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1. Základné identifikačné údaje o škole 

a) názov školy  Stredná zdravotnícka škola 

b) adresa školy   Levočská 5, 058 50  Poprad 

c) kontakt    tel:052/7722704, fax:052/7721145, mobil: 0905501351 

     elektronický                   e-mail: skola@szspp.sk, www.szspp.sk 

d) zriaďovateľ   Prešovský samosprávny kraj 
                                           Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

e) riaditeľ školy   Mgr. Miroslav Bednár         
    zástupca riaditeľa školy PhDr. Tatiana Pavlíková         
     ekonóm školy                Anna Kilišeková  

f) poradné orgány školy: 
 

I. pedagogická rada  

      Jej členmi  sú  pedagogickí  zamestnanci  školy.  Riaditeľ školy  ju zvolal sedemkrát. 

Pedagogická rada prerokovala: Správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti  školy, Plán 

práce školy, Školský vzdelávací program, hodnotenie prospechu, správania 

a dochádzky, Kritériá prijímacích skúšok a návrh na počet tried prvého ročníka pre 

nasledujúci školský rok. 

 

II. školské predmetové komisie  
     komisia predmetov ošetrovateľstva, 
                                  členovia:   Mgr. Valéria Žihlavníková – predseda ŠPK 
                                                  Mgr. Anna Hončárová, 
                       Mgr. Zuzana Jančeková, 
                        PhDr. Andrea Kakalejčíková 
                        Mgr. Ľuboslava Lopuchová                 
                         Mgr. Ľuboslava Mičundová, 
                        PhDr. Tatiana Pavlíková, 
                       Mgr. Alena Pohanková, MPH  
                        Mgr. Miloslava Slobodová, 
                        PhDr. Jana Spirčáková, 
                        PhDr. Stanislava Spirčáková, 
                        Mgr. Lýdia Cimermanová                   
                         PhDr. Daniela Faixová,   
                                            PhDr. Eva Teplická, MPH, 
                        Mgr. Andrea Myšičková                                                
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komisia odborných predmetov,  
                                  členovia: MUDr. Monika Bendíková -  predseda ŠPK 
                                                 MUDr. Fabianová Anna                                                                        
                                                 MUDr. Mária Michalovičová                                              
                                                 MUDr. Iveta Ružinská                                                           
                                                 MUDr. Zuzana Pagurková                                                  
                                                 MUDr. Marek Antol                                                       
                                                 
          komisia všeobecno-vzdelávacích predmetov, 
                                 členovia:  Mgr. Katarína Tomková – predseda ŠPK 
                                                 Mgr. Miroslav Bednár 
                                                 Mgr. Tatiana Husárová                                              
                                                 Ing.  Stanislav Čopík                                                      
                                                 Mgr. Peter Kubík 
                                                 Mgr. Iveta Machová 
                                                 Mgr. Mária Mularčíková 
                                                 RNDr. Dáša Škodyová 
                                                 Mgr. Viera Lišková 

        Komisie riadili  ich predsedovia podľa vypracovaných plánov  práce. Schválili učebné 

osnovy a tematické plány príslušných predmetov, maturitné zadania. Priebežne 

schvaľovali obsah komisionálnych skúšok.  Ich činnosť bola tiež zameraná  na zvyšovanie  

kvality  vyučovania, mimovyučovaciu činnosť žiakov a aktuálne edukačné problémy. 

III. poradný zbor 

           Poradný zbor  zvolával  riaditeľ  školy  priebežne na riešenie aktuálnych závažných 

problémov – hlavné úlohy pre školský rok, Školský vzdelávací program, zmeny 

Vnútorných predpisov,  prijímacie konanie,  maturitné  a záverečné skúšky, výchovné 

problémy žiakov,  štipendiá, záujmová činnosť žiakov, projektové aktivity, návrh rozpočtu 

školy, inventarizácia majetku, kontrola bezpečnosti práce. Členmi poradného zboru sú: 

zástupca riaditeľa školy,  vedúca študijného odboru,  hospodár školy, výchovný poradca, 

predsedovia školských predmetových komisií, zástupca odborovej organizácie. 

IV.  rada školy 

     Samosprávny poradný orgán presadzujúci záujmy rodičov, žiakov a pedagógov 

v oblasti  vzdelávania.  Rada  školy  mala ustanovujúce zasadnutie 18.okóbra 2011. 

Zasadnutia v školskom roku 2012/2013 sa uskutočnili 3.októbra 2012, 14.februára 2013 

a 13.júna 2013. Na svojich zasadnutiach sa rada vyjadrila k Správe o výsledkoch 

výchovno-vzdelávacej činnosti školy, k Správe o hospodárení školy, návrhu zmien 

v učebnom pláne pre školský rok 2012/2013, kritériám prijímacieho konania, k návrhu 
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počtu  tried  prvého ročníka v nasledujúcom školskom roku. Dňa 13.06.2013 sa 

uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. 

