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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
 

Zastupiteľstvo   Prešovského  samosprávneho   kraja 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, 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 zmysle zákona NR 
SR č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
 
 

schvaľuje 
 

 
 
A) 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, 
 
B) vyradenie Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 08. 2020, 
  
C) zaradenie Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník do siete škôl 
a školských zariadení SR od 01. 09. 2020, 
 
D) návrh Dohody o spojení škôl rôzneho druhu a typu a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, 
Dukelská 30, Giraltovce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohou Uznesenia ZPSK č. xx/2019 zo dňa 04. 02. 2019 je znenie Dohody o spojení škôl 
rôzneho druhu a typu a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce. 



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

DOHODA O SPOJENÍ ŠKÔL  RÔZNEHO DRUHU A  TYPU 
A O ZMENE ZRIA ĎOVATEĽA 

GYMNÁZIA , DUKELSKÁ 30, GIRALTOVCE  
uzatvorená podľa § 20 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka 
(ďalej len „Dohoda“ ) 

 
medzi:  
 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  
so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
v zastúpení PaedDr. Milan Majerský, predseda 
(ďalej len „Pôvodný zriaďovateľ“ ) 
a 
MESTO GIRALTOVCE  
so sídlom Dukelská 30, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika  
IČO: 00321982 
DIČ: 2020778760 
v zastúpení Mgr. Ján Rubis, primátor 
(ďalej len „Nový zriaďovateľ“ ) 
 
spolu aj ako „ú častníci dohody“ 

 
I. Preambula 

 
1. Pôvodný zriaďovateľ je zriaďovateľom Gymnázia, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce, 

Slovenská republika, IČO: 00160946 (ďalej len „Škola“ ) zaradenej do Siete škôl, školských 
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR (ďalej 
len „Sieť“ )  vedenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„Ministerstvo“ ) pod poradovým číslom 13. pre gymnáziá v Prešovskom kraji  v postavení 
zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. 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.  

2. Nový zriaďovateľ je zriaďovateľom Základnej školy, Budovateľská 164/4, 087 01 
Giraltovce, Slovenská republika, IČO: 36158356 (ďalej len „Základná škola“), je 
právnickou osobou v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. 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. 

3. Zastupiteľstvo Pôvodného zriaďovateľa, ako na to príslušný orgán Pôvodného zriaďovateľa 
Uznesením č. 143/2018 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
konaného dňa 10. 12. 2018 v Prešove a Zastupiteľstvo Mesta Giraltovce, ako na to príslušný 
orgán Nového zriaďovateľa Uznesením č. 52/2018 z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Giraltovciach konaného dňa 14.12.2018 v Giraltovciach v súlade s § 20 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 schválilo zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti 
k Škole z Pôvodného zriaďovateľa na Nového zriaďovateľa od 01. 09. 2019.  

4. Znenie Dohody schválilo Zastupiteľstvo Pôvodného zriaďovateľa, ako na to príslušný orgán 
Pôvodného zriaďovateľa Uznesením č. ........ z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja konaného dňa 04. 02. 2019 v Prešove a Zastupiteľstvo Mesta 
Giraltovce, ako na to príslušný orgán Nového zriaďovateľa  Uznesením č. ............... zo 
............ zasadnutia Zastupiteľstva Mesta Giraltovce konaného dňa ................ 2019 
v Giraltovciach v súlade s § 20 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.  

5. Zriaďovateľom Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce bude Mesto Giraltovce. 
Predpokladom vzniku Spojenej školy v Giraltovciach je vyradenie Gymnázia, Dukelská 30, 
Giraltovce a Základnej školy, Budovateľská  164/4, Giraltovce a ich súčastí zo Siete.  

6. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že Rada Školy vyjadrila súhlasné stanovisko so zmenou 
zriaďovateľa Školy z Pôvodného zriaďovateľa na Nového zriaďovateľa. 

7. S poukazom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli na uzatvorení tejto Dohody. 
 

II. Predmet dohody 
 

1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov dohody vo 
vzťahu k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti k Škole z Pôvodného zriaďovateľa na Nového 
zriaďovateľa od 01. 09. 2019. 
 

