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telesnej výchovy a športu Ú PSK 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: 
Mgr. Anna Stojáková, 
Odd. riadenia škôl a školských zariadení 
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NÁVRH  NA UZNESENIE  

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

 

A) prerokovalo petíciu „Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 25 
Bardejov“ 

 

B) vyhovuje  

 

 

petícii „ Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 25 Bardejov“ 
 
 
 
 

Znenie petície: 
„ My dole podpísaní občania, rodičia a žiaci v súlade s petičným právom požadujeme, aby 
Obchodná akadémia, Komenského 5, 085 28  Bardejov, ako jediná škola svojho druhu 
v okrese Bardejov, nebola vyradená zo siete škôl a školských zariadení, ale aby bola 
zachovaná ako samostatná organizačná zložka v rámci spájania škôl.“   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: CD nosič s petíciou 

 



Dôvodová správa 
 

 Petičné právo, ako základné právo zahrnuté do politických práv, predstavuje jednu 
z foriem priamej demokracie. Je jedným z prostriedkov, prostredníctvom ktorých dochádza 
k uplatneniu princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa 
na správe vecí verejných. 
 Podľa Čl. 27 ods. (1) Ústava Slovenskej republiky petičné právo sa zaručuje. Každý 
má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu 
na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. 
 V zmysle § 1 ods. (1) zákona č.  85/1990 Zb. o petičnom  práve v znení neskorších 
predpisov v platnom znení ( ďalej len „zákon o petičnom práve“ ) každý má právo sám alebo 
s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, 
návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. 
 Podľa § 5 ods. (5) zákona o petičnom práve je príslušný orgán povinný prešetriť 
a vybaviť petíciu tak, aby sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi 
predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. 
 Dňa 15. 06. 2018 bola v podateľni Úradu PSK zaevidovaná petícia „ Za záchranu 
Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28 Bardejov ( ďalej len „petícia“ ) občanov, 
rodičov a žiakov adresovaná Zastupiteľstvu Prešovského samosprávneho kraja. Petícia má 
charakter žiadosti, resp. návrhu. 
 
Znenie petície: 
„ My dole podpísaní občania, rodičia a žiaci v súlade s petičným právom požadujeme, aby 
Obchodná akadémia, Komenského 5, 085 28  Bardejov, ako jediná škola svojho druhu 
v okrese Bardejov, nebola vyradená zo siete škôl a školských zariadení, ale aby bola 
zachovaná ako samostatná organizačná zložka v rámci spájania škôl.“   
 
 K petícii bolo pripojených 164 podpisových hárkov v papierovej podobe, ktoré 
podpísalo celkom 3 649 občanov a 599 občanov podporilo petíciu v internetovej verzii, ktorá 
je zdokumentovaná zoznamom osôb podporujúcich petíciu v tlačenej forme na 27 stranách. 
Po preverení úplnosti náležitostí, ktoré je podporujúca osoba povinná splniť v zmysle § 4 ods. 
(2) zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov bolo uznaných celkovo 4 248 
platných podpisov.  Obsah petície so sprievodným listom o odovzdaní petičných hárkov sú na 
CD nosiči a sú súčasťou tohto materiálu. 
 
 
Prehľad osôb podporujúcich petíciu podľa trvalého pobytu: 

Počet 
podpis. 
hárkov 

Prešovský kraj Iné 

SPOLU 

Mesto Bardejov okres Bardejov 
iné 

okresy 
kraj štát 

191 1 615 1 822 703 99 9 4 248 
Zdroj: petícia 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľad podporovateľov v % na počet obyvateľov: 

Stav k 31. 12. 2017 
Počet 

obyvateľov* 

% podporujúcich 

obyvateľov 

Mesto Bardejov 32 587 4,96 

Okres Bardejov 77 704 4,42 

Iné okresy 746 122 0,09 
Zdroj:* STATdat 

  
 V zmysle § 5 ods. (7) zákona o petičnom práve bolo osobe určenej na zastupovanie 
petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy zaslané dňa 23. 7. 2018 oznámenie, že 
v súlade s § 5d ods. (3) zákona o petičnom práve bude petícia prerokovaná na 7. zasadnutí  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 27. augusta 2018.     
  
 K objasneniu skutočného stavu veci, jeho súladu s právnymi predpismi a verejným 
alebo iným spoločným záujmom  v zmysle § 5 ods. (5) zákona o petičnom práve uvádzame 
nasledovné:  
 

Normatívne financovanie stredných škôl, ktoré sa odvíja od počtu žiakov na 
jednotlivých školách, požiadavky trhu práce  ako aj nepriaznivý demografický vývoj 
a v neposlednom rade v súlade s platnou schválenou Stratégiou výchovy a vzdelávania 
v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 -2022 prinútili Odbor školstva, mládeže, 
telesnej výchovy a športu Ú PSK, aby pristúpil k hľadaniu riešení na efektívne 
prevádzkovanie stredných škôl s ohľadom na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu.  Na 
základe poznania súčasného stavu a vyjadrenia ekonomických dopadov pristúpil 
k opatreniam, ktoré budú efektívne i v zachovaní odborov v danom regióne. 

Navrhované zmeny v Bardejovskom okrese boli dňa 04. 04. 2018 schválené na 
zasadnutí Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK za prítomnosti 
poslancov tohto volebného obvodu, z čoho vyplýva i prijaté uznesenie č. 03/2018 zo dňa         
04. 04. 2018, ktoré navrhuje Z PSK vyradiť Obchodnú akadémiu, Komenského 5, 085 28 
Bardejov ( ďalej len „obchodná akadémia“ ) zo siete škôl a školských zariadení k 31. 08. 
2018 a zaradenie študijných odborov do zoznamu odborov Hotelovej akadémie J. Andraščíka, 
Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov (ďalej len „hotelová akadémia“).  Obchodná akadémia za 
posledných päť rokov zaznamenala klesajúci záujem o štúdium.       

