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Vyhodnotenie pripomienkového konania 
k návrhu VZN PSK č. XX/2017, 

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

Názov materiálu Návrh VZN PSK č. .../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 

Dátum začatia 
pripomienkového 

konania 

 
30.01.2017 

Dátum ukončenia 
pripomienkového 

konania 

 
09.02.2017 

Lehota na 
pripomienkovanie 

 
10  dní 

Internetová adresa: 
(materiál) 

 
http://www.po-kraj.sk 

E-mail 
(na pripomienky) 

 
lenka.holubova@vucpo.sk  alebo  iveta.tarabcakova@vucpo.sk  

 
 
 



 
Dôvodová správa 

 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v súlade s § 8 ods. 3 zákona NR SR                

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov zverejnil dňa 30.01.2017 vyvesením na úradnej tabuli a na 
webovom sídle samosprávneho kraja návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 
ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnenú pripomienku k návrhu nariadenia. 

V stanovenej lehote bolo k návrhu nariadenia vznesených 1 pripomienka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhodnotenie pripomienok 
k návrhu VZN PSK č. .../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 
ročníka 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 kona nie 
v školskom roku 2017/2018 ( ďalej len „návrh VZN PSK č. .../2017“) 
 

P.č. Druh pripomienky 
Kto ju 

podáva 
 

Akceptovate ľná 
dôvod 

 

Neakceptovate ľná 
dôvod 

 

Lehota 
podania 
a forma 

pripomienky  
1 Vznesená pripomienka k  § 5 

ods. (1) – Príloha č. 1 – žiadateľ 
žiada o úpravu štruktúry 
odborov v triedach  
 

SOŠ drevárska, 
Lúčna 1055, 
Vranov nad Topľou 

Áno. Úpravou štruktúry 
odborov v triedach nedôjde 
k ďalšiemu navýšeniu 
počtu tried proti návrhu 
VZN PSK č. .../2017. 

 V lehote, 
v písomnej 
forme 

 
Komisia k vyhodnoteniu pripomienkového konania VZN PSK č. .../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  v zložení: 
 

1. Ing. Karol Lacko, PhD. 

2. Ing. Lenka Holubová  

3. PhDr. Iveta Tarabčáková 

 

V Prešove dňa  13.02.2017 


