
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja predkladá daný materiál 
v zmysle vládou SR schválených akčných plánov rozvoja okresov Sabinov a Vranov nad 
Topľou a v zmysle zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona NR SR  č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení.  

Vláda SR schválila uznesením č. 350 dňa 22.08.2016 Akčný plán rozvoja okresu 
Sabinov. V akčnom pláne v Priorite B. opatrení B.1. bola uvedená požiadavka 
zamestnávateľov na potrebu ľudských zdrojov v odboroch stolár, farmaceutický laborant, 
elektronik-mechatronik a iných, na základe ktorých je potrebné zvýšiť počet tried pre Spojenú 
školu, SNP 16 v Sabinove o 1 triedu. Daná trieda  bude ponúkať štúdium žiakom základných 
škôl v odboroch 2888K operátor farmaceutickej výroby, 3341K operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby a 2679K mechanik mechatronik. 

Vláda SR schválila  uznesením č. 359 dňa 30.08.2016 Akčný plán rozvoja okresu 
Vranov nad Topľou. V Akčnom pláne je uvedené, že až 14,5 % obyvateľov okresu nemá 
ukončené základné vzdelanie. V meste Vranov nad Topľou neboli učebné odbory pre 
takýchto žiakov, preto SOŠ, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou požiadala 
o zaradenie odborov 2982F potravinárska výroba a 3178F výroba konfekcie do zoznamu 
odborov školy. MŠVVaŠ tieto odbory zaradilo do siete, a preto je potrebné zvýšiť počet tried 
pre uvedenú školu o 1 triedu. 

V akčnom pláne okresu Vranov nad Topľou v aktivite C.2.1. je deklarovaná podpora 
odborov vzdelávania stredných odborných škôl podľa požiadaviek trhu práce. Na základe 
uvedeného na zasadnutí Rozvojovej rady okresu Vranov nad Topľou dňa 14.11.2016  
zástupcovia podnikateľskej sféry predložili požiadavku podnikateľov v oblasti strojárskej 
výroby a spracovania kovov (firmy UNIMONT, KOVO Tecák, LPH, GS EUROTHERM, MTH) 
na podporu vzniku nových študijných odborov na SOŠ v oblastiach strojárstva i CNC 
technológií. V okrese Vranov nad Topľou jedinou školou technického zamerania je SOŠ 
drevárska, a preto škola požiadala o zaradenie odboru 2426K programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení do zoznamu odborov školy. MŠVVaŠ tento odbor zaradilo do 
siete, a preto je potrebné zvýšiť počet tried pre uvedenú školu o 1 triedu. 

Daný návrh bol predmetom rokovania Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy 
a športu pri Zastupiteľstve PSK dňa 7. 2. 2017. Komisia odporučila Zastupiteľstvu PSK 
schváliť daný návrh s akceptovaním pripomienky SOŠ drevárskej, Vranov nad Topľou, ktorá 
sa týkala zmeny štruktúry odborov v triedach. 

Navrhovanú zmenu prerokovala aj Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu 
v PSK. 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol v zmysle platných právnych predpisov 
zverejnený na pripomienkové konanie dňa 30. 01. 2017.  

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN PSK   č. xx/2017, ktorým sa 
mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme 
štúdia v členení  na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet 
spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na 
jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie  pre stredné školy financované zo 
štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 
2017/2018 bude poslancom Zastupiteľstva PSK doručené dodatočne vzhľadom ku 
skutočnosti, že lehota na podanie pripomienok bola stanovaná na 09. 02. 2017. 

 
 