III. Školský vzdelávací program, forma štúdia, vyučovací jazyk 
 

1. Nový zriaďovateľ sa týmto zaväzuje, že po zmene zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečí  
zachovanie existujúceho školského vzdelávacieho programu a vyučovacieho jazyka, ako aj 
zachovanie rovnakých podmienok pre žiakov, ktorí na škole ku dňu podpisu tejto dohody 
študujú, vrátane žiakov, ktorí budú prijatí na štúdium v školskom roku 2019/2020. 

2. Nový zriaďovateľ sa výslovne zaväzuje, že vo vzťahu k plneniu záväzku podľa 
predchádzajúceho bodu voči žiakom, ktorí ku dňu podpisu tejto zmluvy na Škole plnia 
povinnú školskú dochádzku, alebo budú prijatí na štúdium zabezpečí ústavné právo na 
vzdelanie podľa čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy SR, a to najmä nie však výlučne tým, že im 
zabezpečí všetky podmienky potrebné k tomu, aby mohli na Škole po zmene zriaďovateľskej 
pôsobnosti pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky a povinnú školskú dochádzku 
ukončiť, a to v súlade s § 21 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. 

3. Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zmenou zriaďovateľa nebudú dotknuté 
pracovnoprávne vzťahy pedagogických a nepedagogických zamestnancov Školy. 

4. Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zachová platové nároky zamestnancov minimálne vo 
výške aktuálnej ku dňu prechodu pracovnoprávnych vzťahov. 

5. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že po zmene zriaďovateľa Školy bude Škola Novým 
zriaďovateľom vyradená zo Siete a následne zrušená ako podmienka pre vznik spojenej 
školy s organizačnými zložkami gymnázium a základná škola v zmysle § 20 ods. (2) zákona 



NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

6. V prípade, že Pôvodný zriaďovateľ vystupuje alebo má vystupovať v konaniach na strane 
Školy alebo jej súčastí z titulu jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, je bezodkladne po 
nadobudnutí účinnosti tejto dohody povinný urobiť všetky právne úkony potrebné na to, aby 
do týchto konaní namiesto Pôvodného zriaďovateľa vstúpil Nový zriaďovateľ, pričom tento 
sa zaväzuje poskytnúť mu pri realizácii týchto potrebných úkonov všetku potrebnú 
súčinnosť. 

7. Nedodržanie záväzkov Nového zriaďovateľa obsiahnutých v tejto dohode bude dôvodom na 
skončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy uzavretej v súlade s § 663  a nasledujúcimi 
Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov a platnom znení a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení uzavretej medzi účastníkmi dohody. 
 

IV. Zmluvné vzťahy, Hnuteľné veci, Nehnuteľnosti 

1. Právne vzťahy k hnuteľným a nehnuteľným veciam potrebných pre činnosť Školy sú 
predmetom osobitnej Zmluvy o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej 
účastníkmi dohody v súvislosti so zmenou zriaďovateľa Školy. 

2. Účastníci dohody berú na vedomie, že ku dňu podpisu tejto dohody Škola nemá nijaké 
záväzky ani pohľadávky voči tretím osobám a nie je stranou nijakých konaní pred súdom. 

3. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že Pôvodný zriaďovateľ zabezpečí vysporiadanie 
všetkých záväzkov Školy vzniknutých po podpise tejto dohody ku dňu zmeny zriaďovateľa 
školy.  

4. Nový zriaďovateľ berie na vedomie, že Škola je organizáciou s vlastnou právnou 
subjektivitou a v zmluvných vzťahoch vystupovala aj vo svojom mene. S poukazom na 
uvedený právny stav Pôvodný zriaďovateľ  zabezpečí riadne ukončenie iba tých  zmluvných 
vzťahov, v ktorých je oprávnený konať.  

5. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v prípade, ak budú voči Škole a/alebo Novému 
zriaďovateľovi zo strany tretích osôb uplatnené akékoľvek nároky, ktoré vznikli pred 
zmenou zriaďovateľa sa Pôvodný zriaďovateľ zaväzuje, že nahradí Novému zriaďovateľovi 
škodu, ktorá vznikne Novému zriaďovateľovi a/alebo škole v dôsledku úhrady záväzkov 
Školy, ktoré vznikli pred zmenou zriaďovateľa.  
 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Táto Dohoda  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia.  

2. Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti k Škole a následný vznik spojenej školy nadobudne 
účinky na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o zmene v Sieti. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že Nový 
zriaďovateľ podá bezodkladne po účinnosti tejto dohody na Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, Sekciu regionálneho školstva žiadosť o vyradenie Školy k 31. 08. 
2019 zo Siete a následné zaradenie Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce 
s organizačnými zložkami Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce a  Základná škola, 



Budovateľská 164/4, Giraltovce do Siete od 01. 09. 2019. Nový zriaďovateľ týmto 
výslovne súhlasí s vykonaním zmeny v Sieti podľa prvej vety tohto bodu. 

3. Po vykonaní zmeny v Sieti Nový zriaďovateľ zabezpečí k 01.09.2019 zosúladenie znenia 
Zriaďovacej listiny Školy s aktuálnym stavom. 

4. Účastníci dohody si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých potrebných právnych 
úkonoch vo vzťahu k riaditeľovi Školy, ako orgánu štátnej správy v školstve v súlade 
s príslušnými ustanoveniami 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. 

5. Účastníci dohody si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých potrebných právnych 
úkonoch vo vzťahu k Rade Školy, ako orgánu školskej samosprávy v súlade s príslušnými 
ustanoveniami 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. 

6. Právne vzťahy touto Dohodou  neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami  špeciálnej právnej úpravy na úseku 
školstva, špeciálnej právnej úpravy na úseku nakladania s majetkom samosprávneho kraja 
a ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

7. Táto Dohoda  je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží  Pôvodný zriaďovateľ, 2 
Nový zriaďovateľ a 1 použije Pôvodný zriaďovateľ k žiadosti o zmenu zriaďovateľskej 
pôsobnosti Školy v Sieti. 

8. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba formou 
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

9. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom 
súhlasia a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle Dohodu uzavrieť pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Prešove dňa   .........................      V Prešove dňa..................... 
 
 
 
 
...................................................... .............................................. 
   Prešovský samosprávny kraj                      Mesto Giraltovce 
   PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                        Mgr. Ján Rubis 
       predseda                     primátor 
 

 

 

 

 

Táto dohoda bola zverejnená dňa:    ............................ 

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa:  ...........................



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, 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 v zmysle zákona NR SR č.  
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov. 
 
 Komisia školstva, vedy, výskumu a športu pri ZPSK odporúča ZPSK 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. 
 
 Komisia školstva, vedy, výskumu a športu pri ZPSK prerokuje návrh na vyradenie 
Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR a zaradení Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR na mimoriadnom zasadnutí dňa 
29. 01. 2019.    
 
 Komisia školstva, vedy, výskumu a športu pri ZPSK odporúča 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 v znení: 
„Bod 3. Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zmenou zriaďovateľa ponúkne nové 
pracovnoprávne vzťahy väčšine pedagogických a nepedagogických zamestnancov Školy. 
Bod 4. Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zachová platové nároky zamestnancov minimálne 
vo výške aktuálnej ku dňu vzniku nových pracovnoprávnych vzťahov. 
Bod 5. Pôvodný zriaďovateľ sa zaväzuje pri určovaní počtu žiakov, ktorých možno prijať do 
prvého ročníka, prideliť minimálne 24 žiakov na študijný odbor 79 02 J gymnázium pre Spojenú 
školu 26/30 Giraltovce v nasledujúcich rokoch. 
Bod 6. Pôvodný zriaďovateľ sa zaväzuje vyplácať Novému zriaďovateľovi dotácie na 
stravovanie detí a žiakov podľa počtu odobraných jedál“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZMENY V SIETI STREDNÝCH ŠKÔL, ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ, STREDÍSK 
PRAKTICKÉHO VYU ČOVANIA A PRACOVÍSK PRAKTICKÉHO VYU ČOVANIA 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
 
 
1. Vyradenie Elokovaného pracoviska v Hranovnici 
 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2 
v Kežmarku požiadala o 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. 
 Elokované pracovisko v Hranovnici stratilo opodstatnenie na základe vypovedania 
nájomnej zmluvy zo dňa 3. 3. 2004, ktorým skončil nájomný vzťah pre potreby výchovno – 
vzdelávacieho procesu medzi obcou Hranovnica a Elokovaným pracoviskom ako súčasťou 
SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku na adrese Sládkovičova 510, Hranovnica dňa 
30. 6. 2018. Vyučovanie od školského roka 2018/2019 prebieha v priestoroch SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 v Kežmarku.  
 
