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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 35/2013, 
ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl  v územnej pôsobnosti  
Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  (ďalej len „samosprávny kraj“) v súlade                          
s § 8 ods. (1) a §11 ods. (2) písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších  
územných  celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení  neskorších  predpisov, § 64 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, § 4 ods. (2) písm. c) zákona č. 184/2009 
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších  predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

§ 1 

Predmet úpravy 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje počet tried prvého ročníka 
stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu1 v územnej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v nasledujúcom 
školskom roku.  

(2) Pri uplatňovaní svojej kompetencie Prešovský samosprávny kraj postupuje v súlade s 
regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách, s analýzami a prognózami 
o vývoji trhu práce a kritériami pre určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl 
pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku podľa osobitného predpisu2 (ďalej len 
„kritériá“). 

 

§ 2 
Vymedzenie okruhu subjektov  

 
Návrh na počet  tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu  
predkladajú  samosprávnemu kraju  
a) školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,  
b) zriaďovateľ, ktorým je štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,  
c) zriaďovateľ, ktorým je iná právnická osoba alebo fyzická osoba. 
 

 
§ 3 

Termín a spôsob určenia počtu tried prvého ročníka stredných škôl 
 

(1) Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží 
najneskôr do 15. júna návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v 
nasledujúcom školskom roku zriaďovateľovi školy.  

                                                 
1 § 4, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov 
2 § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o  odbornom vzdelávaní a príprave znení neskorších predpisov 



(2) Zriaďovateľ strednej školy v zmysle § 2 bod b) a c) tohto nariadenia predloží 
samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí, do 30. júna návrh 
na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. 
 
(3) Samosprávny kraj určuje nariadením po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné 
vzdelávanie a prípravu najneskôr do 30. septembra počet tried prvého ročníka stredných škôl 
financovaných zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v 
nasledujúcom školskom roku podľa osobitného predpisu3 v súlade s regionálnou stratégiou 
výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce s 
výnimkou gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti a 
stredných škôl v jeho územnej pôsobnosti, ktorých zriaďovateľom je Obvodný úrad Prešov.  
 

§ 4 

Kritériá pri ur čovaní počtu tried 

Počet tried prvého ročníka stredných škôl Prešovský samosprávny kraj určuje po zohľadnení  

1. percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, 
sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom 
študijnom odbore alebo učebnom odbore,  

2. materiálno-technického a priestorového zabezpečenia strednej školy,  

3. výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných 
Štátnou školskou inšpekciou podľa osobitného predpisu4,  

4. výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti 
maturitnej skúšky,  

5. výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,  

6. percentuálneho podielu prijatých žiakov do 1. ročníka vzhľadom na stanovený počet 
tried na predchádzajúci školský rok,  

7. personálneho zabezpečenia školy,  

8. výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov 
medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,  

9. účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných 
programoch. 

 

 

§ 5 

Počet tried určený pre stredné školy v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 
vychádza z Analýzy a prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike na základe 
zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ktorý bol prerokovaný na 8. zasadnutí Rady vlády SR pre odborné 
vzdelávanie a prípravu dňa 20.06.2013. 

 

                                                 
3 § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov 
4 §13 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 



§ 6 

Určenie počtu tried 

Pre stredné školy v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie 
konanie v nasledujúcom školskom roku sa určuje nasledovný počet tried:  

 

Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov - 5 tried, 

Gymnázium sv. Jána Bosca, Komenského 5,  Bardejov - 1 triedu, 

Spojená škola J. Henischa - org. zložka: Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov - 2  triedy, 

Súkromné gymnázium, Ul. 29.  augusta 4, Bardejov - 2  triedy, 

Súkromná stredná odborná škola, Hviezdoslavova 11, Bardejov - 6 tried, 

Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov - 3  triedy, 

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov - 5 tried, 

Obchodná akadémia, Stöcklova 2, Bardejov - 2  triedy, 

Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov - 4  triedy, 

Spojená škola  J. Henischa - org. zložka:  Stredná odborná škola technická, Slovenská 5, 
Bardejov - 4  triedy, 
Cirkevná spojená škola - org. zložka: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, 
Humenné - 1 triedu, 