 
                           Členovia:  RNDr. Dáša Škodyová  pedagogický zamestnanec 

           Mgr. Ľubomíra Lopuchová  pedagogický zamestnanec 

 Anna Fireková nepedagogický zamestnanec 

 Mgr. Tatiana Rišianová zástupca rodičov 

 Ing. Ľubomír Lacek            zástupca rodičov 

 Zdena Drozdová zástupca rodičov 

 Jana Mačugová zástupca žiakov 

 MUDr. Jozef Tekáč delegovaný za VÚC 

 Mgr. Anna Stojáková delegovaná za VÚC 

 Ing. Štefan Kubík delegovaný za VÚC 

 Jozef Mezovský delegovaný za VÚC 
 

Zmeny v členstve rady školy: 

- Kamila Řičařová namiesto Jany Mačugovej (zástupca žiakov) od 3.10.2012 

- Mgr. Katarína Ganovská namiesto Zdenky Drozdovej (zástupca rodičov) od 

13.6.2013 

- Ľubomír Gregúrek namiesto Ing. Ľubomíra Laceka (zástupca rodičov) od 13.6.2013 

 
 

V. žiacka školská rada 

     Samosprávny orgán reprezentujúci žiakov školy a zastupujúci ich záujmy vo vzťahu 

k riaditeľovi a vedeniu školy. Tvorí ju 8 žiakov – zástupcov všetkých tried denného štúdia. 

Výbor žiackej rady je päťčlenný, predsedom bol Martin Kičura zo IV.ZA B  triedy. Traja 

zástupcovia ŽŠR sú  členmi Študentského parlamentu mesta Poprad. Žiacka školská rada 

mala osem zasadnutí. Činnosť žiackej rady bola zameraná na prípravu podujatí v oblasti 

kultúry (Imatrikulácia, vianočná  akadémia, školské kolo  literárnej  súťaž Hviezdoslavov 

Kubín) a športu(volejbalový turnaj, turnaj v triafanej).  
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2. Počet žiakov školy 
 
      a) denné štúdium     

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

    b) večerné štúdium 
 

ročník trieda počet žiakov / z toho chlapcov druh štúdia 

1. I.SAN A 30 / 8 večerné 

1. I.SAN B 30 / 5 večerné 

1. I.ZA C 29 / 2 večerné 

spolu 89 / 15  
 

3. Prijímacie konanie 

aktivovaný študijný odbor: 

             denné 4-ročné štúdium v študijnom odbore 5356 M zdravotnícky asistent 

 

počet otváraných tried       2 
počet prihlásených žiakov                       111 

počet prijatých uchádzačov                      60 
zapísaných žiakov      60 

ročník trieda počet žiakov / z toho chlapcov žiaci so ŠVVP 

1. I.ZA A 30 / 3 1 

 I.ZA B 30 / 2 0 

2. II.ZA A 22 / 4 0 

 II.ZA B 27 / 3 3 

3. III.ZA A 18 / 3 0 

 III.ZA B 23 / 4 0 

4. IV.ZA A 26 / 0 0 

 IV.ZA B 18 / 7 1 

spolu 
 

194 / 26 5 
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    4.  Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
a) denné štúdium 

priemerný prospech 

predmet 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra 2,85 3,09 3,12 3,70 

Anglický jazyk 2,95 2,79 3,15 3,34 

Nemecký jazyk 1,61 2,89 2,47 3,44 

Dejepis 2,24 2,34 2,40 - 

Občianska náuka 1,67 2,21 2,14 - 

Fyzika 2,65 2,78 - - 

Chémia 2,84 2,98 - - 

Biológia  1,82 - - - 

Matematika 2,26 2,41 2,00 - 

Informatika 1,18 1,12 1,09 - 

Telesná výchova 1,25 1,19 1,61 1,81 

Latinský jazyk 2,87 - - - 

Anatómia a fyziológia 2,57 2,83 - - 

Patológia - 2,28 - - 

Preventívne lekárstvo 2,00 - - - 

Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti 2,03 - - - 

Prvá pomoc - 2,43 - - 

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia 2,43 2,23 - - 

Zdravotnícka etika 1,89 - - - 

Sociálna starostlivosť - - - 1,80 

Zdravie a klinika chorôb 1,95 2,43 3,11 3,56 

Základy ošetrovania a asistencie 2,77 2,60 2,57 3,69 

Administratíva a zdravotníka dokumentácia - 2,00 2,63 - 

Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka d   - - 2,08 1,97 
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Z celkového počtu žiakov na konci školského roku: 

