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Dodatok č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 45/2016
o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné
odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka
v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné
odbory pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018 pre stredné školy financované
zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti (ďalej len ,,VZN ŽSK č. 45/2016“)
Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov, § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vydáva Dodatok č. 1 k VZN ŽSK
č. 45/2016 (ďalej len ,,dodatok“) v tomto znení:
Čl. I
Predmet dodatku
Týmto dodatkom sa mení VZN ŽSK č.45/2016 nasledovne:
1. V prílohe č. 1 k VZN ŽSK č. 45/2016 – sa mení kód odboru číslo 2694 M Informačné a sieťové
technológie na kód odboru číslo 2561 M informačné a sieťové technológie pre:
- Spojenú školu, Kysucké Nové Mesto (v prílohe uvedená pod p. č. 9),
- Spojenú školu, Tvrdošín (v prílohe uvedená pod p. č. 31),
- SOŠ elektrotechnickú, Liptovský Hrádok (v prílohe uvedená pod p. č. 50).
2. Ostatné ustanovenia Prílohy č. 1 k VZN ŽSK č. 45/2016 ostávajú nezmenené.
Čl. II
Záverečné ustanovenia dodatku

1. Dodatok č. 1 k VZN ŽSK č. 45/2016 bol prerokovaný v Krajskej rade pre odborné
vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji dňa 27. februára 2017.
2. Dodatok č. 1 k VZN ŽSK č. 45/2016 schválilo Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja dňa
6. marca 2017 Uznesením 5/23 a z dôvodu naliehavého verejného záujmu spočívajúceho
v časovej príprave a realizácii prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018 nadobúda účinnosť
dňom vyhlásenia.
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