2. Vyradenie Strednej priemyselnej školy vo Svidníku zo siete škôl a školských zariadení 
SR a zaradenie Školy umeleckého priemyslu vo Svidníku do siete škôl a školských 
zariadení SR 
Právna úprava účinná od 1. septembra 2019 v zmysle zákona č. 209/2018 Z. z. o zmene a 
doplnení zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony vypustením strednej umeleckej školy 
a školy úžitkového výtvarníctva ako typu  SOŠ  vzniká samostatný druh školy – škola 
umeleckého priemyslu. Od 1. 9. 2018 sa stredné umelecké školy a školy úžitkového 
výtvarníctva stanú školou umeleckého priemyslu.  
 Stredná priemyselná škola vo Svidníku nemôže ďalej ponúkať vzdelávanie v študijných 
odboroch skupiny 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I - vyhláška č. 251/2018 Z. z. 
o sústave odborov vzdelávania 8261 M propagačná grafika, 8283 M reklamná tvorba, 8293 Q 
grafika vizuálnych komunikácií a 8298 M odevný dizajn. Vzhľadom k tomu, že SPŠ ponúka 
vzdelávanie výlučne v umeleckých odboroch je potrebná zmena v sieti škôl a školských 
zariadení SR pre zachovanie kontinuity umelecky zameraného vzdelávania v regióne, ktorá 
spočíva vo: 
1. vyradení Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 8. 2019, 
2. zaradení Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník od 1. 9. 2020 
do siete škôl a školských zariadení SR.  
Škola nemá súčasti.    
 
3. Návrh Dohody o spojení škôl rôzneho druhu a typu a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, 
Dukelská 30, Giraltovce 
 
 ZPSK na 10. zasadnutí zo dňa 10. 12. 2018 uznesením č. 143/2018 schválilo zmenu 
zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30 v Giraltovciach od 1. 9. 2019.  
 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 platnom znení je k predmetnej zmene 
v sieti škôl a školských zariadení SR potrebná Dohoda o spojení škôl rôzneho typu a druhu 
a o zmene zriaďovateľa Gymnázia, Dukelská 30, Giraltovce medzi pôvodným a novým 
zriaďovateľom Gymnázia v Giraltovciach, ktorej návrh znenia tvorí prílohu č. 1 tohto materiálu 
 



Príloha č.1 

DOHODA O SPOJENÍ ŠKÔL  RÔZNEHO DRUHU A  TYPU 
A O ZMENE ZRIA ĎOVATEĽA 

GYMNÁZIA , DUKELSKÁ 30, GIRALTOVCE  
uzatvorená podľa § 20 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka 
(ďalej len „Dohoda“ ) 

 
medzi:  
 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  
so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
v zastúpení PaedDr. Milan Majerský, predseda 
(ďalej len „Pôvodný zriaďovateľ“ ) 
a 
MESTO GIRALTOVCE  
so sídlom Dukelská 30, 087 01 Giraltovce, Slovenská republika  
IČO: 00321982 
DIČ: 2020778760 
v zastúpení Mgr. Ján Rubis, primátor 
(ďalej len „Nový zriaďovateľ“ ) 
 
spolu aj ako „ú častníci dohody“ 

 
I. Preambula 

 
8. Pôvodný zriaďovateľ je zriaďovateľom Gymnázia, Dukelská 30, 087 20 Giraltovce, 

Slovenská republika, IČO: 00160946 (ďalej len „Škola“ ) zaradenej do Siete škôl, školských 
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR (ďalej 
len „Sieť“ )  vedenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„Ministerstvo“ ) pod poradovým číslom 13. pre gymnáziá v Prešovskom kraji  v postavení 
zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. 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.  

9. Nový zriaďovateľ je zriaďovateľom Základnej školy, Budovateľská 164/4, 087 01 
Giraltovce, Slovenská republika, IČO: 36158356 (ďalej len „Základná škola“), je 
právnickou osobou v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. 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. 

10. Zastupiteľstvo Pôvodného zriaďovateľa, ako na to príslušný orgán Pôvodného zriaďovateľa 
Uznesením č. 143/2018 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
konaného dňa 10. 12. 2018 v Prešove a Zastupiteľstvo Mesta Giraltovce, ako na to príslušný 
orgán Nového zriaďovateľa Uznesením č. 52/2018 z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Giraltovciach konaného dňa 14.12.2018 v Giraltovciach v súlade s § 20 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 schválilo zmenu zriaďovateľskej pôsobnosti 
k Škole z Pôvodného zriaďovateľa na Nového zriaďovateľa od 01. 09. 2019.  

