
 

NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
 

Zastupiteľstvo   Prešovského  samosprávneho   kraja v zmysle  zákona  NR  SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle 
zákona NR SR č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

 
 

schvaľuje 
 

 
a) vyradenie Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov s org. zložkami Stredná odborná škola 
lesnícka a Stredná odborná škola zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR k 31. 08. 2018, 
b) vyradenie Školského internátu, Kollárova 10, Prešov ako súčasti  Spojenej školy, Kollárova 
10, Prešov zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk 
praktického vyučovania SR k 31. 08. 2018, 
c) vyradenie Školskej jedálne, Kollárova 10, Prešov ako súčasti  Spojenej školy, Kollárova 
10, Prešov zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk 
praktického vyučovania SR k 31. 08. 2018, 
d) vyradenie Školského hospodárstva, Cemjata 3, Prešov, org. zložky Spojenej školy, 
Kollárova 10, Prešov zo siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania 
a pracovísk praktického vyučovania SR k 31. 08. 2018, 
e) vyradenie Elokovaného pracoviska, Červenica 61 ako súčasti  Strednej odbornej školy, org. 
zložky Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov zo siete škôl a školských zariadení, stredísk 
praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR k 31. 08. 2018, 
f) vyradenie Elokovaného pracoviska, Močidlany 36, Jarovnice ako súčasti  Strednej odbornej 
školy, org. zložky Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov zo siete škôl a školských zariadení, 
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR k 31. 08. 2018 , 
g) zaradenie Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských 
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01. 09. 
2018 s učebnými a študijnými odbormi: 
4219 M 01 lesníctvo - lesnícka prevádzka               
4219 M 02 lesníctvo - krajinná ekológia     
2466 H 04 mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia     
4521 L lesné hospodárstvo         
4556 K operátor lesnej techniky        
4575 H mechanizátor lesnej výroby      
4578 H rybár                       
4579 F lesná výroba   
h) zaradenie Školského internátu, Kollárova 10, Prešov ako súčasti  Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01. 09. 2018, 
i) zaradenie Školskej jedálne, Kollárova 10, Prešov ako súčasti  Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01. 09. 2018, 



 

j) zaradenie Školského hospodárstva, Cemjata 3, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania od 01. 09. 2018, 
k) zaradenie Elokovaného pracoviska, Červenica 61 ako súčasti  Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01. 09. 2018, 
l) zaradenie Elokovaného pracoviska, Močidlany 36, Jarovnice ako súčasti  Strednej odbornej 
školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01. 09. 2018. 
 
 
 
 
 

 
 

 


