
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 a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v súlade s § 8 ods. (1) a § 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 a v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 172/2019 písm. a) zo 
dňa 4. februára 2019 schválilo vyradenie Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica 
ako súčasť Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2019. 

 MŠVVaŠ SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2019/10506:3-
A1050 zo dňa 26. 04. 2019 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení SR Elokované 
pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť Strednej odbornej školy 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok k 31. 08. 2019.  
 
 Elokovaným pracoviskom podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sa rozumie 
trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia 
činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-
vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovisko nie 
je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je 
právnickou osobou. V zmysle § 9 ods. (3) úlohy zrušeného elokovaného pracoviska bude ďalej 
plniť Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána  349/2, 
Kežmarok, ktorej bolo elokované pracovisko súčasťou. 
  
 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri ZPSK návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia PSK č. 75/2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 
510, Hranovnica ako súčasť Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok schválila uznesením č. 21/2019 zo dňa 06. 08. 2019 
a odporučila Zastupiteľstvu PSK návrh VZN schváliť. 
 


