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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) Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa 

 

 

 

 Predkladaný materiál bol vypracovaný na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK         

č. 192/2019 bod B. zo dňa 8. apríla 2019, ktorým Z PSK „ukladá Odboru školstva Úradu PSK 

predložiť na schválenie Zastupiteľstvu PSK v mesiaci jún 2019 definitívny návrh (materiál) 

racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za všetky okresy PSK“, v 

súlade so zákonom 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 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri ZPSK uznesením č. 19/2019 

zo dňa 3. júna 2019 odporúča ZPSK schváliť Návrh racionalizácie siete stredných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Prešovského samosprávneho kraja  
  

 

 Jedným z cieľov samosprávneho kraja v oblasti školstva je aj efektívne využívanie 

finančných prostriedkov štátu, ako aj samosprávneho kraja, ktoré sú potrebné na kvalitnú 

a zároveň finančne najvýhodnejšiu prevádzku škôl a školských zariadení, ktoré sú v jeho 

kompetencii. Pri tomto efektívnom riadení je potrebné aj vzhľadom na aktuálny stav 

populačnej krivky v jednotlivých okresoch, na štruktúru aktívnych odborov na školách, 

dostupnosť stredoškolského vzdelania v mikroregiónoch, ... pristupovať aj k racionalizácii 

školskej siete v samosprávnom kraji. 

Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja predkladá návrh 

racionalizácie siete škôl a školských zariadení SR vo svojej pôsobnosti, ktorý vychádza z 

prognózy vývoja počtu mládeže vo veku 15 – 18 rokov do roku 2025, resp. 2028  (zdroj 

MŠVVaŠ SR), z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v PSK na roky 2017-2022 a jej 

aktualizáciou na roky 2019/2020 prijatej Zastupiteľstvom PSK v r. 2018 v súlade s vyhláškou 

MŠVVaŠ SR č. 252/2018 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov 

prvého ročníka stredných škôl v platnom znení, tiež z kapacitnej naplnenosti súčasných škôl, 

resp. učebných a študijných odborov, efektívnej hospodárnosti budov a objektov.  

 V súčasnosti prechádza Prešovský samosprávny kraj výraznou reštrukturalizáciou 

vzdelávacieho systému škôl. V niektorých okresoch dochádza k výraznej redukcii počtu 

obyvateľov, resp. jej stagnácii, k presunu obyvateľstva do vyšších vekových kategórií, 

k migrácii do iných oblastí Slovenska. V období rokov 2018 – 2026 síce dôjde k istému 

nárastu počtu mládeže vo veku 15 rokov v jednotlivých okresoch, resp. niekde bude počet 

obyvateľov stagnovať. Po roku 2026 sa predpokladá, že sa na území Slovenska počet 

obyvateľov výrazne oproti predchádzajúcim rokom nezmení a po roku 2040 by mal nastať 

výrazný pokles obyvateľstva, ktorý sa prejaví najmä na území východného Slovenska, za 

predpokladu, že v roku 2040 bude žiť na Slovensku 5 139 000 obyvateľov, čo je o 300 000 

menej ako v roku 2019.  

Zároveň sa bude  v nasledujúcich rokoch meniť aj štruktúra obyvateľstva / mládeže vo 

veku 15 – 18 rokov. V celom kraji bude pribúdať mládež z marginalizovanej rómskej 

komunity (ďalej len „MRK“). V roku 2019 je počet žiakov v  nultom ročníku 1 404, čo je cca 

14 % všetkých žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka v roku 2019/2020. V roku 2020 by  

malo byť v PSK 7 495 detí vo veku 15 rokov. 36 % tejto populácie bude tvoriť počet žiakov 

z MRK.  

