ktorej štruktúra je uvedená v prílohe č. 4 a predloží ju
ministerstvu, sekcii zdravia najneskôr do 31. augusta.
Čl. 7
Účinnosť
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku MZ SR.

Zuzana Zvolenská, v.r.
ministerka
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Príloha č. 1

Správa
o účasti zástupcu stavovskej organizácie 6 ) na záverečnej skúške
(štruktúra)

1.

Meno a priezvisko delegovaného zástupcu vecne príslušnej stavovskej organizácie

2.

Pracovné zaradenie delegovaného zástupcu

3.

Názov strednej zdravotníckej školy, adresa

4.

Učebný odbor - sanitár

5.

Termíny konania jednotlivých častí záverečnej skúšky

6.

Počet žiakov, ktorí konali záverečnú skúšku

7.

Miesto konania praktickej časti záverečnej skúšky

8.

Využívanie pomôcok pri poskytovaní zdravotného výkonu

9.

Pôsobenie delegovaného zástupcu v skúšobnej komisii vo vzťahu k
-

možnosti klásť doplňujúce otázky,

-

účasti na klasifikácii,

-

účasti na celkovom hodnotení.

10. Celkové hodnotenie odbornej úrovne žiakov (rozsah 1 – 5), 7 ) vo vzťahu k používaniu odbornej
terminológie, preukázaniu odborných vedomosti a odborných zručností podľa profilu absolventa.
11. Návrhy a odporúčania smerujúce k zlepšeniu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

6

) Uvedie sa názov príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie.
) 1 = najnižšie hodnotenie, 5 = najvyššie hodnotenie.

7
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Príloha č. 2

Správa
o účasti zástupcu stavovskej organizácie 8 ) na odbornej zložke maturitnej skúšky 9 )
(štruktúra)

1. Meno a priezvisko delegovaného zástupcu vecne príslušnej stavovskej organizácie
2. Pracovné zaradenie delegovaného zástupcu
3. Názov strednej zdravotníckej školy, adresa
4. Študijný odbor, forma štúdia
A.

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
1. Termín konania teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
2. Počet žiakov, ktorí konali teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky
3. Využívanie učebných pomôcok
4. Pôsobenie delegovaného zástupcu v predmetovej maturitnej komisii vo vzťahu k
-

možnosti klásť doplňujúce otázky,

-

účasti na klasifikácii,

-

účasti na celkovom hodnotení.

5. Celkové hodnotenie odbornej úrovne žiakov (rozsah 1 – 5), 10 ) vo vzťahu k používaniu odbornej
terminológie, preukázaniu odborných vedomosti podľa profilu absolventa
6. Návrhy a odporúčania smerujúce k zlepšeniu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
B.

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
1. Termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
2. Počet žiakov, ktorí konali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky
3. Miesto, kde sa konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
4. Využívanie pomôcok pri poskytovaní zdravotného výkonu
5. Pôsobenie delegovaného zástupcu v predmetovej maturitnej komisii vo vzťahu k

8

-

možnosti klásť doplňujúce otázky,

-

účasti na klasifikácii,

) Uvedie sa názov príslušnej stavovskej organizácie.
) Ak zástupca stavovskej organizácie je členom predmetovej maturitnej komisie len pre časť A., alebo len pre časť B.,
vypracuje len príslušnú časť.
10
) 1 = najnižšie hodnotenie, 5 = najvyššie hodnotenie.
9
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účasti na celkovom hodnotení.

6. Celkové hodnotenie odbornej úrovne žiakov (rozsah 1 – 5),10) vo vzťahu k používaniu
odbornej terminológie, preukázaniu odborných zručností podľa profilu absolventa
7. Návrhy a odporúčania smerujúce k zlepšeniu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
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Príloha č. 3

Správa
o účasti zástupcu stavovskej organizácie 11 ) na absolventskej skúške
(štruktúra)

1. Meno a priezvisko delegovaného zástupcu vecne príslušnej stavovskej organizácie
2. Pracovné zaradenie delegovaného zástupcu
3. Názov strednej zdravotníckej školy, adresa
4. Študijný odbor (uviesť príslušný odbor: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný
rádiologický asistent, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný optometrista)
5. Termíny konania jednotlivých častí absolventskej skúšky
6. Počet žiakov, ktorí konali absolventskú skúšku
7. Využívanie učebných pomôcok a pomôcok pri poskytovaní zdravotného výkonu
8. Pôsobenie delegovaného zástupcu v skúšobnej komisii vo vzťahu k
- možnosti klásť doplňujúce otázky,
- účasti na klasifikácii,
- účasti na celkovom hodnotení.
9. Celkové hodnotenie odbornej úrovne žiakov (rozsah 1 – 5), 12 ) vo vzťahu k používaniu odbornej
terminológie, preukázaniu odborných vedomosti a odborných zručností podľa profilu
absolventa
10. Návrhy a odporúčania smerujúce k zlepšeniu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy
pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

11

) Uvedie sa názov príslušnej stavovskej organizácie.
) 1 = najnižšie hodnotenie, 5 = najvyššie hodnotenie.

12
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Príloha č. 4

Súhrnná správa
o účasti zástupcov stavovskej organizácie 13 ) na ukončovaní štúdia
na stredných zdravotníckych školách
(štruktúra)

1.

Kvantitatívne ukazovatele
a.

počet stredných zdravotníckych škôl, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia stavovskej
organizácie na ukončovaní štúdia,

b.

počet záverečných skúšok vo vzťahu k jednotlivým odborom vzdelávania, na ktorých sa
zúčastnili zástupcovia stavovskej organizácie,

c.

počet maturitných skúšok vo vzťahu k jednotlivým odborom vzdelávania, na ktorých sa
zúčastnili zástupcovia stavovskej organizácie,

d.

počet absolventských skúšok vo vzťahu k jednotlivým odborom vzdelávania, na ktorých sa
zúčastnili zástupcovia stavovskej organizácie.

2.

3.

13

Kvalitatívne ukazovatele vo vzťahu k jednotlivým odborom vzdelávania
a.

zhodnotenie zručností žiakov a využívanie odbornej terminológie,

b.

využívanie učebných pomôcok a pomôcok pri realizovaní zdravotných výkonov,

c.

celkové hodnotenie odbornej úrovne žiakov,

d.

akceptácia zástupcu stavovskej organizácie v skúšobných komisiách alebo predmetových
maturitných komisiách.

Návrhy a odporúčania smerujúce k zlepšeniu koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre
trh práce.

) Uvedie sa názov príslušnej stavovskej organizácie.
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OZNAMOVACIA ČASŤ
Straty pečiatok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli
odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití
týchto pečiatok na vystavenie lekárskych predpisov a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej
dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečiatkou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť
policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume,
ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečiatka neplatná.

Príloha k oznámeniu
Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

MUDr. Nataša Špiláková
infektológ
A80914002
1

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 26. 03. 2013 v čase od 08,00 hod. do 10,00 hod.

2. Text pečiatky:
Univerzitná
nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

P77017031206
MUDr. Ingrid Duľová
hematológ a transfuziológ
Klinika hematológie a
onkohematológie
A39526031
1

K zneužitiu pečiatky došlo dňa 27. 03. 2013 v čase o 11,30 hod.
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