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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 37/2014, 
ktorým mení VZN PSK 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 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 37/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie PSK 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. 

  

1. VZN č. 35/2013 sa mení takto: 
A. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 

Bardejov - 3  triedy“ nahrádza textom „Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 
Bardejov - 4  triedy“, 

B. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Spojená škola  J. Henischa - org. zložka:  Stredná 
odborná škola technická, Slovenská 5, Bardejov - 4  triedy“ nahrádza textom Spojená 
škola  J. Henischa - org. zložka:  Stredná odborná škola technická, Slovenská 5, Bardejov 
- 6  tried“, 

C. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná odborná škola technická, Družstevná 
1737, Humenné - 3  triedy“ nahrádza textom Stredná odborná škola technická, Družstevná 
1737, Humenné - 4  triedy“, 

D. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná odborná škola, Bijacovce 1 - 5 tried“ 
nahrádza textom „Stredná odborná škola, Bijacovce 1 - 6 tried“, 

E. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce -  
1 triedu“ nahrádza textom „Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce - 2 triedy“, 

F. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 23, 
Poprad - 4  triedy“ nahrádza textom Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 23, Poprad -  
6  tried“, 

G. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 
1400/1, Poprad - Matejovce - 3  triedy“  nahrádza textom Stredná odborná škola 
elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce – 4  triedy“, 

H. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, 
Vysoké Tatry - 3  triedy“ nahrádza textom Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, 
Vysoké Tatry - 4  triedy“, 

I. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov - 5 tried“ 
nahrádza textom „Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov - 6 tried“, 

J. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 
Prešov - 2 1/2  triedy“ nahrádza textom „Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, 
Prešov - 3  triedy“,  

K. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo 
stromoradie 5, Prešov - 3  triedy“ nahrádza textom „Pedagogická a sociálna akadémia, 
Kmeťovo stromoradie 5, Prešov – 4  triedy“, 



  

L. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 
2, Prešov - 3  triedy“ nahrádza textom „Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, 
Prešov - 4  triedy“, 

M. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 
24, Prešov - 4  triedy“ nahrádza textom „Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 
24, Prešov - 5  tried“, 

N. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 
Prešov - 2  triedy“ nahrádza textom „Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 
Prešov - 3  triedy“, 

O. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text „Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, 
Prešov - 4  triedy“ nahrádza textom „Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov 
- 5  tried“, 

R. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text  „Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov -  
1 triedu“ nahrádza textom „Súkromné gymnázium, Solivarská 28, Prešov - 2 triedy“. 

S. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text  „Stredná pedagogická škola, Bottova 15 A, 
Levoča - 3  triedy“ nahrádza textom „Stredná pedagogická škola, Bottova 15 A, Levoča - 
4  triedy“. 

T. v časti I. § 6 Určenie počtu tried sa text  „Gymnázium sv. Jána Bosca, Komenského 5,  
Bardejov - 1 triedu“ nahrádza textom „Cirkevná spojená škola, Jiráskova 5, Bardejov – 
org. zložka: Gymnázium sv. Jána Bosca, Komenského 5, Bardejov – 1 triedu“. 
 

2. V časti II. sa text „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.“ 
nahrádza textom „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.1A  tohto VZN.“ 

 
§ 7 

Platnosť a účinnosť 
 

(1) Všeobecne   záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. 37/2013 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 18. februára 2014 uznesením č. 15/2014. 

(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 24.02.2014      

MUDr. Peter Chudík, v.r.  

                                                                                                                      predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 


