
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 č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 
školských zariadení a zákona NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších 
prepisov.  

Na základe podnetu bol preskúmaný prokurátorom Krajskej prokuratúry Prešov spisový 
materiál z 8. zasadnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“), 
konaného dňa 20. 09. 2018 vrátane Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 66/2018, ktorým 
sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov (ďalej len „VZN PSK č. 66/2018“). 
V súvislosti s vyššie uvedeným bol dňa 29. 11. 2018 doručený Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja protest prokurátora, ktorý prokurátor odôvodňuje nasledujúcimi 
skutočnosťami. 

Samosprávne kraje pri prenesenom výkone štátnej správy majú postavenie štátneho 
orgánu, ktorý môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý 
ustanoví zákon. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve splnomocnil 
samosprávne kraje zriaďovať a zrušovať všeobecne záväzným nariadením podľa siete stredné 
školy. Na prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia samosprávneho kraja je potrebný 
súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja.  

Z prezenčnej listiny z 8. zasadnutia zastupiteľstva PSK konaného dňa 20. 09. 2018 
vyplýva, že z celkového počtu 62 poslancov zastupiteľstva PSK sa na zasadnutí zúčastnilo 52 
poslancov. Z obsahu zápisnice č. 7/2018 z 8. zasadnutia zastupiteľstva PSK konaného dňa 20. 
09. 2018 vyplýva, že pri hlasovaní o prijatí VZN PSK č. 66/2018 za jeho prijatie hlasovalo 37 
poslancov, proti jeho prijatiu hlasovali 2 poslanci a 5 poslanci sa zdržali hlasovania. Zápisnica 
bola podpísaná zvolenou zapisovateľkou, jedným z dvoch zvolených overovateľov zápisnice, 
riaditeľom Úradu PSK a predsedom PSK. Z hľadiska formy hlasovania o prijatí VZN PSK č. 
66/2018 bola zvolená elektronická forma hlasovania. Z listiny o výsledku elektronického 
hlasovania č. 3 bod č. 2, tlač č. N 1870 z 20.09.2018 o 14:23:02 hod. vyplýva, že na hlasovaní 
bolo prítomných 44 poslancov, neprítomných 18 poslancov. Za prijatie VZN PSK č. 66/2018 
hlasovalo 37 poslancov, proti prijatiu hlasovali 2 poslanci, 5 poslanci sa zdržali hlasovania. 
Nehlasovalo 8 poslancov. Z takto zachyteného skutkového stavu veci nesporne vyplýva, že 
VZN PSK č. 66/2018 nebolo prijaté súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov 
zastupiteľstva PSK. Na jeho prijatie bol potrebný súhlas 38 poslancov zo všetkých 62 
poslancov, avšak za jeho prijatie hlasovalo iba 37 poslancov.  

Vo vzťahu k námietke poslanca Mgr. Art. Juraja Bochňu, ArtD., ktorá je uvedená 
v zápisnici č. 7/2018 možno uviesť, že jeho následné verbálne vyjadrenie zaznamenané do 
zápisnice nie je spôsobilé nahrádzať, resp. meniť výstupy z elektronického hlasovacieho 
zariadenia, ak takáto forma hlasovania je v zmysle rokovacieho poriadku PSK prioritná. 
Dôkazom o výsledku hlasovania v posudzovanom prípade je predovšetkým elektronický 
výstup o hlasovaní, konštatovaný aj v zápisnici zo zastupiteľstva PSK, z ktorého vyplýva, že za 
prijatie VZN PSK č. 66/2018 hlasovalo iba 37 poslancov, teda potrebné kvórum na jeho prijatie 
nebolo nespochybniteľne dodržané. 

Predkladaný materiál bezprostredne nadväzuje na protest prokurátora. Ak 
zastupiteľstvo protestu vyhovie, je povinné bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od 
doručenia protestu VZN č. 66/2018 zrušiť prípadne ho nahradiť všeobecne záväzným 
nariadením, ktoré bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 



 MŠVVaŠ SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2018/9916:2-10H0 
vyradilo zo siete škôl a školských zariadení SR Obchodnú akadémiu, Komenského 5, Bardejov 
k 31. 8. 2018. Výchovno-vzdelávací proces prebieha na Hotelovej akadémii Jána Andraščíka, 
Pod Vinbargom 3, Bardejov od 1. 9. 2018 v študijných odboroch 6317 M obchodná akadémia, 
6325 M ekonomické lýceum, 6332 Q daňové služby, 6341 M škola podnikania, ktoré boli 
Rozhodnutím č. 2018/9986:3-10H0 zo dňa 15. 8. 2018 zaradené do jej zoznamu odborov. 
  
 V dôsledku právoplatnosti vyššie uvedených Rozhodnutí MŠVVaŠ SR Obchodná 
akadémia v Bardejove od 1. septembra 2018 nemá oprávnenie uskutočňovať výchovu a 
vzdelávanie, keďže je vyradená zo siete škôl a školských zariadení SR ( § 15 ods. (1) zákona 
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) a nemá nárok na financovanie zo štátneho rozpočtu (§ 1 ods. (1) zákona 
NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení)v 
platnom znení. 
 
 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri ZPSK návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, 
Bardejov schválila uznesením č. 14/2019 zo dňa 15. 01. 2019. 


