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ŠTATÚT 

Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Prešovskom 

samosprávnom kraji 

 

 
Preambula 

 
1.) Predseda Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 35 ods. (1) zákona č. 61/2015 Z. 

z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení zriaďuje poradný orgán Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu pri 

Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len „krajská rada“). 

2.) Krajská rada sídli v sídle Prešovského samosprávneho kraja. 

3.) Prešovský samosprávny kraj uvedomujúc si dôležitosť zapájania sociálnych 

a ekonomických partnerov do spolupráce pri hospodárskom a sociálnom rozvoji kraja 

a rastúcej koordinácie stredoškolského odborného vzdelávania pre potreby trhu práce 

považuje členov krajskej rady za partnerov pri implementácii vzdelávacej, sociálnej, 

priemyselnej a hospodárskej politiky kraja.  

 

 

Článok 1 

Základné ustanovenia 

 

1.) Štatút krajskej rady vymedzuje postavenie, hlavné úlohy, pôsobnosť, zloženie, práva 

a povinnosti členov, zásady činnosti a rokovania.  

2.) Krajská rada je poradným orgánom predsedu Prešovského samosprávneho kraj v oblasti 

odborného vzdelávania a prípravy. 

 

Článok 2 

Pôsobnosť krajskej rady  

 

1.) Krajská rada plní najmä tieto úlohy: 

a) prerokúva  regionálnu stratégiu odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na 

hospodárske a sociálne potreby rozvoja regiónu, 

b) prerokúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na 

úrovni samosprávneho kraja, 

c) vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zaradenie strednej školy alebo školského zariadenia 

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

d) vyjadruje sa k návrhu žiadosti na vyradenie strednej školy alebo školského zariadenia 

do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

e) vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky alebo vyradeniu elokovaného pracoviska  

zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, 

f) vyjadruje sa k návrhu žiadosti na zmenu v sieti, 



g) prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na zaradenie nového 

študijného odboru alebo učebného odboru a ich zameraní do sústavy odborov, 

h) prerokúva a odporúča samosprávnemu kraju predložiť návrh na vyradenie nového 

študijného odboru alebo učebného odboru a ich zameraní do sústavy odborov, 

i) vyjadruje sa k návrhom na zriadenie centier odborného vzdelávania a prípravy,    

j) vyjadruje sa k počtu žiakov prvého ročníka stredných odborných škôl v územnej 

pôsobnosti samosprávneho kraja pre nasledujúce prijímacie konanie, ktoré sú nad 

rozsah potrieb trhu práce Prešovského samosprávneho kraja, 

k) prerokúva najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na 

jednotlivé študijné odbory alebo učebné odbory strených škôl v územnej pôsobnosti 

samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v súlade s 

§ 31 ods. (2) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení financovaných podľa zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania 

v stredných školách  a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce (to sa nevzťahuje 

na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom a stredné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy), 

l) vyjadruje sa k systému informovania žiakov a ich zákonných zástupcov o potrebách 

trhu práce a o kvalite odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách 

v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja. 

 

 

Článok 3 

Zásady činnosti krajskej rady  

 

Krajská rada pri príprave stanovísk a návrhov opatrení vychádza z  

1.) odborných poznatkov a skúseností samosprávneho kraja, orgánov miestnej štátnej 

správy v školstve, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zástupcov zamestnávateľov, 

stavovských organizácií a zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov, 

2.) odborných stanovísk vysokých škôl, výskumných a iných ústavov a inštitúcií.  

 

 

Článok 4 

Zloženie krajskej rady  

 

1.) Krajskú radu tvoria predseda, tajomník a ďalší členovia. 

2.) Predsedom krajskej rady je predseda PSK. 

3.) Tajomníkom krajskej rady je vedúci odboru školstva Úradu Prešovského 

samosprávneho kraja. 

4.) Ďalšími členmi krajskej rady je zástupca: 

a) Regionálneho úradu školskej správy v Prešove, 

b) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, 

c) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – Prešovská regionálna komora 

SOPK, 

d) Slovenskej živnostenskej komory – Krajská zložka SŽK Prešov, 

e) Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, 

f) Slovenskej lesníckej komory, 

g) Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, 

h) Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, 

i) Republikovej únie zamestnávateľov, 

j) Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu 



k) OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku – Rady ZO OZ pracovníkov ŠaV 

SŠ, 

l) Centra poradenstva a prevencie, 

m) Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, 

n) zriaďovateľov cirkevných stredných škôl štátom uznávaných cirkví na území kraja, 

o) zriaďovateľov súkromných stredných škôl na území kraja. 