V roku 2026, kedy by sme mali mať 9 997 detí vo veku 15 rokov, bude tvoriť počet 

žiakov z  MRK cca 42 % tejto populácie a v roku 2028 bude počet mládeže 

z marginalizovanej rómskej komunity 43 % všetkých mladých ľudí vo veku 15 – 18 rokov 

(okres Kežmarok 55 %, Vranov nad Topľou 48 %, Sabinov 45 %, Levoča 43 %, Stará 

Ľubovňa 37 %, Bardejov 37 %, Svidník 35 %, Medzilaborce 33 %, Poprad 30 %, Prešov      

28 %, Stropkov 28 %, Snina 19 %,  Humenné 15 %). Zároveň už v roku 2020 nebude mať 

ukončené stredoškolské vzdelanie v PSK 12 000 rómov v stredoškolskom veku (ide o tých, 

ktorí neukončili strednú školu, resp. na strednú školu ani nenastúpili), z čoho vyplýva 

skutočnosť, že v roku 2020 bude v PSK  pomer študujúcich na stredných školách 

a neštudujúcich na stredných školách (pozn. vo veku stredoškoláka) 3 : 1, resp. v niektorých 



 

 

okresoch aj 2 :1. Stredné odborné školy v okresoch Kežmarok, Vranov nad Topľou, 

Levoča, Sabinov, Bardejov, Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Svidník sa budú musieť primárne 

zameriavať na rómsku komunitu, aby zaistili svoje fungovanie.  

Je predpoklad, že v roku 2028 bude 30 – 40 % z celkového počtu mladých ľudí vo 

veku 15 – 18 rokov študovať na gymnáziách a „výberových“ stredných školách. V podstate  

90 % týchto žiakov budú tvoriť žiaci z majority (pozn. teda nerómskych), čo bude viesť 

k ďalšej diferenciácii stredných škôl na školy so zastúpením majority (najmä G, OA, HA, 

SPŠ) a školy so zastúpením marginalizovanej  rómskej komunity (SOŠ).   

 

Predpokladaný počet mládeže vo veku 15 rokov v Prešovskom samosprávnom kraji do roku 

2026.  

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na 

základných školách 

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 

Bardejov 844 811 791 833 764 725 766 753 

Humenné 552 501 530 516 506 504 478 433 

Kežmarok 1235 1135 1130 1001 991 864 839 807 

Levoča 371 362 367 451 333 267 265 273 

Medzilaborce 86 73 84 80 87 64 82 67 

Poprad 1201 1133 1181 1016 1048 925 936 836 

Prešov 2132 1871 1888 1812 1673 1455 1398 1395 

Sabinov 992 834 821 844 698 635 664 638 

Snina 304 284 306 332 318 251 290 277 

Stará Ľubovňa 723 581 628 581 525 487 527 464 

Stropkov 204 192 213 178 166 167 161 177 

Svidník 335 308 344 315 314 330 299 311 

Vranov nad Topľou 1018 940 933 917 886 876 770 719 

SPOLU 9997 9025 9216 8876 8309 7550 7475 7150 
Zdroj: www.cvtisr.sk 

 

Medziročný rozdiel  + 972 - 191 + 340 + 567 + 759 + 75 + 325 

 

Stredné školstvo v Prešovskom samosprávnom kraji si vyžaduje skvalitniť vyučovací 

proces, posilniť odborný charakter vyučovania, v maximálnej možnej miere využiť kapacity, 

ktoré nám školy ponúkajú. Racionalizačné opatrenia budú viesť k naplneniu ostávajúcich 

kapacít škôl, prinesú naplnenie úväzkov učiteľov na školách, umožnia delenie tried na menšie 

skupiny v odborných predmetoch a cudzích jazykoch, pretože len ekonomicky silná škola 

môže takéto efektívne vyučovanie realizovať.  

Je potrebné akceptovať skutočnosť, že ak v roku 2000 študovalo na stredných školách 

v PSK 38 766 žiakov, v roku 2009 to bolo 44 884 žiakov, tak v školskom roku 2018/2019 

študuje na stredných školách v kraji 30 639 žiakov, čo je oproti roku 2009 pokles o skoro 32 

%. V roku 2026 bude predpokladaný počet študujúcich na stredných školách vo všetkých 

typoch štúdia približne 25 000 žiakov, čo je približne o 20 % menej ako v súčasnosti a len 55 

% počtu žiakov na stredných školách v roku 2009. Stratégia výchovy a vzdelávania 

v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022 bola vytvorená ako strategický 

dokument, ktorého cieľom je:  



 

 

• skvalitňovať podmienky pre vzdelávanie v súlade s  aktuálnymi potrebami 

porovnateľnými na celosvetovej úrovni,  

• zlepšovať podmienky pre rozvoj školstva v regióne,  

• podporovať trvalo udržateľný a efektívny rozvoj školstva. 

Racionalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 

realizovaná s cieľmi (viď. Stratégia...2018): 

 

• Optimalizovať počet žiakov gymnázií, 

• Rozvíjať spoluprácu gymnázií s vysokými školami,  

• Modernizovať materiálno-technické vybavenie gymnázií, 

• Optimalizovať a stabilizovať sieť škôl,  

• Modernizovať materiálno-technického stav stredných odborných škôl, 

• Rozvoja odborného vzdelávania pre trh práce, 

• Spolupráce so zamestnávateľmi bez duálneho vzdelávania, 

• Rozvoja centier odborného vzdelávania a prípravy,  

• Propagácie odborného vzdelávania a technických odborov. 

 

Po analýze stavu v jednotlivých okresoch, po rokovaniach s riaditeľmi stredných škôl, 

zástupcami školskej samosprávy, poslancami Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 

kraja prostredníctvom Odboru školstva Úradu PSK predkladáme návrh ďalšej optimalizácie 

siete škôl a školských zariadení  od 1. septembra 2020. Tento návrh obsahuje i informácie 

o racionalizácii siete škôl a školských zariadení v okresoch, kde už k týmto krokom 

došlo, poprípade sú vyvinuté potrebné kroky v súlade s platnými právnymi normami 

a tieto kroky si vyžadujú aj istý časový harmonogram. 

 

A: Okres POPRAD 

 

 Sieť stredných škôl a školských zariadení v súčasnosti v dostatočnej miere napĺňa 

potreby okresu a predpokladanú štruktúru žiakov v nasledujúcom období. Zmenou je 

zriadenie Strednej športovej školy v Poprade Všeobecne záväzným nariadením PSK              

č. 71/2019, schválené Uznesením ZPSK č. 191/2019 zo dňa 8. apríla 2019 s účinnosťou od    

01. 09. 2019. V okrese Poprad bude výchovno-vzdelávací proces zabezpečovať 10 škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Poprad 836 936 925 1048 1016 1181 1133 1201 
Zdroj: www.cvtisr.sk 

 

B: Okres KEŽMAROK 

 

V okrese Kežmarok sieť stredných škôl a školských zariadení v súčasnosti v dostatočnej 

miere pokrýva potreby trhu práce, záujem uchádzačov o štúdium a predpokladanú štruktúru 

žiakov stredných škôl v nasledujúcom období. Cieľom je však vybudovať novú účelovú 

školskú budovu, kde bude umiestnené Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, 

Kežmarok a Stredná umelecká škola (od 01. 09. 2019 Škola umeleckého priemyslu), 

Slavkovská 19, Kežmarok. Na tomto zámere Prešovský samosprávny kraj už vykonáva 



 

 

potrebné kroky (rokovania, štúdie). Výchovno-vzdelávací proces v okrese zabezpečujú 4 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kežmarok 807 839 864 991 1001 1130 1135 1235 
Zdroj: : www.cvtisr.sk 

 

C: Okres SVIDNÍK 

 

V zmysle prijatej optimalizácie  Zastupiteľstva PSK Uznesením č. 192/2019 zo dňa  

8. apríla 2019 (vyradenie Strednej odbornej školy technickej, Pionierska  361/4 vo Svidníku 

zo siete škôl a školských zariadení SR s právnym nástupcom SOŠ polytechnickej a služieb 

arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník ) sa situácia v strednom školstve v okrese 

na najbližšie obdobie zastabilizovala. V okrese sa realizuje i zmena zriaďovateľa Gymnázia, 