11. Znenie Dohody schválilo Zastupiteľstvo Pôvodného zriaďovateľa, ako na to príslušný orgán 
Pôvodného zriaďovateľa Uznesením č. ........ z 11. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja konaného dňa 04. 02. 2019 v Prešove a Zastupiteľstvo Mesta 
Giraltovce, ako na to príslušný orgán Nového zriaďovateľa  Uznesením č. ............... zo 
............ zasadnutia Zastupiteľstva Mesta Giraltovce konaného dňa ................ 2019 
v Giraltovciach v súlade s § 20 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.  

12. Zriaďovateľom Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce bude Mesto Giraltovce. 
Predpokladom vzniku Spojenej školy v Giraltovciach je vyradenie Gymnázia, Dukelská 30, 
Giraltovce a Základnej školy, Budovateľská  164/4, Giraltovce a ich súčastí zo Siete.  

13. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že Rada Školy vyjadrila súhlasné stanovisko so zmenou 
zriaďovateľa Školy z Pôvodného zriaďovateľa na Nového zriaďovateľa. 

14. S poukazom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli na uzatvorení tejto Dohody. 
 

II. Predmet dohody 
 

2. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov dohody vo 
vzťahu k zmene zriaďovateľskej pôsobnosti k Škole z Pôvodného zriaďovateľa na Nového 
zriaďovateľa od 01. 09. 2019. 
 

III. Školský vzdelávací program, forma štúdia, vyučovací jazyk 
 

8. Nový zriaďovateľ sa týmto zaväzuje, že po zmene zriaďovateľskej pôsobnosti zabezpečí  
zachovanie existujúceho školského vzdelávacieho programu a vyučovacieho jazyka, ako aj 
zachovanie rovnakých podmienok pre žiakov, ktorí na škole ku dňu podpisu tejto dohody 
študujú, vrátane žiakov, ktorí budú prijatí na štúdium v školskom roku 2019/2020. 

9. Nový zriaďovateľ sa výslovne zaväzuje, že vo vzťahu k plneniu záväzku podľa 
predchádzajúceho bodu voči žiakom, ktorí ku dňu podpisu tejto zmluvy na Škole plnia 
povinnú školskú dochádzku, alebo budú prijatí na štúdium zabezpečí ústavné právo na 
vzdelanie podľa čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy SR, a to najmä nie však výlučne tým, že im 
zabezpečí všetky podmienky potrebné k tomu, aby mohli na Škole po zmene zriaďovateľskej 
pôsobnosti pokračovať v plnení povinnej školskej dochádzky a povinnú školskú dochádzku 
ukončiť, a to v súlade s § 21 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. 

10. Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zmenou zriaďovateľa nebudú dotknuté 
pracovnoprávne vzťahy pedagogických a nepedagogických zamestnancov Školy. 

11. Nový zriaďovateľ týmto vyhlasuje, že zachová platové nároky zamestnancov minimálne vo 
výške aktuálnej ku dňu prechodu pracovnoprávnych vzťahov. 

12. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že po zmene zriaďovateľa Školy bude Škola Novým 
zriaďovateľom vyradená zo Siete a následne zrušená ako podmienka pre vznik spojenej 
školy s organizačnými zložkami gymnázium a základná škola v zmysle § 20 ods. (2) zákona 



NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

13. V prípade, že Pôvodný zriaďovateľ vystupuje alebo má vystupovať v konaniach na strane 
Školy alebo jej súčastí z titulu jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, je bezodkladne po 
nadobudnutí účinnosti tejto dohody povinný urobiť všetky právne úkony potrebné na to, aby 
do týchto konaní namiesto Pôvodného zriaďovateľa vstúpil Nový zriaďovateľ, pričom tento 
sa zaväzuje poskytnúť mu pri realizácii týchto potrebných úkonov všetku potrebnú 
súčinnosť. 

14. Nedodržanie záväzkov Nového zriaďovateľa obsiahnutých v tejto dohode bude dôvodom na 
skončenie nájmu podľa Nájomnej zmluvy uzavretej v súlade s § 663  a nasledujúcimi 
Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov a platnom znení a Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení uzavretej medzi účastníkmi dohody. 
 