5.) Predseda krajskej rady môže doplniť zloženie krajskej rady o ďalších zástupcov 

zamestnávateľských zväzov a združení a zamestnávateľov pôsobiacich v kraji. 

6.) Krajská rada môže podľa potreby zriaďovať pracovné skupiny na prerokúvanie 

odborných otázok patriacich do jej pôsobnosti a na prípravu podkladov na jej 

zasadnutia. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti predsedu, tajomníka a ďalších členov krajskej rady 

 

1.) Predseda krajskej rady: 

a) riadi činnosť krajskej rady, 

b) zvoláva zasadnutia krajskej rady, 

c) určuje program rokovania krajskej rady, 

d) vedie rokovania krajskej rady, 

e) navrhuje závery z rokovania krajskej rady, 

f) schvaľuje písomný záznam z rokovania krajskej rady, 

g) vymenúva a odvoláva: 

1. tajomníka krajskej rady, 

2. ďalších členov krajskej rady na základe nominácie inštitúcií podľa článku 4 

ods. 4.  

2.) Predsedu krajskej rady počas jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv 

a povinností alebo v rozsahu, ktorým ho predseda krajskej rady poverí, tajomník 

krajskej rady.   

3.) Tajomník krajskej rady najmä: 

a) organizačne a administratívne zabezpečuje prípravu zasadnutí krajskej rady, 

b) zabezpečuje vyhotovenie písomného záznamu zo zasadnutia krajskej rady, 

c) pripravuje pre predsedu krajskej rady podklady a návrhy na personálne zmeny 

v zložení krajskej rady. 

4.) Člen krajskej rady : 

a) je povinný sa zúčastňovať na zasadnutiach krajskej rady, 

b) má právo predkladať návrhy, informácie a ďalšie materiály na rokovania krajskej 

rady, 

c) má právo sa vyjadrovať k prerokúvaným materiálom a hlasovať o stanoviskách 

k nim. 

5.) Členstvo v krajskej rade zaniká: 

a) odvolaním členstva, 

b) písomným oznámením o vzdaní sa členstva, ktoré doručí  predsedovi krajskej rady, 

c) smrťou člena. 

6.) Členstvo v krajskej  rade je dobrovoľné a čestné. 

7.) Ak nastane zmena pracovného zaradenia člena krajskej rady podľa odseku 1.) písm. g), 

v ktorej dôsledku člen krajskej rady nemôže zastupovať inštitúciu, ktorá ho 

nominovala, príslušná inštitúcia navrhne na jeho miesto nového člena. Predseda 

krajskej rady tak odvolá pôvodného člena a menuje nového člena na návrh inštitúcie. 

8.) Predseda krajskej rady môže odvolať člena krajskej rady podľa ods. 1.) písm. g), ktorý 

sa sústavne nezúčastňuje zasadnutí krajskej rady. Za sústavné nezúčastňovanie sa 

považuje neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach 

krajskej rady. V tomto prípade navrhne inštitúcia, ktorá ho nominovala, nového člena.       



 

 

Článok 6 

Rokovanie krajskej rady 

 

1.) Zasadnutia krajskej rady sa konajú spravidla raz za tri mesiace. V naliehavých 

prípadoch môže predseda krajskej rady zvolať aj mimoriadne zasadnutie krajskej rady. 

2.) Účasť člena krajskej rady na jej rokovaní je nezastupiteľná. Neprítomnosť na rokovaní 

krajskej rady člen krajskej rady oznámi vopred predsedovi krajskej rady alebo 

tajomníkovi krajskej rady. 

3.) Krajská rada je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

jej členov. 

4.) Na rokovaní krajskej rady sa zúčastňujú podľa potreby aj prizvaní odborníci. 

5.) Krajská rada rokuje spravidla na základe písomných materiálov doručených písomnou 

formou pred jej zasadnutím. Pokiaľ materiály neboli doručené v písomnej forme 

najneskôr 3 dni pred rokovaním rady, členovia rady môžu hlasovaním rozhodnúť o ich 

zaradení do programu rokovania. K prerokúvanému materiálu prijíma krajská rada 

stanovisko. 

6.) Každý člen krajskej rady má jeden hlas. Ak krajská rada po prerokovaní materiálu 

neprijme jednotné stanovisko, rozhoduje o ňom hlasovaním. Stanovisko je prijaté, ak 

zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov krajskej rady. Pri rovnosti 

hlasov rozhoduje hlas predsedu, počas neprítomnosti predsedu hlas povereného 

predsedajúceho.  Predseda, resp. poverený predsedajúci môže dať hlasovať aj 

o jednotlivých otázkach súvisiacich s prerokúvaným materiálom. 

