
Dôvodová správa k Všeobecne záväznému nariadeniu Prešovského samosprávneho kraja č. 80/2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého 
priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. 

 

 

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 s § 8 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení. Podľa § 9 ods. (1) zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. v platnom znení samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy zrušuje 
a zriaďuje všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné školy a určí školu, ktorá bude 
ďalej plniť úlohy zrušenej. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na 11. zasadnutí 
zo dňa 4. februára 2019 uznesením č. 172/2019  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 
priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník zo siete škôl a školských zariadení 
SR (ďalej iba „sieť“) a následné zaradenie Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 
369/24, Svidník  do siete. Právna úprava účinná od 1. septembra 2019 v zmysle zákona NR SR 
č. 209/2018 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vypustením 
strednej umeleckej školy a školy úžitkového výtvarníctva ako typu  SOŠ  vznikol samostatný 
druh školy – škola umeleckého priemyslu. Od 1. 9. 2019 sa stredné umelecké školy a školy 
úžitkového výtvarníctva stali zo zákona školami umeleckého priemyslu, ktoré majú oprávnenie 
ponúkať vzdelávanie výlučne v odboroch vzdelávania s umeleckým zameraním. Stredná 
priemyselná škola vo Svidníku preto nebude môcť ďalej ponúkať vzdelávanie v študijných 
odboroch skupiny 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I podľa vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) č. 251/2018 Z. z. o sústave 
odborov vzdelávania. Vzhľadom k tomu, že SPŠ ponúka vzdelávanie výlučne v umeleckých 
odboroch, bola potrebná zmena v sieti pre zachovanie kontinuity umelecky zameraného 
vzdelávania v regióne a to tak, že sa zaradí do siete Škola umeleckého priemyslu, Svidníku 
a následne zriadi VZN PSK a vyradí zo siete Stredná priemyselná škola, Svidník a následne 
zruší VZN PSK s právnym nástupcom v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi. 
Odbor školstva ÚPSK požiadal MŠVVaŠ SR o vykonanie vyššie uvedenej zmeny v sieti, ktoré 
Rozhodnutím č. 2019/12159:2-A1050 zo dňa 27. 06. 2019 zaradilo do siete Školu umeleckého 
priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník od 01. 09. 2020 a Rozhodnutím č. 
2019/12082:2-A1050 zo dňa 29. 07. 2019 vyradilo zo siete Strednú priemyselnú školu, 
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník k 31. 08. 2020. Výchovno-vzdelávací proces zrušenej 
školy bude zabezpečovať Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 
od 1. 9. 2020. Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov školy prejdú na 
Školu umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. Majetok školy, 
pohľadávky a záväzky vyplývajúce z právnych vzťahov dňom 1. 9. 2020 prejdú na Školu 
umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník, ktorá bude plniť funkciu 
nástupníckej organizácie. Vecné a finančné vymedzenie majetku bude vyšpecifikované 
v zriaďovacej listine právneho nástupcu. 
 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého 
priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník ako rozpočtová organizácia a zrušuje Stredná 
priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  ako rozpočtová organizácia 
odsúhlasila dňa 19. 11. 2019 uznesením č. 24/2019 a Zastupiteľstvu PSK odporučila návrh 
predmetného VZN PSK na zasadnutí dňa 09. 12. 2019 schváliť. 
 