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné - 5  tried, 

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Lesná 28, Humenné - 1 triedu, 

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, Humenné - 3  triedy, 

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné - 1 triedu, 

Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné - 4  triedy, 

Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné - 2  triedy, 

Stredná odborná škola, Mierová 1973/79, Humenné - 5  tried, 

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné - 6 tried, 

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné - 4  triedy, 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok - 3  triedy, 



Spojená škola - org. zložka: Gymnázium, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves - 1 triedu, 

Súkromná stredná odborná škola, Biela voda č. 2, Kežmarok - 4  triedy, 

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok - 7 tried, 

Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok - 10 tried, 

Hotelová akadémia Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, Kežmarok - 4  triedy, 

Stredná umelecká škola, Slavkovská 19, Kežmarok - 3  triedy, 

Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorská č. 24, Levoča - 2  triedy, 

Gymnázium J. Francisciho - Rimavského, Kláštorská 37, Levoča - 2  triedy, 

Stredná odborná škola, Bijacovce 1 - 5 tried, 

Stredná pedagogická škola, Bottova 15 A, Levoča - 3  triedy, 

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Kláštorská 24/A, Levoča - 4 1/2  triedy, 

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča - 4  triedy, 

Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce - 1 triedu, 

Stredná odborná škola Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce - 3  triedy, 

Cirkevná spojená škola - org. zložka: Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu, Dlhé hony 
3522/2, Poprad - 2  triedy, 

Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad - 4  triedy, 

Súkromné gymnázium, Školská 311, Spišská Teplica - 1 triedu, 

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad - 4 triedy, 

Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad - 2  triedy, 

Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 23, Poprad - 4  triedy, 

Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad - 4  triedy, 

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad - 4  triedy, 

Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad - 4  triedy, 

Súkromná stredná odborná škola, SNP 1253, Poprad - 5 tried, 



Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce - 3  triedy, 

Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit - 4  triedy, 

Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry - 3  triedy, 

Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21, Prešov - 1 triedu, 

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov - 5 tried, 

Spojená škola - org. zložka: Gymnázium, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov - 1 triedu, 

Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov - 4  triedy, 

Evanjelická spojená škola - org. zložka: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Námestie 
legionárov 3, Prešov - 1 triedu, 
Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským - зєднана школа                       
Т. Шевченка iз навчальною мовою українською - org. zložka: Gymnázium Tarasa 
Ševčenka, Sládkovičova 4, Prešov - 1 triedu, 

Súkromné športové gymnázium - ELBA, Smetanova 2, Prešov - 1 triedu, 

Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov - 1 triedu, 

Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov - 4  triedy, 

Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov - 2 1/2  triedy, 

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov - 4  triedy, 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov - 5 tried, 

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov -                  
3  triedy, 

Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov - 3  triedy, 

Spojená škola, Kollárova 10, Prešov - 4  triedy, 

Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov - 3  triedy, 

Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov - 4  triedy, 

Súkromná stredná odborná škola, Masarykova 2, Prešov - 1 triedu, 

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov - 4  triedy, 

Súkromná obchodná akadémia, Petrovanská 34, Prešov - 1 triedu, 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov - 6 tried, 



Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov - 2  triedy, 

Súkromná stredná odborná škola, Pod Kalváriou 36, Prešov - 5 tried, 

Stredná odborná škola obchodu a služieb,  Duklianskych hrdinov 3, Prešov - 6 tried, 

Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov - 4  triedy, 

Súkromná stredná odborná škola ELBA, Smetanova 2, Prešov - 5 tried, 

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov - 3  triedy, 

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov - 6 tried, 

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov - 4  triedy, 

Súkromná hotelová akadémia, Volgogradská 8, Prešov - 1 triedu, 

Spojená škola - org. zložka: Stredná odborná škola technická, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov - 
5 tried, 