 

Prehľad počtu žiakov za roky 2014-2018 
Počet 
žiakov 
k 15. 09.  

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník SPOL
U 

2014 37 34 47 53 171 

2015 38 38 33 46 155 

2016 18 38 40 30 126 

2017 32* 16 29 31 121 

Predpokla
d 2018** 

15 32* 16 29 92 

- * vrátane externej formy štúdia 6332 Q daňové služby ( 17 žiakov) 
- ** zdroj.www.svs.edu.sk 

 
 

V súvislosti s tým sa znižoval i objem finančných prostriedkov, ktoré nepostačujú na   
prevádzkové a mzdové náklady školy.  



Prehľad financovania po rokoch 
  2015 

100 % normatív  306 076, 00 EUR  
(zdroj: www.minedu.sk) 

% 

Schválený rozpočet 280 786, 00 EUR  

Úpravy rozpočtu 22 624 €– dofinancovanie do 100% ( 610+620 = 
13 543 €; 630 – 9 081 €) 
7 000 € - depozit M+O 
29 624,00 EUR 

 

SPOLU 310 410, 00 EUR 101,42 

 
 
  2016 

100 % normatív  283 523, 00 EUR  
(zdroj: www.minedu.sk) 

% 

Schválený rozpočet 284 182, 00 EUR  

Úpravy rozpočtu 23 090 €– ( 19 550 € - decembrové mzdy; 3 540 € 
– teplo v novej budove za obdobie, november, 
december, január ) 
30 511 € - potreba FP do konca roka 2016 
57 141,00 EUR 

 

SPOLU 341 323, 00 EUR 120,39 

 
 
  2017 

100 % normatív  250 234, 00 EUR  
(zdroj: www.minedu.sk) 

% 

Schválený rozpočet 242 854 EUR  

Úpravy rozpočtu 25 000 €– úprava rozpočtu M+O 
 

 

SPOLU 267 854, 00 EUR 107,04 

 
 
  2018 – stav k 11. 07. 2018 

100 % normatív  239 104, 00 EUR  

 
% 

Schválený rozpočet 222 669 EUR  

Úpravy rozpočtu 17 900 €– dofinancovanie 610+620 (01/2018 – 
03/2018; vrátane dofinancovania miezd za 
12/2017) 
11 460 € - dofinancovanie 610+620 ( 04/2018 – 
06/2018 ) 
29 360,00 EUR 

 

SPOLU 252 029, 00 EUR 105,41 
  Vysvetlivky: 610 – mzdy; 620 – odvody do poisťovní; M – mzdy; O - odvody 

 
 
 
 



Schválený rozpočet ( 610 +620 ) predstavuje 198 776, 00 EUR. ( 1/12 = 16 564,67 € ) 
Mesačná potreba na 610+620    predstavuje    19 705,45 € 
Rozdiel                                             predstavuje    - 3 140,78 € 
 

Z uvedeného vyplýva, že udržiavať školu s 92 žiakmi je náročné, pretože ani 100 % 
normatívu nepostačuje na pokrytie nevyhnutných nákladov. Obidve školy, ktorých sa dotýka 
táto optimalizácia, sú si pomerne blízke svojimi odbormi a školskými vzdelávacími 
programami. Z pohľadu rodičov a samotných žiakov je nezanedbateľným faktom i poloha 
hotelovej akadémie.  Aj tento fakt je dôvodom, prečo sa pristúpilo k ďalším legislatívnym 
krokom. 

 
 Zriaďovateľovi boli doručené súhlasné stanoviská Rady školy pri Hotelovej akadémii                               

J. Andraščíka,  Územnej školskej rady pri PSK, Krajskej rady pre odborné vzdelávanie pri 
PSK, Republikovej únie zamestnávateľov, Štátnej školskej inšpekcie a Uznesením č. 61/2018           
z  5. zasadnutia Z PSK zo dňa 21. mája 2018 Zastupiteľstvo PSK  schválilo vyradenie 
obchodnej akadémie zo siete škôl a školských zariadení k 31. 08. 2018 a zaradenie študijných 
odborov do  zoznamu odborov hotelovej akadémie od 01. 09. 2018. Nesúhlasné stanoviská 
predložili Rada školy pri Obchodnej akadémii v Bardejove a Okresný úrad v Prešove. 

 
Na základe toho v intenciách platnej legislatívy Odbor školstva, mládeže, telesnej 

výchovy a športu Ú PSK požiadal Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR ( ďalej 
len „ministerstvo“) o vyradenie obchodnej akadémie zo siete škôl  a  školských zariadení 
a zaradenie študijných odborov obchodnej akadémie do zoznamu odborov hotelovej 
akadémie. 

 
Podľa ustanovenia § 18 ods. ( 2 ) zákona NR SR  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ministerstvo ako vecne 
príslušný správny orgán vydalo rozhodnutie č. 2018/9916:2-10H0 zo dňa 18. 07. 2018, 
ktorým vyradilo Obchodnú akadémiu, Komenského 5, 085 28 Bardejov k 31. augustu 2018 zo 
siete škôl a školských zariadení. 

 
Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl v Prešovskom kraji 

realizáciou  tejto zmeny na uvedených stredných školách aspoň sčasti zmierni nepriaznivý 
dopad finančnej situácie a  dôsledok klesajúceho demografického vývoja na činnosť 
a prevádzku škôl pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
 

 


