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Návrh   
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO  NARIADENIA 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. XX/2017, 
ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa ur čuje po čet tried prvého ro čníka 
v dennej forme štúdia v členení  na jednotlivé študijné odbory alebo na jedn otlivé 
učebné odbory a po čet spolo čných tried prvého ro čníka v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuz né učebné odbory pre 
prijímacie konanie  pre stredné školy financované z o štátneho rozpo čtu vo 
svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené:   21. februára 2017, uznesením č. ...../2017 
 
Vyvesené:  ...... februára 2017 
 
Platnosť:  dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
 
Účinné:  15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

 



NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. XX/2017, 

ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa ur čuje po čet tried prvého ro čníka v 
dennej forme štúdia v členení  na jednotlivé študijné odbory alebo na jedn otlivé u čebné 
odbory a po čet spolo čných tried prvého ro čníka v členení na jednotlivé príbuzné 
študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné u čebné odbory pre prijímacie konanie pre 
stredné školy financované zo štátneho rozpo čtu vo svojej územnej pôsobnosti pre 
prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018 

 

 

Čl. I 

 

VZN č. 55/2016 sa mení takto: 

- V Prílohe č. 1 sa: 

a) text: 

 
nahrádza textom: 

 

 

b) text:  

 

Škola Sídlo Ulica Odbor Po čet tried
2487H01 autoopravár - mechanik                                      
3355H stolár                                                      
6445H kuchár                                                      
2697K mechanik elektrotechnik                                     1,00
6352M obchod a podnikanie   1,00
2477F obrábanie kovov 1,00
2982F potravinárska výroba 1,00
3686F stavebná výroba
3383F spracúvanie dreva

6,00∑

Spojená škola Sabinov SNP 16
1,00

1,00

Škola Sídlo Ulica Odbor Po čet tried
2487H01 autoopravár - mechanik                                      
3355H stolár                                                      
6445H kuchár                                                      
2697K mechanik elektrotechnik                                     1,00
6352M obchod a podnikanie   1,00
2477F obrábanie kovov 1,00
2982F potravinárska výroba 1,00
3686F stavebná výroba
3383F spracúvanie dreva
2888K operátor farmaceutickej výroby
3341K operátor drevárskej a nábytkárskej 
výroby
2679K mechanik – mechatronik

7,00∑

1,00

1,00

SNP 16
1,00

SabinovSpojená škola

Škola Sídlo Ulica Odbor Po čet tried
2487H01 autoopravár - mechanik                                      
3355H stolár
2413K mechanik strojov a zariadení                                

3341K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                   

2682K mechanik počítačových sietí                                 
3760M prevádzka a ekonomika dopravy                               
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom

3,00

1,00

1,00

1,00

∑

Stredná odborná škola drevárska Vranov nad 
Topľou

Lúčna 1055



nahrádza textom: 

 

 

c) text: 

 

nahrádza textom: 

 

 
 

Čl. II 
Platnosť a účinnosť 

(1) Všeobecne   záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. xx/2017 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 21. februára 2017 uznesením                      
č. xxx/2017.  

(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 

(3) VZN PSK č. xx/2017 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 21. februára 2017 uznesením                   
č. xx/2017 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.  

  

V Prešove dňa   xx. 02. 2017 

 
     ............................................................. 

                            MUDr. Peter Chudík, v.r.  
                                                                            predseda Prešovského samosprávneho kraja 

Škola Sídlo Ulica Odbor Po čet tried
2487H01 autoopravár - mechanik                                      
3355H stolár
2413K mechanik strojov a zariadení                                

3341K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby                   

3760M prevádzka a ekonomika dopravy                               
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom
2682K mechanik počítačových sietí                                 
2426K programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení

4,00∑

1,00

1,00

1,00

1,00

Lúčna 1055Vranov nad 
Topľou

Stredná odborná škola drevárska

Škola Sídlo Ulica Odbor Po čet tried
2964H cukrár                                                      
6489H hostinský, hostinská                                        
6456H kaderník                                                    
6444K čašník, servírka                                            
6446K kozmetik                                                    
6442K obchodný pracovník                                          
8297M fotografický dizajn
8261M propagačná grafika                                          

3,00∑

Stredná odborná škola Vranov nad 
Topľou

A. Dubčeka 963/2
1,00

1,00

1,00

Škola Sídlo Ulica Odbor Po čet tried
2964H cukrár                                                      
6489H hostinský, hostinská                                        
6456H kaderník                                                    
6444K čašník, servírka                                            
6446K kozmetik                                                    
6442K obchodný pracovník                                          
8297M fotografický dizajn
8261M propagačná grafika                                          
2982F potravinárska výroba
3178F výroba konfekcie

4,00

1,00

A. Dubčeka 963/2Vranov nad 
Topľou

Stredná odborná škola

1,00

∑

1,00

1,00


