
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) 
zriaďovateľom Strednej odbornej školy, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom so 
sídlom Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom. 
 

 

II. Osobitná časť 
 
 Riaditeľ školy predložil žiadosť na zaradenie Elokovaného pracoviska, Mierové 
námestie č. 1, priečinok 41, Ilava ako súčasť Strednej odbornej školy, Bratislavská 
439/18, Dubnica nad Váhom od 01. 09. 2018. Dôvodom žiadosti je požiadavka na 
zabezpečenie vzdelávania odsúdených v Ústave na výkon trestu odňatia slobody 
a Ústave na výkon väzby Ilava.     
  
 Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, oddelenie 
výkonu trestu v Ilave, žiada zabezpečiť vzdelávanie v 3-ročných učebných odboroch: 
3355 H stolár, 2683 H elektromechanik a 2464 H strojný mechanik. Stredná odborná 
škola Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom má uvedené učebné odbory 
zaradené v sieti a jej pozícia umožňuje dennú dochádzku odborných pedagogických  
zamestnancov do priestorov Ústavu na výkon trestu v Ilave. 
 
 Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom už má skúsenosti so vzdelávaním 
odsúdených. V sieti škôl a školských zariadení SR je zaradené Elokované pracovisko 
ako súčasť Strednej odbornej školy, Dukelská štvrť 941/10, Dubnica nad Váhom. 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené počty žiakov v jednotlivých ročníkoch školy. 
 

Počet žiakov k 15. 09. 2016 
Kód odboru Názov odboru Počet žiakov v ročníkoch 
    I. II. III. IV. 

Študijné odbory - denné štúdium         

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií 11 15 6 8 

2411 K mechanik nastavovač 67 41 25 25 
2697 K mechanik elektrotechnik 17 15 13 9 
3447 K grafik digitálnych médií 21 17 23 17 

2679 K  mechanik - mechatronik   11 12 6 

Učebné odbory - denné štúdium    z toho 
elok.*   z toho 

elok.*   z toho 
elok.*   

2423 H nástrojár 13       15     

2464 H strojný mechanik 22 5 21 3       
2487 H 01 autoopravár - mechanik         15     
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika         3 2   



3355 H stolár         3 3   
8555 H umelecký rezbár     12 5       

2478 F strojárska výroba 7   8         

Študijný odbor - nadstavbové štúdium         

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 17       

Spolu - škola 495 
Z toho v elokovanom pracovisku v ÚVTOS Dubnica nad Váhom 18 

*Počet žiakov v elokovanom pracovisku v ÚVTOS Dubnica nad Váhom        
 
 Ústav na výkon trestu odňatia slobody  a Ústav na výkon väzby, oddelenie 
výkonu trestu v Ilave  má záujem o vzdelávanie odsúdených priamo v jeho 
priestoroch a vo svojej žiadosti uvádza, že zamestnávanie a vzdelávanie odsúdených 
patrí medzi veľmi účinné, praxou overené  a trvale využívané prostriedky na 
dosiahnutie cieľov resocializácie odsúdených. 
 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Mierové 
námestie č. 1, priečinok 41, Ilava ako súčasť Strednej odbornej školy, Bratislavská 
439/18, Dubnica nad Váhom do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR od 01. 09. 2018. 
 
   