- prospelo s vyznamenaním   13 žiakov ( 6,70 %) 

- prospelo veľmi dobre   37 žiakov (19,07%) 

- prospelo             129 žiakov (66,49%) 

- neprospelo     14 žiakov      ( 7,24 %) 

Celkový prospech: 2,26 
absencia žiakov za školský rok 

 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník spolu priemer na žiaka 

Ospravedlnené 6219 6148 4734 5605 22706 117,04 

Neospravedlnené 21 73  32 163 289 1,49 

 
 
 

 

 

 

 

 

Výsledky maturitnej skúšky: 
 

 

správanie žiakov  na konci školského roku    
 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník spolu 

veľmi dobré 60 57 41 42 190 

uspokojivé 0 0 0 2 2 

menej uspokojivé 0 1 0 1 2 

neuspokojivé 0 0 0 0 0 

úspešnosť v jednotlivých častiach maturitnej skúšky 

predmet  EČ  PFIČ ÚFIČ 

slovenský jazyk a literatúra  59,30% 59,48% 2,92 

anglický jazyk 45,73% 45,00% 3,07 

nemecký jazyk 42,77% 58,33% 2,17 

Matematika – dobrovoľná MS 36,70% - - 

teoretická časť odbornej zložky - - 1,96 

praktická časť odbornej zložky - - 1,72 
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b) večerné štúdium 

prospech 

prospel s vyznamenaním 38 

prospel veľmi dobre 24 

prospel 8 

neprospel 0 

neklasifikovaný 0 

priemer 1,50 

absencia 

ospravedlnené / neospravedlnené 1344 

priemer na žiaka 22,06 
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5. Zoznam študijných odborov 

5.1   zdravotnícky asistent,  kódy študijného odboru:  5356 6, 5356 M, 5356 N 

Aktivovaný bol v dennom štvorročnom štúdiu pre absolventov základných škôl (pre 

prvý ročník 5356 M, pre druhý, tretí a štvrtý ročník 5356 6) a v jednoročnom 

večernom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu (5356 N). Absolvent tohto odboru je 

pripravený zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti 

v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, spolupracovať so sestrou 

v diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti, podieľať sa na 

primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii, poskytovať prvú pomoc, vykonávať 

administratívne práce a viesť dokumentáciu. Absolvent sa uplatní vo všetkých 

úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. 

 
          Uplatňované učebné plány: 
 
          a)  Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníc- 

                  kych školách, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom     

                20743-1/2008 – OZdV zo dňa 26.08.2008 s účinnosťou od 1.septembra 2008.            

 

5.2  sanitár,  kód učebného odboru:  5371 H 

Aktivovaný bol v jednoročnom večernom štúdiu popri zamestnaní pre absolventov 

stredných škôl. Absolvent tohto odboru je pripravený vykonávať v plnom rozsahu 

prácu sanitára vo všetkých úsekoch jeho pôsobnosti. 

              
           Uplatňovaný učebný plán: 
 
          a)   Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie na stredných zdravotníc- 

                 kych školách č. 20881 - 1/2008 – OZdV zo dňa 27.8.2008  
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6.  Zamestnanci školy 
  
6.1 počet       

 pedagogickí zamestnanci nepedagogickí zamestnanci 

interní  24 7 

externí 9 0 

spolu 33 7 

muži 7 1 

ženy 26 6 
     

              Odbornosť vyučovania je s výnimkou latinského jazyka zabezpečená vo všetkých 

predmetoch. 

 

 

6.2 ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

typ počet trvanie 

Priebežné vzdelávanie výchovných poradcov 1 v realizácii 

Aktualizačné vzdelávanie – overenie kompetencií v IKT  1 ukončené v novembri 2012 

Zmeny v testovaní maturantov 1 november 2012 

Aktualizačné vzdelávanie – rozvoj čitateľskej gramotnosti 2 ukončené v januári 2013 

Školenie predsedov maturitných komisií a hodnotiteľov  1 január 2013 

Aktualizačné vzdelávanie – ukončovanie štúdia  1 ukončené vo februári 2013 

Aktualizačné vzdelávanie – finančná gramotnosť 2 ukončené v marci 2013 

Aktualizačné vzdelávanie – environmentálna výchova 1 ukončené v marci 2013 

Celoslovenská konferencia učiteľov SZŠ 2 apríl 2013 

Metodické semináre (rôzne oblasti) 6 uskutočnené v priebehu šk. roku 
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7.  Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

       Škola má aktivovanú svoju webovú stránku (www.szspp.sk), na ktorej sú sprístupnené 

všetky informácie o škole – o jej histórii a súčasnosti, zamestnancoch a žiakoch 

a o všetkých aktivitách v priebehu školského roku. Informácie o živote školy a jej aktivitách 

sú prezentované priebežne v regionálnych médiách – Noviny Poprad, Podtatranské noviny 

a Televízia Poprad. 