7.) V naliehavých prípadoch alebo v časovej tiesni môžu členovia krajskej rady prijímať 

rozhodnutia (stanoviská/uznesenia) písomným postupom - hlasovaním „per rollam“. 

V tomto prípade predseda krajskej rady alebo ním poverený tajomník predloží emailom 

rokovací materiál a návrh na rozhodnutie (stanovisko/uznesenie) krajskej rady na 

vyjadrenie sa k predloženému návrhu v stanovenej lehote. Členovia krajskej rady majú 

lehotu 5 pracovných dní odo dňa prijatia návrhu v písomnom postupe na vyjadrenie sa 

k tomuto návrhu. V odôvodnených prípadoch môže byť táto lehota rozhodnutím 

predsedu krajskej rady skrátená.  

8.) Hlasovanie „per rollam“ sa uskutoční e-mailovou poštou tak, že na vyhotovenom 

písomnom návrhu rozhodnutia (stanoviská/uznesenia) bude uvedený: 

a) predmet, o ktorom sa rozhoduje/hlasuje, 

b) meno člena, 

c) dátum, do kedy sa má člen krajskej rady vyjadriť, 

d) jasne označené hlasovanie „za“, „proti“ alebo „zdržal sa“.   

9.) Pre uznášaniaschopnosť rozhodovania sa vyžaduje, aby sa hlasovania zúčastnila 

nadpolovičná väčšina všetkých členov krajskej rady a pre platnosť rozhodnutia 

(stanoviska/uznesenia) musí vyjadriť súhlas nadpolovičná väčšina zúčastnených na 

hlasovaní. Na vyjadrenie člena krajskej rady  pri rokovaní „per rollam“ doručené po 

uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada. V prípade nepredloženia žiadneho stanoviska 

od jednotlivých členov v určenom termíne sa toto bude považovať za zdržanie sa 

hlasovania.   

10.) O prijatí alebo neprijatí uznesenia z rokovania „per rollam“ budú členovia krajskej rady 

oboznámení na najbližšom zasadnutí krajskej rady. 

11.) Po každom zasadnutí krajskej rady sa vyhotovuje zápisnica najneskôr do 14 – tich 

pracovných dní od posledného uskutočneného zasadnutia. Zápisnica je súčasťou 

spisovej agendy krajskej rady vedený na odbore školstva Úradu Prešovského 

samosprávneho kraja (k dispozícii na požiadanie všetkým členom krajskej rady). 

 

 



 

 

Článok 7 

Osobitné ustanovenia rokovania krajskej rady prostredníctvom elektronických 

prostriedkov 

 

1.) V prípade mimoriadnej situácie, núdzového stavu, z preventívnych alebo 

karanténnych dôvodov pri ochrane zdravia ľudí alebo z iných závažných dôvodov 

možno rokovanie krajskej rady uskutočniť formou elektronických prostriedkov. 

2.) Rokovanie formou elektronických prostriedkov sa vykoná tak, že predseda krajskej 

rady alebo jej tajomník alebo iná oprávnená osoba poverená na tento úkon, zašle 

všetkým členom krajskej rady do schránky elektronickej pošty URL link online 

internetovej služby vzdialenej komunikácie s určením dňa a hodiny rokovania. 

3.) Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je 

v aplikácii elektronického hlasovania prihlásená nadpolovičná väčšina všetkých 

členov schopná prezentovať sa obrazom aj zvukom.   

4.) Hlasovanie je možné uskutočniť prostredníctvom aplikácie elektronického hlasovania 

(chat a iné) a v ojedinelých prípadoch, ak nemožno hlasovať elektronicky i ústne.  Po 

ukončení hlasovania predsedajúci oznámi výsledok hlasovania. 

5.) Z rokovania sa vyhotovuje zápisnica najneskôr do 14 – tich pracovných dní.  

 

 

Článok 8 

Úhrada výdavkov 

 

1.) Členstvo v krajskej rade je čestnou funkciou bez nároku na odmenu. 

2.) Výdavky spojené s činnosťou krajskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho 

kraja. 

3.) Cestovné náhrady hradí vysielajúca organizácia.  

 

 

Článok 8 

Účinnosť 

 

1.) Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia predsedom Prešovského 

samosprávneho kraja. 

2.) Dňom účinnosti štatútu sa ruší Štatút krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu 

zo dňa 20. januára 2010 vrátane jeho dodatkov. 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 24. 03. 2023 

 

 

                   

                                                                                             PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                                                                                                            predseda PSK 

 