IV. Zmluvné vzťahy, Hnuteľné veci, Nehnuteľnosti 

 

6. Právne vzťahy k hnuteľným a nehnuteľným veciam potrebných pre činnosť Školy sú 
predmetom osobitnej Zmluvy o prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej 
účastníkmi dohody v súvislosti so zmenou zriaďovateľa Školy. 

7. Účastníci dohody berú na vedomie, že ku dňu podpisu tejto dohody Škola nemá nijaké 
záväzky ani pohľadávky voči tretím osobám a nie je stranou nijakých konaní pred súdom. 

8. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že Pôvodný zriaďovateľ zabezpečí vysporiadanie 
všetkých záväzkov Školy vzniknutých po podpise tejto dohody ku dňu zmeny zriaďovateľa 
školy.  

9. Nový zriaďovateľ berie na vedomie, že Škola je organizáciou s vlastnou právnou 
subjektivitou a v zmluvných vzťahoch vystupovala aj vo svojom mene. S poukazom na 
uvedený právny stav Pôvodný zriaďovateľ  zabezpečí riadne ukončenie iba tých  zmluvných 
vzťahov, v ktorých je oprávnený konať.  

10. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v prípade, ak budú voči Škole a/alebo Novému 
zriaďovateľovi zo strany tretích osôb uplatnené akékoľvek nároky, ktoré vznikli pred 
zmenou zriaďovateľa sa Pôvodný zriaďovateľ zaväzuje, že nahradí Novému zriaďovateľovi 
škodu, ktorá vznikne Novému zriaďovateľovi a/alebo škole v dôsledku úhrady záväzkov 
Školy, ktoré vznikli pred zmenou zriaďovateľa.  
 

V. Záverečné ustanovenia 

 

10. Táto Dohoda  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia.  

11. Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti k Škole a následný vznik spojenej školy nadobudne 
účinky na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o zmene v Sieti. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že Nový 
zriaďovateľ podá bezodkladne po účinnosti tejto dohody na Ministerstvo školstva, vedy, 



výskumu a športu SR, Sekciu regionálneho školstva žiadosť o vyradenie Školy k 31. 08. 
2019 zo Siete a následné zaradenie Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce 
s organizačnými zložkami Gymnázium, Dukelská 26/30, Giraltovce a  Základná škola, 
Budovateľská 164/4, Giraltovce do Siete od 01. 09. 2019. Nový zriaďovateľ týmto 
výslovne súhlasí s vykonaním zmeny v Sieti podľa prvej vety tohto bodu. 

12. Po vykonaní zmeny v Sieti Nový zriaďovateľ zabezpečí k 01.09.2019 zosúladenie znenia 
Zriaďovacej listiny Školy s aktuálnym stavom. 

13. Účastníci dohody si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých potrebných právnych 
úkonoch vo vzťahu k riaditeľovi Školy, ako orgánu štátnej správy v školstve v súlade 
s príslušnými ustanoveniami 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. 

14. Účastníci dohody si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri všetkých potrebných právnych 
úkonoch vo vzťahu k Rade Školy, ako orgánu školskej samosprávy v súlade s príslušnými 
ustanoveniami 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. 

15. Právne vzťahy touto Dohodou  neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na území 
Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami  špeciálnej právnej úpravy na úseku 
školstva, špeciálnej právnej úpravy na úseku nakladania s majetkom samosprávneho kraja 
a ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

16. Táto Dohoda  je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží  Pôvodný zriaďovateľ, 2 
Nový zriaďovateľ a 1 použije Pôvodný zriaďovateľ k žiadosti o zmenu zriaďovateľskej 
pôsobnosti Školy v Sieti. 

17. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba formou 
písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

18. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s obsahom 
súhlasia a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle Dohodu uzavrieť pripájajú svoje podpisy. 

 
V Prešove dňa   .........................      V Prešove dňa..................... 
 
 
 
 
 
 
...................................................... .............................................. 
   Prešovský samosprávny kraj                      Mesto Giraltovce 
   PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                        Mgr. Ján Rubis 
       predseda                     primátor 
 

 

 

Táto dohoda bola zverejnená dňa:    ............................ 

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa:  ........................... 

 



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.  

 