       Predovšetkým pre potreby žiakov základných škôl, ich rodičov a výchovných poradcov 

na základných školách sme sa zúčastnili na Burze stredných škôl v Kežmarku a Spišskej 

Novej Vsi. Školu a jej vzdelávací program sme prezentovali aj v rámci Dňa otvorených 

dverí (október 2012). 

       Na škole pracuje Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorá má svojich zástupcov aj v 

Študentskom parlamente mesta Poprad. Študenti vydávajú žiacky časopis Fonendoskop, 

s ktorým sa v tomto školskom roku zúčastnili okresnej súťaže stredoškolských časopisov 

v ktorej sme obsadili druhé miesto. 

             V rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti žiaci absolvovali exkurzie v Národnom 

rehabilitačnom centre v Kováčovej, Fakultnej nemocnici v Prešove, Odbornom liečebnom 

ústave psychiatrickom v Prednej Hore, Hospici Ľubica, azylovom dome v Žakovciach, 

liečebnom ústave v Dolnom Smokovci, psychiatrickom oddelení v Levoči a v poľskom 

Oswienczime. Ďalšie realizované exkurzie: Matica Slovenská Martin, Noc výskumníka 

v Banskej Bystrici, švajčiarsky CERN. 

 V rámci kultúrnych aktivít sme sa zúčastnili na divadelných predstaveniach Divadla 

Jonáša Záborského v Prešove, Spišského divadla, divadla v Martine a divadla ART 

Academy z Popradu. 

  V športovej oblasti sme ako netradičnú súčasť vyučovania telesnej výchovy 

zrealizovali vodácky výcvik. V rámci mimovyučovacích športových aktivít sme sa 

zúčastňovali bowlingovej ligy stredných škôl. Aj v tomto školskom roku sme sa aktívne 

zúčastnili akcie Čisté hory vo Vysokých Tatrách.  

 Naši žiaci sa zapojili do Červené stužky, separácie odpadu v súťaži Milk Agro 

a súťaže Genius Logikus. 

V spolupráci so Slovenským červeným krížom a inými organizáciami tretieho 

sektora sme sa spolupodieľali na týchto akciách:  

- Modrý gombík,  

- Biela stužka,  

- Deň narcisov,  
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- Biela pastelka,  

- Deň nezábudiek,  

- Belasý motýľ,   

- Deň obličiek.  

 

V spolupráci s regionálnou transfúznou stanicou sme zorganizovali Valentínsku 

a Študentskú kvapku krvi a v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva 

Deň výživy. 

  

Naša skupina Mládeže červeného kríža sa zúčastnila týchto akcií: 

− cvičenie zdravotníckych družín, 

− zdravotné hliadky na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, 

− návštevné služby seniorov. 

 

V rámci podnikateľskej činnosti pokračujeme v realizácii Kurzov prvej pomoci. 

Získali sme akreditáciu na uskutočňovanie Kurzu opatrovania. 

7.1 reprezentácia školy     

 

oblasť úroveň žiak, trieda umiestnenie 

cezpoľný beh obvodné kolo Miroslav Olejník I.ZAA 
David Pavlák I.ZAB 
Martina Palgutová I.ZAB 
Sebastián Ugray II.ZAA 
Katarína Barbušová, II. ZAB 
Erik Cvaniga II.ZAB 
Matúš Hönsch II.ZAB 

11. miesto 
34. miesto 
16. miesto 
22. miesto 
13. miesto 
32. miesto 
33. miesto 

futsal - chlapci obvodné kolo  skupina 

florbal - dievčatá obvodné kolo  3. miesto 

volejbal dievčatá obvodné kolo  skupina 

odborná súťaž “Asistent v akcii“ regionálne kolo David Bučina, Ľubomír Gregúrek, 
III.ZA B,  

Anna Majerčáková,                  
Lenka Koščáková, IV.ZA A 

3.miesto 

olympiáda v anglickom jazyku obvodné kolo Martin Kičura IV.ZAB 3. miesto 

stredoškolská odborná činnosť krajské kolo Filip Kostroš IV.ZAB 4.miesto 

stredoškolská odborná činnosť krajské kolo Klaudia Prokopič IV.ZAB 4.miesto 
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7.2  záujmová činnosť na škole 

