
Vážení rodičia a žiaci končiacich ročníkov ZŠ. 

 

Iste ste si už všimli, že v prehľadoch stredných škôl, ktoré ponúka školské výpočtové 

stredisko už v aktuálnom školskom roku nefiguruje Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6 

v Stropkove. 

Preto Vás chceme informovať, že Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6 v Stropkove ako 

právny subjekt zanikla, t.j. bola vyradená zo siete škôl k 30.8.2021. 

Od 1.9.2021 sa zo  Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6 v Stropkove stalo Elokované 

pracovisko Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Stropkove.  

Prakticky to znamená len to, že novým zamestnávateľom pracovníkov bývalej Strednej 

odbornej školy služieb, Hlavná 6 v Stropkove sa stala Stredná odborná škola elektrotechnická 

v Stropkove a taktiež žiaci bývalej Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6 v Stropkove sa 

stali žiakmi Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Stropkove. 

Chceme upozorniť, že žiaci a pracovníci bývalej Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6 

v Stropkove, teraz už žiaci a pracovníci Elokovaného pracoviska sa nepresťahovali do 

priestorov kmeňovej školy na ul. Hviezdoslavova 44, ale tak ako doteraz aj od 1.9.2021 sa 

vyučovanie pre nich zabezpečuje v priestoroch na ul. Hlavná 6 v Stropkove. 

Prakticky to znamená, že aj keď školské výpočtové stredisko vo svojich prehľadoch uvádza 

odbory 2487H01 autoopravár – mechanik a 6445H kuchár pod adresou kmeňovej školy t.j. 

Hviezdoslavova 44 Stropkov, reálne sa žiaci prijatí do týchto odborov budú vyučovať 

v doterajších priestoroch na ul. Hlavná 6, Stropkov. 

Pre úplnosť informácie len dodávame, že  v školskom roku 2022/2023 môže SOŠE 

v Stropkove prijať do prvého ročníka dve triedy v nasledovných odboroch: 

 

2487H01 
6445H 

autoopravár - mechanik 
kuchár 

15 žiakov                  
12 žiakov 

 

2697K mechanik elektrotechnik 26 žiakov  

 

Tiež pripomíname, že tak ako doteraz, tak aj v budúcom školskom roku budú v priestoroch 

Elokovaného pracoviska na ul. Hlavná  6  Stropkov prijímaní a vyučovaní žiaci Súkromného 

odborného učilišťa v dvojročnom odbore 4572 E poľnohospodárska výroba určenom pre 

žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

 

 

Stropkov 9.12.2021                                                                                Ing. Peter Kuľbaga 
                                                                                                                            poverený vedením školy 

 


