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Myšlienková analýza SKZZ



A čo teraz ???

• Prevádzkové úlohy

• Legislatívne    úlohy

• Komunikačné úlohy

• Operatívne     úlohy

najdlhšie však do 30. septembra 2013

1. apríl 2013 – platnosť zákona



13. máj 2013  - oslovení všetci  poskytovatelia ZZS a 

OS ZZS SR o delegovaní zástupcov

Prevádzkové úlohy I. – kto ??

03. jún 2013 - Košice

Ustanovujúci snem - 19 zástupcov 

- stanovy SKZZ, 

- voľby do orgánov komory – personálna ot.

Transparentná a čistá hra & “NOVÉ TVÁRE“











Prevádzkové úlohy II. – kde ??

•založiť organizáciu (účet, IČO, DIČ...)

•sídlo

•delenie majetku, práv a záväzkov s SKMTP
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PROSTRIEDKY ???
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Prevádzkové úlohy III. – ako ???

• Prevádzkový poriadok

• Smernica o manažérskom riadení SKZZ

• Smernica k hodnotení sústavného vzdelávania

• Smernice o činnosti:   Odbornej komisie SKZZ

Vzdelávacej komisie SKZZ

Revíznej komisie SKZZ

Etickej komisie SKZZ

Pravidlá



Prevádzkové úlohy IV. – čím ??

06. august 2013

• podmienky medzi SKMTP a SKZZ

10. september 2013 

• Podpis zmluvy

• Prebratie admin. a prevádzkovej agendy

(pohľadávky, 1269 registrovaných osôb) 



Legislatívne úlohy

• Novela vyhlášky  č. 334/2010 – rozsah praxe...

• Novela nariadenia vlády č. 296/2010 – o odb. 
spôsobilosti a spôsobe ďalšieho vzdelávania...

• Novela zákona č. 578/2004 – o 
poskytovateľoch...

• Návrh úprava prílohy výnosu o MTZ

• Návrh odb. materiálu - ZoZZSO

• Návrh metodického usmernenia, pre NHPO



Komunikačné úlohy

• SKSaPA - 5. november 2013 - diskusia o odmeňovaní
zdr. pracovníkov, vzdelávania a kompetenciách,

• SLK - 19. novembra 2013 - otázky organizácie 

sústavného vzdelávania zdr. pracovníkov 
- návrhy na prípadnú úpravu legislatívy.  

• Web a sociálna sieť

• Hotline telefón

• Osobné stretnutia prezídia a org. komory  (PP, KE, Žiar..)



Komunikačné úlohy

• MZ SR 

- Rada vlády pre odborné vzdelávanie  (Mgr. Vernarcová)

- Pripomienkové a  rozporové konanie

- Obhajoba resp. podanie vysvetlenia



Operatívne úlohy

23. – 24. september 2013 – gestor MV SR – školenie 
Národným akčným plánom boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi 

20. december 2013 - sťažnosť na správanie sa ZZ

• Elektronické vyhodnocovanie sústavného 
vzdelávania

• Morálny kódex ZZ

• Top 50 dg. – štandard 



Čo nás čaká ?

STABILIZÁCIA   &   PRODUKTIVITA   =   VÝSLEDKY 



Čo nás čaká ?

•Riešenie problematiky dovzdelávania a činnosť sestier a 
vodičov v ZZS

•UP

•Odborník z praxe - zástupcovia SKZZ (štátnice, maturity...)

•Unifikácia systému vzdelávania a jeho hodnotenia u  
všetkých ZZ (OS ZZS SR, HaZZ, HZS, BZS, OS SR,..)

STABILIZÁCIA   &   PRODUKTIVITA   =   VÝSLEDKY 



Ďakujem za pozornosť
prezident@skzz.sk

Tel.: 0915 859 549

mailto:prezident@skzz.sk

