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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
 
 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1), (2) 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, v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v platnom znení a v súlade  s Rozhodnutím Ministerstva školstva, mládeže, telesnej výchovy 
a športu SR 
 

 
schvaľuje 

 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2019, ktorým sa ruší 
Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohou Uznesenia ZPSK č. xx/2019 zo dňa 04. 02. 2019 je VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná 
akadémia, Komenského 5, Bardejov  



 
Príloha k Uzneseniu ZPSK č. xx/2019 zo dňa 04. 02. 2019 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  
 
 
 
 

      
  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. xx/2019, 
ktorým sa ruší 

Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené: 4. februára 2019, uznesením č.../2019 
Vyvesené:  4. februára 2019 
Platnosť: dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinné: dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého 
verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu 
 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
č. xx/2019, 

ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov 
 
 
 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) 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, v zmysle § 9 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 v platnom znení a v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 2018/9916:2-10H0 zo dňa 18. júla 2018 vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Článok I. 
 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ruší Obchodná akadémia, 
Komenského 5, Bardejov k 30. septembru 2018. 
 
 

Článok II. 
 
1. Podľa § 21 ods. (13) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nástupníckou 
organizáciou Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov je Hotelová akadémia Jána 
Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov. 
 
2. V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť v 
rušenej strednej škole prechádzajú od 1. 10. 2018 na Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka, Pod 
Vinbargom 3, Bardejov. 
 

Článok III. 
 
VZN PSK č. xx/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4. februára 2019 uznesením č. 
xx/2019 nadobúda účinnosť z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie 
prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, dňom 
vyhlásenia, t. j. 4. februára 2019. 
 
 
V Prešove dňa 4. februára 2019 
 
 
 
       ..................................................... 
         PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                predseda 
       Prešovského samosprávneho kraja 

 



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  v platnom znení 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 prerokuje návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, 
Komenského 5, Bardejov na mimoriadnom zasadnutí 29. 01. 2019.  
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Vyhodnotenie pripomienkového konania 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, 
Komenského 5, Bardejov 
 

 

Názov materiálu 

 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, 
Bardejov 

Dátum začatia 
pripomienkového konania 

 

08. januára 2019 

Dátum ukončenia 
pripomienkového konania 

 

19. januára 2019 

Lehota na pripomienkovanie 
 

11 dní 

Internetová adresa: 

(materiál) 

 

http://www.po-kraj.sk 

E-mail 

(na pripomienky) 

 

martina.fecova@vucpo.sk 

 
 
 
Predkladá: 
PaedDr. Ján Furman 
vedúci Odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu ÚPSK 
Spracovala: 
Mgr. Martina Fečová  
referentka Odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu ÚPSK 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove 22. 01. 2019 
 

 



 
Dôvodová správa 

 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v súlade s § 8 ods. (3) zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov zverejnil dňa 08. januára 2019 vyvesením na úradnej tabuli a na 
webovom sídle samosprávneho kraja návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začala plynúť jedenásťdňová lehota, počas ktorej 
mohli fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnenú pripomienku k návrhu nariadenia. 

V stanovenej lehote nebola k návrhu nariadenia vznesená žiadna pripomienka.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápisnica 

 
z Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov 

 

V súlade s § 8 ods. (4) zákona NR SR č. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov nebola do 
zápisnice Úradu PSK v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 19. januára 2019, vznesená  žiadna 
pripomienka k návrhu nariadenia v písomnej elektronickej forme. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 



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.  

Podľa § 9 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení „Samosprávny kraj 
pri prenesenom výkone štátnej správy zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením 
podľa siete stredné školy“.  

Zastupiteľstvo PSK na 5. zasadnutí zo dňa 21. mája 2018 uznesením č. 61/2018  v 
zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona 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 
schválilo návrh na vyradenie Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov a zaradenie 
študijných odborov 6317 M obchodná akadémia, 6325 M ekonomické lýceum, 6332 Q daňové 
služby, 6341 M škola podnikania vyradenej Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov od 
1. septembra 2018 do zoznamu odborov Hotelovej akadémie J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 
Bardejov ako právneho nástupcu školy. 

Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu ÚPSK požiadal Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) o vykonanie vyššie uvedenej zmeny 
v Sieti. 

MŠVVaŠ SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2018/9916:2-10H0 
vyradilo zo Siete Obchodnú akadémiu, Komenského 5, Bardejov k 31. 8. 2018 (rozhodnutie 
doručené na ÚPSK 23. 7. 2018) s predpokladom, že výchovno-vzdelávací proces bude 
zabezpečovať Hotelová akadémia J. 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.  

 
 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. xx/2019, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, 
Komenského 5, Bardejov prerokuje na mimoriadnom zasadnutí 29. 01. 2019. 
  
 Zrušením Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov prechádza všetok majetok, 
práva a povinnosti, pohľadávky a záväzky i neznáme vyplývajúce z právnych vzťahov 
vzniknutých a neukončených podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku a záväzkov, 
prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, odovzdaní a prevzatí 
žiakov a odovzdaní a prevzatí spisovej agendy dňom 1. 10. 2018 na Hotelovú akadémiu Jána 
Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Návrh 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. xx/2019, 
ktorým sa ruší 

Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené: 4. februára 2019, uznesením č.../2019 
Vyvesené:  4. februára 2019 
Platnosť: dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinné: dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého 
verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu 
 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
č. xx/2019, 

ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov 
 
 
 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) 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, v zmysle § 9 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 v platnom znení a v súlade s Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 2018/9916:2-10H0 zo dňa 18. júla 2018 vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Článok I. 
 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ruší Obchodná akadémia, 
Komenského 5, Bardejov k 30. septembru 2018. 
 
 

Článok II. 
 
1. Podľa § 21 ods. (13) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nástupníckou 
organizáciou Obchodnej akadémie, Komenského 5, Bardejov je Hotelová akadémia Jána 
Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov. 
 
2. V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť v 
rušenej strednej škole prechádzajú od 1. 10. 2018 na Hotelovú akadémiu Jána Andraščíka, Pod 
Vinbargom 3, Bardejov. 
 

Článok III. 
 
VZN PSK č. xx/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4. februára 2019 uznesením č. 
xx/2019 nadobúda účinnosť z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie 
prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu, dňom 
vyhlásenia, t. j. 4. februára 2019. 
 
 
V Prešove dňa 4. februára 2019 
 
 
 
       ..................................................... 
         PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                predseda 
       Prešovského samosprávneho kraja 

 



Uznesenie č. 14/2019 
zo  zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve 

PSK konaného dňa 15. 01. 2019 v Prešove  
 

A. Berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  

2. Informáciu PaedDr. Furmana o proteste prokurátora k VZN PSK č. 66/2018, ktorým sa 
ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti  Rastislava Ďuricu, bytom Levoča vo 
veci odkúpenia jednoizbového bytu v správe Spojenej školy, Bijacovce. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti PaedDr. Jany Mihókovej, bytom Snina vo veci 
súhlasného stanoviska samosprávneho kraja k zaradeniu Súkromného centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, Snina 
do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.  

5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2 v Kežmarku vo veci vyradenia Elokovaného pracoviska, 
Sládkovičova 510, Hranovnica zo siete škôl a školských zariadení SR.                              

6. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na vyradenie SPŠ, Svidník zo siete škôl 
a školských zariadení SR a návrhu na zaradenie ŠUP, Svidník do siete škôl a školských 
zariadení SR. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o podmienkach zmluvy o prenájme hnuteľného 
a nehnuteľného majetku v správe Gymnázia, Giraltovce pre mesto Giraltovce 
a o vznesených pripomienkach mestom Giraltovce k návrhu Dohody o spojení škôl 
rôzneho druhu a typu a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce. 

8. Informáciu Ing. Panova o návrhu Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2019 „Výzva pre región“.   

9. Rozpis kapitálových výdavkov na rok 2019 za oblasť Vzdelávanie uvedených v prílohe 
tohto uznesenia. 

10. Informáciu PaedDr. Furmana o výzve na predkladanie žiadostí o NFP – Zvýšenie 
kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná 
gramotnosť, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR.   