Dukelská 30,  Giraltovce z PSK na mesto Giraltovce v zmysle prijatého Uznesenia Z PSK      

č. 172/2019 zo dňa 4. februára 2019. V okrese Svidník budú výchovno-vzdelávací proces 

zabezpečovať 4 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

  

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Svidník 311 299 330 314 315 344 308 335 
Zdroj: www.cvtisr.sk 

 

 

D: Okres MEDZILABORCE 

 

Vzdelávanie stredoškolskej mládeže poskytujú v okrese Medzilaborce 2 stredné štátne  

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré dostatočne napĺňajú  potreby trhu práce 

v danom regióne a predpokladanú štruktúru žiakov stredných škôl v nasledujúcom období. Po 

rokovaniach s mestom Medzilaborce došlo k dohode, kde sa mesto zaviazalo, že 

v nasledujúcich rokoch dofinancuje prevádzkové náklady Gymnázia, Duchnovičova 13, 

Medzilaborce nad 100 % prevádzkového a mzdového normatívu s cieľom zachovania 

gymnaziálneho štúdia v okrese. Tento krok nebude Prešovskému samosprávnemu kraju 

vytvárať v najbližších rokoch ďalšie ekonomické ťarchy nad rámec schváleného normatívu.  

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Medzilaborce 67 82 64 87 80 84 73 86 
Zdroj: www.cvtisr.sk 

 

E: Okres BARDEJOV  

 

V okrese Bardejov došlo k optimalizácii siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK zrušením Obchodnej akadémie, Komenského 1, Bardejov. Právnym 

nástupcom zrušenej školy sa stala Hotelová akadémia J. Andraščíka, pod Vinbargom 3 

v Bardejove. Ďalším racionalizačným opatrením bude „utlmenie“ študijného odboru 

gymnázium na organiz. zložke Gymnázium Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5 



 

 

v Bardejove. Po týchto opatreniach sa neplánuje ďalšia optimalizácia. V okrese Bardejov  

výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 5 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bardejov  753 766 725 764 833 791 811 844 
  Zdroj: www.cvtisr.sk 

 

 

F: Okres LEVOČA 

 

Sieť stredných škôl v súčasnosti v dostatočnej miere napĺňa potreby okresu 

a predpokladanú štruktúru žiakov stredných škôl v nasledujúcom období. Okres Levoča patrí 

medzi špecifické okresy, ktoré majú pomerne významnú rómsku marginalizovanú komunitu, 

a preto sa bude v tomto okrese podporovať vzdelávanie MRK aj v nasledujúcom období       

(v roku 2026 bude počet mladých ľudí v stredoškolskom veku  z MRK 36 %). Od 01. 09. 

2019 bude v Levoči zaradené do siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko, 

Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča  ako súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra 

Pavla, Kukučínova 9, Levoča v zmysle prijatého Uznesenia Z PSK č. 192/2019 zo dňa 8. 

apríla 2019. PSK bude v tomto okrese podporovať vzdelávanie MRK vo všetkých stredných 

odborných školách a v budúcnosti bude uvažovať o otvorení nových elokovaných pracovísk, 

ktoré umožnia vzdelávanie aj žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí neukončia 

základnú školu v deviatom ročníku. V okrese Levoča budú výchovno-vzdelávací proces 

zabezpečovať 4 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Levoča 273 265 267 333 451 367 362 371 
 Zdroj: www.cvtisr.sk 

 

G: Okres PREŠOV 

 

Školy a školské zariadenia 

 

Výchovno-vzdelávací proces v okrese Prešov zabezpečujú tieto stredné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 

• Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov,  

• Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov, 

• Stredná priemyselná škola elektrotechnická,  Plzenská 1, Prešov, 

• Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov, 

• Stredná priemyselná škola strojnícka,  Duklianska 1, Prešov, 

• Stredná priemyselná škola drevárska (zmena od 1. 9. 2019 – Stredná odborná 

škola technická), Bardejovská 24, Prešov, 

• Stredná odborná škola podnikania,  Masarykova 24, Prešov, 

• Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov, 

• Stredná odborná škola gastronómie a služieb,  Sídl. Duklianskych hrdinov 3, 

Prešov, 



 