- Klub Florence Nightingale (ošetrovateľstvo) 

   vedúce krúžku Mgr. Zuzana Jančeková, Mgr. Miloslava Slobodová 

- krúžok informačno-komunikačné technológie,  

  vedúci krúžku Ing. Stanislav Čopík 

-seminár z anglického jazyka, 

  vedúca krúžku Mgr. Viera Lišková 

-seminár zo slovenského jazyka, 

  vedúca krúžku Mgr. Mária Mularčíková 

- literárny krúžok (tvorba študentského časopisu Fonendoskop),  

  vedúca krúžku Mgr. Katarína Tomková  

- krúžok herbológie ,  

  vedúca krúžku Mgr. Ľuboslava Lopuchová 

- Putovanie za vedou (príprava na vysokoškolské štúdium),  

  vedúca krúžku RNDr. Dáša Škodyová 

8. Projekty v škole 

1) e-Twinning:  „Ošetrovateľstvo v 21. storočí“- telesná príprava    

Medzinárodný projekt (SZŠ Mladá Boleslav, Česká republika) zameraný na porovnanie 

telesnej zdatnosti žiakov a obsahu povinného Kurzu ochrany života a zdravia na 

Slovensku a Sportovního kurzu v Českej republike, spojený s výmennými pobytmi žiakov 

počas kurzov. 
 

2) „Zdravá škola“.  

Projekt zameraný na rozvoj pozitívnych medziľudských vzťahov, prevenciu drogovej 

závislosti, tvorbu a ochranu životného prostredia a zvýšenie pohybovej aktivity. 

 

3)  Leonardo IVT: „Miesto zdravotníckeho asistenta pri poskytovaní paliatívnej 

starostlivosti u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia“ 

Stáž študentov 4.ročníka v hospici zameraná na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych 

potrieb pacientov v paliatívnej starostlivosti. 
 

4) Zdravie a bezpečnosť v školách 2012: „Nebojme sa včielky Maji“ 

Prevencia alergických ochorení a ochorení dýchacích ciest. Zdravotno-výchovné opatrenia 

vo vybraných cieľových skupinách. 
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9. Výsledky inšpekčnej a kontrolnej činnosti 
 
 V školskom roku 2012/2013 nebola na škole vykonaná komplexná inšpekcia.  

 

10. Materiálno-technické a priestorové podmienky školy 
 

               Škola je tvorená jednou budovou. Nemá jedáleň ani telocvičňu. Telesnú výchovu 

realizujeme v telocvični na Francisciho ulici, ktorú máme na dobu neurčitú prenajatú od 

mesta Poprad. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni Gymnázia na 

Kukučínovej ulici v Poprade. 

Na škole sú: 

- tri klasické učebne, 

- tri odborné učebne pre vyučovanie komplexu predmetov ošetrovateľstva, 

- jedna učebňa pre odborné predmety, 

- učebňa informatiky so 16 počítačmi (intranet a internet), 

- jazyková učebňa, 

- odborná učebňa fyziky a chémie. 

Šesť učební je vybavených modernou didaktickou technikou - interaktívna tabuľa, 

dataprojektor a IKT.   

11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
 
        Správa o hospodárení školy za rok 2012 je v Prílohe č.1.      
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12.  Cieľ rozvoja školy a jeho plnenie 

      Hlavnou úlohou školy je výchova, vzdelávanie a odborná príprava kvalifikovaných 

zdravotníckych pracovníkov v študijnom odbore zdravotnícky asistent a učebnom 

odbore sanitár v súlade s profilmi absolventov týchto odborov. 

       Základom stratégie rozvoja školy je smerovať vyučovací proces v jednotlivých 

predmetoch na aplikáciu rozvíjajúceho charakteru vzdelávania so zameraním na 

individuálny prístup a na humanizáciu školy. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je 

modernizácia učiva a prispôsobenie jeho obsahu predovšetkým v predmetoch komplexu 

ošetrovateľstva a to v prospech ošetrovateľského modulu ošetrovania, komunikácie 

a zdravotníckej etiky.  

        Personálne je vyučovací proces takmer stopercentne zabezpečený kvalifikovaným 

pedagogickým zborom vyznačujúcim sa odbornosťou, flexibilitou a schopnosťou ďalšieho 

rastu. Škola podporuje kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov.  

          Výchovu v občianskom rozmere sme orientovali na medzinárodnú integráciu, lásku 

k vlasti, k hrdosti na školu a na poznanie regiónu a mesta. V odbornom rozmere výchovy 

sme pokračovali v úsilí zvyšovať vplyv ošetrovateľskej starostlivosti  v zdravotníctve so 

zameraním na presadenie zvýšených kompetencií pre zdravotníckeho asistenta. V osob-

nostnom rozmere sme sa zamerali na skvalitňovanie interpersonálnych vzťahov. 

