
Dôvodová správa: 

 

 Prešovskému samosprávnemu kraju bola dňa 21.09.2017 doručená žiadosť rektora 
Prešovskej univerzity v Prešove ( ďalej aj ako „ univerzita“ alebo „ Prešovská univerzita“ )  
o spolufinancovanie rekonštrukcie infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového 
areálu ( ďalej len „ rekonštrukcia“ ). Prešovská univerzita  realizovala verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa rekonštrukcie a na základe vyhodnotenia ponúk bol za úspešného uchádzača určený 
uchádzač – Inžinierske stavby, a. s. Priemyselná 6 , Košice s cenovou ponukou 616 978, 66 €.  
 
 Pri posudzovaní danej žiadosti Prešovský samosprávny kraj zohľadnil najmä tieto 
skutočnosti :  

- Prešovský samosprávny kraj  s Prešovskou univerzitou dlhodobo spolupracuje v rámci 
spoločných združení a partnerstiev ,  

- v rámci pôsobnosti samosprávneho kraja zadefinovanej v § 4 ods. 1 písm. k) zákona č. 
302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch v platnom znení ( ďalej len „ zákon 
o samosprávnych krajoch „ ) samosprávny kraj utvára podmienky na rozvoj výchovy 
a vzdelávania, najmä , a teda nie výlučne, v stredných školách – čo nevylučuje podporu 
vzdelávania aj v iných typoch škôl,  

- v rámci pôsobnosti samosprávneho kraja zadefinovanej v § 4 ods. 1 písm. n) zákona 
o samosprávnych krajoch má samosprávny kraj pozíciu koordinátora rozvoja telesnej 
kultúry a športu a starostlivosti o deti a mládež, 

- Prešovský samosprávny kraj podporil formou združenia obdobné akcie aj s inými 
subjektami verejnej správy .  

 
 Akademický senát univerzity na svojom zasadnutí dňa 3.10.2017 uznesením č. 115/17 
schválil použitie finančných prostriedkov na účely rekonštrukcie vo výške 116 978,66 €.  
 
 Vzhľadom na skôr deklarovaný záujem štátu pomôcť a podporiť Prešovskú univerzitu 
pri rozvoji športu, odporučil Prešovský samosprávny kraj Prešovskej univerzite v Prešove 
požiadať o spolufinancovanie tejto aktivity aj štátne orgány vyčlenením prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu.  
 
 Uznesením Vlády SR č. 568 z 12. novembra 2014 k Analýze sociálno–ekonomickej 
situácie okresov Prešov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a návrhom na zlepšenie 
v sociálnej a hospodárskej oblasti , bod B. 18. bolo uložené ministrovi školstva, vedy , výskumu 
a športu spolupracovať s Prešovským samosprávnym krajom , mestom Prešov a Prešovskou 
univerzitou v Prešove pri vypracovaní štúdie športovo-kongresového centra pre potreby kraja, 
mesta a univerzity. Súčasťou tejto štúdie bolo aj vybudovanie nového atletického štadióna. 
Tento zámer sa univerzite nepodarilo presadiť.  
 
 S prihliadnutím na záujem vlády deklarovaný vyššie označeným uznesením 
a odporúčanie PSK,  Prešovská univerzita požiadala ministerstvo školstva, vedy , výskumu 
a športu a úrad vlády o spolufinancovanie tejto združenej investície. Prešovský samosprávny 
kraj má záujem združiť na daný účel sumu maximálne vo výške 500 000,- €, pričom v 1. etape, 
do doby vybavenia žiadosti univerzity príslušnými štátnymi orgánmi, navrhuje združiť čiastku  
300 000,- € . V prípade, že žiadosť univerzity o príspevok zo štátneho rozpočtu nebude 
schválená , Prešovský samosprávny kraj má záujem navýšiť združovanú sumu za účelom 
dosiahnutia účelu o ďalších 200 000 €. Konkrétne podmienky preukázania nároku na 
dofinancovanie , časové limity ap. budú dohodnuté v zmluve.  



 
 Materiál bol prerokovaný na zasadnutí  Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK dňa 
05.10.2017.  Prijaté uznesenie je súčasťou materiálu  . 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


