
 

          
           
            

 
 

               
              

                
               

                
              

               
        

               
            

                
            
           

       
          
              

           
               

  
                
               

             
                   

             
            

            
             

           
           

                   
            
            
                  

               
             

           
                

                   
               

          
            

Dôvodová  správa   
k  VZN  PSK  č.  82/2020,  ktorým  sa  zriaďuje  Spojená  škola,  Jarmočná  108,  Stará  

Ľubovňa  
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a 
Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa 

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 so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 
škôl a školských zariadení, so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, so zákonom NR SR 
č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a v zmysle Rozhodnutia 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10759:2-A2130 zo dňa 20. 05. 2020. 

MŠVVaŠ SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2020/10758:2-
A2130 zo dňa 20. 05. 2020 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení SR Obchodnú 
akadémiu, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa k 31. 08. 2020 a Rozhodnutím č. 2020/10758:3-
A2130 zo dňa 20. 05. 2020 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení SR Školskú jedáleň, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa ako súčasť Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa, Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Strednej odbornej školy, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa k 31. 08. 2020. 

MŠVVaŠ SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2020/10759:2-
A2130 zaradilo do siete škôl a školských zariadení SR Spojenú školu, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa od 01. 09. 
2020. 

V zmysle zákona NR SR č. 381/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
v súvislosti s § 9 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 samosprávny kraj 
zriaďuje všeobecne záväzným nariadením stredné školy a školské zariadenia a zrušuje školy 
a školské zariadenia podľa siete bez potreby prijatia všeobecne záväzného nariadenia. 

Školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete. Spojená 
škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 
hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 
132, Stará Ľubovňa a sa zriaďuje ako príspevková organizácia a vzniká spojením Strednej 
odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará 
Ľubovňa. Školská jedáleň, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa sa stáva súčasťou Spojenej školy, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa podľa § 20 ods. (8) 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 Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa viažuce sa na organizačnú zložku Strednú odbornú školu hotelových služieb 
a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, ktoré nie je právni a zriaďuje sa ako súčasť školy, 
ktorá je právnickou osobou 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. 
Elokované pracovisko bude zrušené dodatkom k zriaďovacej listine podľa rozhodnutia 
MŠVVaŠ SR, ktoré elokované pracovisko vyradilo zo siete k 31. 08. 2020. 



             
            

             
               

                
            

          
             

           
            

              
                

                  
          

            
            

           
            
             

            
           

           
           

            
              
     

 
 

Dňom 01. 09. 2020 prechádzajú práva a povinnosti zrušených škôl a školského 
zariadenia na Spojenú školu, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. Nástupnícka organizácia prevezme 
do svojho účtovníctva majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov zrušených organizácií ku 
dňu nasledujúcom po dni zrušenia zanikajúcich organizácií, t. j. 01. 09. 2020. K zániku škôl 
dochádza splynutím do novej organizácie v zmysle § 21 ods. (13) zákona NR SR č. 523/2004 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť 
v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, v Školskej jedálni, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa ako súčasti Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, 
Elokovaného pracoviska, Lomnička 150 ako súčasti Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa a Obchodnej akadémie 132, Stará Ľubovňa a iné právne vzťahy škôl 
prechádzajú dňom 01. 09. 2020 na Spojenú školu, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v zmysle § 
20 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. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb 
a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 
a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa odporúča ZPSK schváliť uznesením č. 31/2020 zo dňa 11. 08. 2020. 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja VZN PSK č. 82/2020, ktorým sa 
zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná 
akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť 
Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa dňom 01. 09. 2020 schválilo uznesením č. 
532/2020 dňa 24. 08. 2020. 
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