
Dôvodová správa 

 

Predkladaný materiál bol vypracovaný v súlade so zákonom 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.  

Podľa § 9 ods. (1) a (3) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení „Samosprávny 
kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením 
podľa siete stredné školy“.  

Zastupiteľstvo PSK na 12. zasadnutí zo dňa 8. apríla 2019 uznesením č. 192/2019  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 a 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 
schválilo návrh na vyradenie Strednej odbornej školy technickej, Pionierska 361/4, Svidník zo 
siete škôl a školských zariadení SR (ďalej iba „sieť“). 

 Odbor školstva požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„MŠVVaŠ SR“) o vykonanie vyššie uvedenej zmeny v sieti, ktoré Rozhodnutím č. 
2019/13079:2-A1050 zo dňa 22. 08. 2019 vyradilo zo Siete Strednú odbornú školu technickú, 
Pionierska 361/4, Svidník k 31. 08. 2019. 

 Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník sa zrušuje splynutím 
s právnym nástupom. 

 Zrušením Strednej odbornej školy technickej, Pionierska 361/4, Svidník prechádza 
všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky vyplývajúce z právnych vzťahov 
vzniknutých a neukončených podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, 
prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí 
žiakov a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 1. 9. 2019 na Strednú odbornú školu 
polytechnickú a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník, ktorá bude plniť 
funkciu nástupníckej organizácie. 
  
 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 74/2019, ktorým sa zrušuje Stredná odborná škola 
technická, Pionierska 361/4, Svidník odsúhlasila uznesením č. 21/2019 dňa 06. 08. 2019 a 
Zastupiteľstvu PSK odporučila schváliť. 

 

 