Gymnázium, Komenského 13, Lipany - 3  triedy, 

Gymnázium Antona Prídavka, Komenského 40, Sabinov - 2  triedy, 

Stredná odborná škola, Komenského 16, Lipany - 7 tried, 

Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov - 3  triedy, 

Obchodná akadémia, Kukučínova 1, Sabinov - 2  triedy, 

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina - 3  triedy, 

Gymnázium, Študentská 4, Snina - 2  triedy, 

Cirkevná spojená škola - org. zložka: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina - 
1 triedu, 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina - 4 2/3  triedy, 

Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa - 3  triedy, 

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Ul. Štúrova č. 383/3, Stará Ľubovňa - 2  triedy, 

Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Kláštorná 2, Podolínec - 2  triedy, 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - 7 1/2  triedy, 

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa - 3  triedy, 



Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa - 4  triedy, 

Gymnázium, Konštantínova 64, Stropkov - 2  triedy, 

Stredná odborná škola, Hlavná 6, Stropkov - 2  triedy, 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov - 2  triedy, 

Gymnázium, Dukelská 30, Giraltovce - 1 triedu, 

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník - 2  triedy, 

Gymnázium bl. Matky Terezy, Sovietskych hrdinov 80, Svidník - 1 triedu, 

Súkromná stredná odborná škola, Dukelská 33, Giraltovce - 2  1/2  triedy, 

Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník - 4  triedy, 

Spojená škola - org. zložka: Obchodná akadémia, Centrálna 464, Svidník - 2  triedy, 

Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník - 2  triedy, 

Stredná priemyselná škola, Soviet. hrdinov 369/24, Svidník - 1 triedu, 

Cirkevná stredná zdravotnícka škola Milosrdného Samaritána, Sovietskych hrdinov 80, 
Svidník - 1 triedu, 

Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou - 4  triedy, 

Cirkevná spojená škola - org. zložka: Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská 
650, Vranov nad Topľou - 1 triedu, 

Spojená škola, Čaklov 249 - 6 tried, 

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou - 6 tried, 

Obchodná akadémia, Dr. C. Daxnera 89, Vranov nad Topľou - 3  triedy, 

Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou - 6 tried, 

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna - org. zložka:  Praktická škola Jána Vojtaššáka 
internátna, Kláštorská 24/A, Levoča - 1 triedu, 
SOŠ pri Reedukačnom centre sv. Nikolaja pre maloleté matky s deťmi, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce - 1 triedu, 
Evanjelická spojená škola internátna - org. zložka: Evanjelická praktická škola internátna, 
Červenica 114 - 1 triedu, 

Súkromná praktická škola, Matice slovenskej 13, Prešov - 3 triedy, 

Súkromné odborné učilište, Hlavná 6, Stropkov - 2  triedy, 



Súkromné odborné učilište, Biela voda č. 2, Kežmarok - 4  triedy, 

Súkromná pedagogická a sociálna akadémia EBG - elokované pracovisko Laborecká 66, 
Humenné, Školská 5, Brezno - 1triedu. 

 

V súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania po posúdení zákonom stanovených 
kritérií a z hľadiska hospodárneho, efektívneho a účelného vynakladania verejných 
prostriedkov sa odporúča uvedený počet tried prvého ročníka otvárať v študijných  
a učebných odboroch, ktoré sú  pre jednotlivé školy  uvedené v  prílohe č.1  tohto VZN. 

 
§ 7 

Platnosť a účinnosť 
 

(1) Všeobecne   záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č.35/2013 bolo 
v súlade s  § 11 ods. (2) písm.  a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené 
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 27. augusta 2013 uznesením                       
č. 532/2013. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej 
tabuli samosprávneho kraja. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 

 

 

 

 
V Prešove dňa 4. septembra 2013 

 

 

 

 

 

             MUDr. Peter Chudík, v.r.  

                                                                                                      predseda 
Prešovského samosprávneho kraja 