         Do tematických plánov predmetov biológia, telesná výchova a chémia boli 

zapracované úlohy z environmentálnej problematiky. Výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

sme realizovali jednak v rámci predmetov občianska náuka, biológia, etická výchova, 

náboženská výchova a tiež v rámci triednických hodín. Úlohy vyplývajúce z Národného 

programu podpory zdravia sme realizovali prostredníctvom projektu Zdravá škola, keďže 

od 1.septembra 2003 je naša škola členom Národnej siete škôl podporujúcich zdravie 

v Slovenskej republike. V spolupráci s regionálnymi pobočkami Slovenského červeného 

kríža, Ligy proti rakovine, Ústavom regionálneho zdravia a Mestskou políciou v Poprade 

sa uskutočnili akcie v oblasti prevencie drogových závislostí, výchove k partnerstvu, 

rodičovstvu a materstvu. Finančnú gramotnosť sme realizovali v predmete matematika 

a v rámci krúžku Putovanie za vedou. Čitateľskú gramotnosť sme rozvíjali predovšetkým 

v predmete slovenský jazyk a v rámci literárneho krúžku.  

          V oblasti materiálno-technického zabezpečenia priebežne sme inovovali IKT, 

zabezpečili sme učebnice pre odborné predmety a doplnili sme knižničný fond.  
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13. SWOT analýza 

 
 
 

silné stránky slabé stránky 
1. tradícia školy 

2. kvalifikovaný pedagogický zbor 

3. poloha školy 

4. spolupráca s mestskou samosprávou 

5. spolupráca s radou rodičov 

6. bohatá projektová činnosť 

7. odborná knižnica prístupná verejnosti 

8. prezentácia školy na verejnosti na  

akciách zdravotného zamerania 

9. podnikateľská činnosť –  

Kurz  prvej pomoci 

1. nevyriešené majetkovo-právne  

vysporiadanie pozemku 

2. absencia vlastnej telocvične a jedálne 

3. zastaralé technické vybavenie školy 

4. vek budovy (zastaralá kotolňa) 

 

 
    
 
 

príležitosti riziká 
1. zmeny v učebných osnovách 

odborných predmetov študijného 

odboru zdravotnícky asistent 

2. aktivácia iných foriem vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov 

3. možnosť pre absolventov pokračovať 

v nadväzujúcom štúdiu na vysokých 

školách zdravotníckeho zamerania 

4. aktivácia projektov zameraných na  

odborné predmety 

1. pokles populácie  

(znižovanie počtu žiakov) 

2. dostatočne vysoký normatívny 

príspevok na žiaka 

3. rizikový stav budovy školy  

(kúrenie) 
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 14.  Uplatnenie absolventov 

 
      V tomto školskom roku  denné štúdium ukončilo 38 žiakov. Ich uplatnenie bolo 

nasledovné:  

- pokračujú v štúdiu na vysokej škole resp. v PMŠ     ....         16 

- prijatí do zamestnania                            ....         12              

- evidovaní v na ÚPSVaR                       ....           6 

- nezistení       ....     4 

                                        

        Absolventi, ktorí pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu boli prijatí predovšetkým na 

Lekárske fakulty a Zdravotnícke univerzity v odboroch ošetrovateľstvo a pôrodná 

asistentka. Absolventi, ktorí boli prijatí do zamestnania nastúpili do nemocníc.  

     Vo večernom štúdiu štúdium ukončilo 70 žiakov. Ich uplatnenie bolo nasledovné:  

- pokračujú v štúdiu v PMŠ        ....         17 

- prijatí do zamestnania                            ....         46              

- evidovaní v na ÚPSVaR                       ....           0 

- nezistení       ....     7 
 
 
 
 
 
15. Záver 

 
Vypracoval:  Mgr. Miroslav Bednár 
 
Poprad 30. september 2013 
 
 

 

 
 
 
 
 
––––––––––––––––––– 
   Mgr. Miroslav Bednár 
          riaditeľ školy 
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Príloha č.1 
 

Správa o hospodárení 
za rok 2012 

 
 

Škola je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Predmetom 

činnosti školy je výchova a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v študijnom odbore 

zdravotnícky asistent (denné a večerné štúdium) a učebnom odbore sanitár (večerné 

štúdium). Poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie resp. stredné odborné 

vzdelanie a pripravuje ich na výkon povolania v zdravotníckych i sociálnych zariadeniach 

a na štúdium na vysokých školách. 

Školu navštevovalo 282 žiakov, z nich 194 žiakov denného štúdia a 88 žiakov 

večerného štúdia. Počet tried denného štúdia 8, večerné štúdium 3 triedy. 