 

• Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov, 

• Stredná umelecká škola,  Vodárenská 3, Prešov, 

• Stredná odborná škola lesnícka,  Kollárova 10, Prešov, 

• Stredná odborná škola pedagogická,  Kmeťovo stromoradie 5, Prešov, 

• Stredná zdravotnícka škola,  Sládkovičova 36, Prešov, 

• Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, Sládkovičova 

4,  Prešov, 

• Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, 

• Stredná odborná škola technická,  Volgogradská 1, Prešov, 

• Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov, 

• Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov.  

 

   Vzdelávanie v tomto okrese ponúkajú  i neštátne stredné školy: 

• Súkromná obchodná akadémia, Prešov, 

• Súkromná stredná odborná škola Mladosť, Prešov, 

• Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, Prešov, 

• Súkromná stredná odborná škola ELBA, Prešov, 

• Súkromná stredná športová škola ELBA, Prešov, 

• Súkromná spojená škola EUROPEAN English School, org. zložka Súkromné 

gymnázium, Prešov, 

• Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov, 

• Súkromná stredná odborná škola, Masarykova 2, Prešov, 

• Gymnázium bl. P.P. Gojdiča, Prešov,  

• Evanjelická spojená škola, org. zložka Evanjelické kolegiálne gymnázium, 

Prešov, 

• Gymnázium sv. Moniky, Prešov,  

• Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, org. zložka Gymnázium, Prešov.  

 

Vývoj počtu žiakov základných škôl 

 

Základné vzdelávanie poskytuje v okrese 65 verejných, 3 súkromné a 6 cirkevných 

základných škôl. V tomto školskom roku ich k 15. 9. 2018  navštevuje 15 086  žiakov. (Zdroj: 

www.cvtisr.sk) 

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Prešov 1395 1398 1455 1673 1812 1888 1871 2132 
Zdroj: www.cvtisr.sk 

 

 

Návrh racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja v okrese Prešov: 

 

➢ zrušenie Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov  a zmena 

adresy sídla Obchodnej akadémie, Volgogradská 3 na adresu Obchodná 

akadémia, Masarykova 24, Prešov.  

 

http://www.cvtisr.sk/


 

 

 V priebehu rokov 2010 – 2018 mal počet žiakov Strednej odbornej školy podnikania, 

Masarykova 24, Prešov ako aj Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov klesajúcu 

tendenciu, čo malo nemalý vplyv na počet zamestnancov školy a rozpočet v súvislosti 

s normatívnym financovaním na žiaka na oboch školách.  

 
Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sú predmetom optimalizácie vo 

všetkých formách štúdia. 

Škola Sídlo 15.9.2015 15.9.2016 15.9.2017 15.9.2018 

Obchodná akadémia Volgogradská 3, 

Prešov 

368 339 315 280 

Stredná odborná 

škola podnikania 

Masarykova 24, 

Prešov  

422 381 338 322 

SPOLU: 1004 720 653 602 

zdroj: www.minedu.sk 

 

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov – je rozpočtová organizácia, ktorá ponúka 

v školskom roku 2018/2019 vzdelávanie v študijnom odbore 6328 M ekonomické a obchodné 

služby. Prepočítaný počet zamestnancov k 31. 3. 2019 je 31,9 (21,6 pedagogických a 10,3 

nepedagogických). Organizácia má v správe jednu budovu.  Priestorové využitie budovy je 36 

%.  Škola nemá súčasti.  

K 30. 04. 2019 škola eviduje záväzky po lehote splatnosti vo výške 7 528 eur (väčšia časť 

záväzkov je na položke 632 – energie).    

