
                   
         

 

 

   

 

                                
               
                

                      
             

                 
             

                 
                

          
            

        
              
      

           
            

             
               

           
              

            
             

              
              

               
        

            
          

               
  

            
           

             
             

            
 

 

Dôvodová správa k VZN č. 81/2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť 
Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča 

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 NR SR 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. 
Elokovaným pracoviskom podľa § 19 ods. (7) 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 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. 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja Uznesením č. 192/2019 písm. f) zo 
dňa 8. apríla 2019 schválilo zaradenie Elokovaného pracoviska, Námestie Štefana Kluberta 7, 
Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča do 
siete škôl a školských zariadení SR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po 
preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2019/12049:3-A1050 zo dňa 17. 09. 2019 
uskutočnilo zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorou zaradilo do siete škôl 
a školských zariadení SR Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako 
súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča do siete škôl 
a školských zariadení SR od 01. 09. 2020. Elokované pracovisko bude vytvorené v priestoroch 
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre jednu triedu učebného odboru 3161 F praktická 
žena – 12 žiakov. V minulosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči ponúkal 
vzdelávanie odsúdeným prostredníctvom elokovaného pracoviska inej vzdelávacej inštitúcie. 
Preto má vhodné priestory na teoretické i praktické vyučovanie v uvedenom odbore. 
Vzdelávanie prostredníctvom elokovaného pracoviska je určené odsúdeným ženám, ktorým sa 
po ukončení výkonu trestu zvýšia možnosti začlenenia sa do spoločnosti i zaradenie sa do 
pracovného procesu. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 81/2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, 
Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, 
Kukučínova 9, Levoča odporučila ZPSK schváliť dňa 10. 03. 2020 uznesením č. 27/2020 
a Zastupiteľstvo PSK návrh predmetného VZN PSK dňa 27. 04. 2020 schválilo. 
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