 
 
 
 
1. Rozpočet organizácie a jeho úpravy 
 
             
   Schválený rozpočet na rok 2012 :                           

              Príjmy                                                       1                              

              Bežné výdavky /600/                     469 665 

              Kapitálové výdavky /700/                         0 

              Účelové prostriedky                                 0 

 

  Podľa vnútorného rozpisu 

              210 -  Príjmy z podnikania         1 000 

   610  -  Mzdy                                   322 000               

              620  -  Odvody                               113 344          

              630  -  Tovary a služby                    34 321           

              640  -   Bežný transfer                              0 

                                                                                                                                                            

 

-Listom č. 1/2012-002 zo dňa 25.01.2012 úprava rozpočtových prostriedkov nasledovne : 

                   Bežné výdavky                                  4 234 ,- € 

Finančné prostriedky  účelovo určené na financovanie vzdelávacích poukazov na obdobie 

I.-VI.2012. 
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-Listom č. 1/2012-004 zo dňa 07.03.2012 presun rozpočtových prostriedkov  

                    Bežné výdavky                              589 ,- € 

Finančné prostriedky účelovo určené na stravovanie žiakov I.Q 2012 a dofinancovanie 

roku 2011. 

 

Listom č. 1/2012-007 zo dňa 25.04.2012 presun rozpočtových prostriedkov  

                    Bežné výdavky                              540 ,- € 

Finančné prostriedky účelovo určené na stravovanie žiakov II.Q 2012. 

 

-Listom č. 1374/2012-004 zo dňa 01.06.2012 povolené prekročenie limitu výdavkov – 

mimorozpočtové zdroje 

                    Príjmy                                                     821,- € 

           Bežné výdavky                                               821,- € 

 

-Listom č. 1374/2012-004 16-2 zo dňa 25.07.2012 povolené prekročenie limitu výdavkov

  Bežné výdavky                                                2 330.-€ 

Finančné prostriedky účelovo určené na zabezpečenie projektu Zdravie a bezpečnosť. 

 

-Listom č. 1374/2012-004 16-1 zo dňa 25.07.2012 povolené prekročenie limitu výdavkov 

                   Bežné výdavky            2 766.-€ 

Finančné prostriedky účelovo určené na úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými a 

záverečnými skúškami. 

 

-Listom č. 1374/2012 21-1 zo dňa 20.09.2012 presun rozpočtových prostriedkov 

                   Príjmy               -1 000.-€ 

 

-Listom č. 1374/2012 23-1 zo dňa 15.10.2012  presun rozpočtových prostriedkov 

                  Bežné výdavky                                                     524.-€ 

Finančné prostriedky účelovo určené na stravovanie žiakov III.Q 2012. 

 

-Listom č. 1374/2012 25-1 zo dňa 02.11.2012  povolené prekročenie limitu výdavkov 

                Bežné výdavky                                                 93.-€ 

Finančné prostriedky účelovo určené na financovanie vzdelávacích poukazov  
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-Listom č. 1374/2012 26-1 zo dňa 05.11.2012  povolené prekročenie limitu výdavkov 

      Bežné výdavky                                          218.-€ 

Finančné prostriedky účelovo určené na úhradu nákladov súvisiacich s maturitnými a 

záverečnými skúškami. 

 

-Listom č. 1374/2012 27-1 zo dňa 09.11.2012  povolené prekročenie limitu výdavkov 

                    Bežné výdavky                                   1 000,- € 

Finančné prostriedky účelovo určené pre školu za mimoriadne výsledky žiakov 

 

-Listom č. 1374/2012 27-2 zo dňa 09.11.2012  presun rozpočtových prostriedkov  

      Bežné výdavky                                           7 307.-€ 

Finančné prostriedky účelovo určené na úhradu kreditových príplatkov. 

 

-Listom č. 1374/2012 27-3 zo dňa 09.11.2012  presun rozpočtových prostriedkov 

      Bežné výdavky                                           1 168.-€ 

Finančné prostriedky účelovo určené na jubilejné odmeny 

 

-Listom č. 1374/2012 28-1 zo dňa 20.11.2012  presun rozpočtových prostriedkov 

                Bežné výdavky                                           6 277.-€ 

Úprava rozpočtu na základe normatívne určených prostriedkov. 

 

-Listom č. 1374/2012 28-2 zo dňa 28.11.2012  presun rozpočtových prostriedkov  

      Bežné výdavky                                             280.-€ 

 

-Listom č. 1374/2012 28-1 zo dňa 28.11.2012  presun rozpočtových prostriedkov 

                   Bežné výdavky            10 576.-€ 
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Upravený rozpočet k 31. 12. 2012 

                      Príjmy                                                     0 

                      Bežné výdavky                            508 108 

                      Mzdy, platy a 00V                        321 001 

                      Odvody                                        111 859 

                      Tovary a služby                             74 279 

                      Bežný transfer                                    969                    

 

2. Plnenie príjmov :  
               Príjmy z rozpočtu PSK                                          0 

               Príjmy z iných zdrojov                                    1 211,33 

 

3. Čerpanie výdavkov : 
 

3. 1. Bežné výdavky : 

