
PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

 

Dodatok č. 1 

k Štatútu Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu 

 v Prešovskom samosprávnom kraji 

 

 

 

V súlade so zákonom NR SR č. 324/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení Štatút Krajskej rady pre odborné vzdelávanie 

a prípravu v Prešovskom samosprávnom kraji zo dňa 20. januára 2010 takto: 

 

1. V článku 2 Pôsobnosť krajskej rady písm. e) znie: 

„vyjadruje sa k zaradeniu elokovaného pracoviska do siete alebo vyradeniu elokovaného 

pracoviska zo siete“. 

 

Doterajšie písmená e) až j) sa označujú ako písmená f) až k). 

 

2. V Článku 2 Pôsobnosť krajskej rady  písm. i) znie: 

„vyjadruje sa k počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných podľa 

osobitného predpisu
1)

 vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie 

v nasledujúcom školskom roku v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania 

v stredných školách analýzami a prognózami o vývoji trhu práce
2)

, to sa nevzťahuje na 

gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom a stredné školy, ktorých zriaďovateľom 

je obvodný úrad v sídle kraja“. 

 

3. V Článku 4 Zloženie krajskej rady sa odsek 5 dopĺňa písmenom l), ktoré znie: 

„l) zriaďovatelia stredných škôl
3)

“. 

 

4. Ostatné ustanovenia štatútu ostávajú nezmenené. 

 

 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia predsedom PSK. 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 12. februára 2013      MUDr. Peter Chudík, v.r. 

          predseda 

 

 

 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1) § 4, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona 597/2003 Z. z.  o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov 

2) § 13 ods. 1 písm. aa) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

3) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 