11. Diskusné príspevky členov komisie a hostí k predneseným témam. 

 

B. Schvaľuje: 
1. Doplnenie programu rokovania komisie v bode 5. Majetkové prevody o bod b) Žiadosť 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Košice o uzavretie zmluvy o vecnom 
bremene a v bode 6. Rôzne o bod e) Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie pre rok 2019 „Výzva pre región“, bod f) Návrh rozpisu 
kapitálových výdavkov pre oblasť Vzdelávanie a bod g) Výzva na predkladanie žiadostí 
o NFP – Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, 
finančná a prírodovedná gramotnosť. 

2. Program rokovania komisie. 
3. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 
4. Presun bodu 3. Návrh novej siete stredných škôl v PSK na mimoriadne zasadnutie 

komisie dňa 29. 01. 2019. 



5. Prerokovanie návrhu na vyradenie SPŠ, Svidník zo siete škôl a školských zariadení SR 
a návrhu na zaradenie ŠUP, Svidník do siete škôl a školských zariadení SR na 
mimoriadnom zasadnutí komisie dňa 29.01.2019. 
 

C. Konštatuje, že: 
1. nehnuteľný majetok vo vlastníctve PSK – správca: Spojená škola, Bijacovce, vedený  

na LV č. 409, a to stavba byt č. 2 v obytnom dome súp. č. 193 na parc. č. 277 a pozemok 
parc. č. 277 v podiele 495/4558 je pre potreby regionálneho školstva prebytočným 
nehnuteľným majetkom. 

 

D. Odporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK vyhovieť protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov  č. k. 

Kd 272/187700-5 zo dňa 16. 11. 2018 proti Všeobecne záväznému nariadeniu 
Prešovského samosprávneho kraja č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, 
Komenského 5, Bardejov. 

2. Zastupiteľstvu PSK zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho 
kraja č. 66/2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK – 
správca: Spojená škola, Bijacovce, vedený na LV č. 409, a to stavbu byt č. 2 v obytnom 
dome súp. č. 193 na parc. č. 277 a pozemok parc. č. 277 v podiele 495/4558 formou 
obchodnej verejnej súťaže. 

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na vyradenie Elokovaného pracoviska, 
Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasti Strednej odbornej školy agropotravinárskej 
a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok zo siete škôl a školských zariadení SR 
k 31. 8. 2019.  

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh  Dohody o spojení škôl rôzneho druhu a typu 
a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce s neakceptovaním 
požiadaviek mesta Giraltovce definovaných v článku III. body 3, 4, 5, 6. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť Návrh Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2019 „Výzva pre región“. 

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť spolufinancovanie projektov škôl predložených na základe 
Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP – Zvýšenie kvality vzdelávania na 
gymnáziách – čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, Kód 
výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03, a to: 

1. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné, 

2. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča, 

3. Gymnázium, Komenského 13, Lipany, 

4. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, 

5. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov 

6. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov, 

7. Gymnázium, Študentská 4, Snina, 

8. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa, 

9. Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov, 



10. Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník, 

11. Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou 

s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 

  

E. Neodporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK – 

správca: Spojená škola, Bijacovce, vedený na LV č. 409, a to stavbu byt č. 2 v obytnom 
dome súp. č. 193 na parc. č. 277 a pozemok parc. č. 277 v podiele 495/4558 žiadateľovi: 
Rastislav Ďurica, Železničný riadok 10, Levoča za podmienok daných platnými 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

2. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Súkromného centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Budovateľská 1992/9, Snina do siete škôl 
a školských zariadení SR – zriaďovateľ:  PaedDr. Jana Mihóková, IČO: 43558496,            
1. mája 2056/8, Snina od 1. 9. 2019. 

 

 

V Prešove dňa 15.01.2019 

 

 

 

 

 

Overovateľ:         PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

RNDr. Marcel Tkáč, v.r.                            predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

Zapísala:       Sekretár komisie: 

Ing. Lenka Holubová, v.r.    PaedDr. Ján Furman, v.r.  

 
 