        610 – Mzdy, platy a OOV 

                  Evidenčný počet pracovníkov prepočítaný :   pedagogických ...          23,5 

                                                                                          nepedagogických ...        7,1 

                  počet pracovníkov zamestnaných na dohody o pracovnej činnosti ....10 

                   

                  Základné platy  k 31. 12. 2012                                                 253 965,17 

                  Príplatky (osobné, za vedenie a triednictvo)                              15 679,89 

               Odmeny zamestnancom                                                             16 668,00                      

                  Odmena pri príležitosti životného jubilea                                      1 168,00 

                  Dohody            9 494,62 

 

        620 – poistné a príspevok zamestnávateľa odvádzané podľa zákona o verejnej služ- 

                  be v termíne. 

                  Príspevok na DDP odvedený vo výške  2 788.- €.       

 

       630 – Tovary a služby 

        631 – cestovné zamestnancom  za sledované obdobie vyplatené vo výške  

                    2 080,08.€, z toho   Mgr. Bednárovi, riaditeľovi školy, za účasť na seminároch  

                   a poradách  riaditeľov vyplatené  278,50.- €. Ostatné  vyplatené pedago- 
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                   gickým aj nepedagogických zamestnancom za účasť na seminároch, škole-                  

                 niach, kurzoch, exkurziách a školských výletoch. 

 

      632 –  za energie sme uhradili 8 988,04.- €. 

                  Úhrada za vodné a stočné  519,51.- €,  poštovné a telekomunikačné  poplatky   

                uhradené vo výške 3 535,44.-€. 

 

      633 -  Na interiérové vybavenie 5 051,62.- €, na kancelárske potreby, čistiace  

                  a dezinfekčné potreby, tonery  sa použilo 4 927,03.- €., na knihy, časopisy  

                  uhradené  788,99.- €, na OOPP 445,66.- €, na IKT 2 148,84.- €, na projekt  

                Zdravie a bezpečnosť na školách 2012 2 330.- €. 

 

      634 – nečerpané v roku 2012. 

      635 -  nečerpané v roku 2012. 

                  

      636 – Na nájom budov (prenájom telocvične na výučbu TEV) čerpané    433.- €.  

                  Máme prenajatú telocvičňu od mesta Poprad, kde sme prenájom uhrádzali     

                v pravidelných mesačných splátkach. 

 

       637 – Služby; finančné prostriedky prevažne použité na stravovanie zamestnancov  

                  vo výške 11 161,50.- €,  pranie prádla, odvoz domového odpadu, revízie  

                  a ostatné služby vo výške 7 978,02.-€, na  špeciálne služby (ochranu budovy)  

                147,36.-€. Poistné budovy 468,04.-€. 

                Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce vyplatené vo výške 9 494,62.-€. 

                Prídel do SF  - je plnený mesačne odvodom z HM 1,25 %  . 

 

                K 31.12.2012 čerpanie finančných prostriedkov vo výške 508 101,37.-€. 

                              % plnenia  k upravenému rozpočtu                                  100   %. 

                              % plnenia na položke 630 – Tovary a služby                    99,99 %. 

 

                Pohľadávky k 31.12.2012  :  0.- €                                                                    

                Kapitálové prostriedky: 0.- € 
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Celkové hodnotenie hospodárenia 
 

V tomto roku nám boli pridelené finančné prostriedky vo výške 508 108.-€, čo je 

o 20 097.- € menej ako v minulom roku (menej žiakov). V novembri bol rozpočet upravený 

o 6 277.- € a 10 576.- € (nárast počtu žiakov v septembri) a tým sme mohli čiastočne 

zabezpečiť vybavenie odborných učební. 

Ročná inventarizácia majetku prevedená k 31.12.2012. Správa o prevedení 

inventarizácie priložená pri ročnej inventarizácii. 

 

Vypracovala: Anna Kilíšeková                                                              

                                                                                          Mgr. Miroslav Bednár                                 

                                                                                                riaditeľ školy 
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Príloha č.2 
 

 
Vyjadrenie rady školy 

 
 

Správa bola prerokovaná v Rade školy pri Strednej zdravotníckej škole  v Poprade 

dňa 24. októbra 2013. Rada školy odporúča zriaďovateľovi Prešovskému samosprávnemu 

kraju schváliť Správu o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

v škole za školský rok 2012/2013. 

 

 

        –––––––––––––––––––––––– 

             RNDr. Dáša Škodyová 

                predseda rady školy 
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Príloha č.3 
 

Schválenie zriaďovateľom školy 
 

 
 

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu 

o výchovnovzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v Strednej 

zdravotníckej škole v Poprade.  

 

 

 

 

         Ing. Karol Lacko, PhD. 

              vedúci OŠ PSK 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