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme:  

6328 M ekonomické a obchodné služby – 280 žiakov 

6317 M obchodná akadémia – 0 žiakov 

Spolu: 273 žiakov   

 

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov 

 



 

 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 
 

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov  – je príspevková  organizácia, 

ktorá ponúka v školskom roku 2018/2019 vzdelávanie v týchto ekonomických študijných 

odboroch: 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 6325 M ekonomické lýceum, 

6341 M škola podnikania. Prepočítaný počet zamestnancov k 30. 4. 2019 je 61,1 (38,2 

pedagogických a 15,6 nepedagogických). Súčasťou školy sú školská jedáleň a školský 

internát. Priestorové využitie školskej budovy je 63 %.   

K 30. 04. 2019 škola eviduje nulové  záväzky po lehote splatnosti.    

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa ekonomických odborov v dennej forme:  

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu – 88 žiakov 

6325 M ekonomické lýceum - 57 žiakov 

6341 M škola podnikania – 91 žiakov  

Spolu: 236 žiakov  

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa ostatných odborov v dennej forme: 

3158 M styling a marketing – 8 žiakov 

8299 M dizajn interiéru – 67 žiakov 

8298 M odevný dizajn – 11 žiakov 

 

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov  

 



 

 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

 Predmetom racionalizačného opatrenia je zrušenie Strednej odbornej školy 

podnikania, Masarykova 24, Prešov a jej súčastí (školská jedáleň a školský internát)      

k 31. 8. 2020.  

  

 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov má v súčasnosti v štruktúre 

odborov študijné  a učebné odbory týchto skupín:  

o 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I a 64 Ekonomika a organizácia, 

obchod a služby II, ktoré budú následne zaradené do zoznamu odborov 

Obchodnej akadémie, Prešov  od 01. 09. 2020,  

o 31 Textil a odevníctvo a 39 Špeciálne technické odbory, ktoré budú následne 

zaradené do zoznamu odborov Strednej odbornej školy služieb, Košická 20, 

Prešov od 01. 09. 2020, 

o 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, ktoré budú následne zaradené do 

zoznamu odborov Strednej umeleckej školy, Vodárenská 1, Prešov od 01. 09. 

2020 (skupina odborov 82 sa od 01. 09. 2019 stáva skupinou odborov 86, na 

ktoré bude v zmysle platnej legislatívy možné prijímať žiakov len na stredné 

umelecké školy, od 01. 09. 2019 školy umeleckého priemyslu). 

 

 Racionalizačným opatrením bude aj zmena adresy sídla školy Obchodnej akadémie, 

Volgogradská 3, Prešov na novú adresu sídla školy Obchodná akadémia, Masarykova 24, 

Prešov od 01. 09. 2020. 

 Zmenu adresy sídla Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov na Masarykovu 24 

v Prešove ovplyvnilo viacero faktorov:  

- priestory na Masarykovej 24 prešli v predchádzajúcich rokoch významnejšou 

rekonštrukciou, 

- kapacita školy je 600 žiakov,  

- v okolí je dobrá dopravná obslužnosť (v blízkosti SAD, MHD a ŽSR stanica),  

- prevádzkované internát a jedáleň na Masarykovej 24 (po rekonštrukcii),  

- vlastná telocvičňa,  

- škola má kvalitné materiálno – technické vybavenie.  

 

 Priestory na Volgogradskej 3 si vyžadujú výraznú rekonštrukciu. Zámerom 

Prešovského samosprávneho kraja je uvoľnené priestory poskytnúť na účely využívania 

sociálnych služieb vyplývajúce z neustále sa zvyšujúcich potrieb občanov. 

 



 

 

Právnym nástupcom Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 

Prešov a jej súčastí (školská jedáleň a školský internát) bude od 01. 09. 2020 Obchodná 

akadémia, Masarykova 24, Prešov.  

Cieľom zriaďovateľa je zachovať v krajskom meste typ strednej odbornej školy 

„obchodná akadémia“ .  

 

 Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov (od 01. 09. 2020)  
 

Predpokladaný počet žiakov:      420 

Predpokladaný počet pedagogických zamestnancov:        51 

Predpokladaný počet nepedagogických zamestnancov:    18 

Predpoklad finančnej úspory/rok:     110 000 € 
  

Od 01. 09. 2020 bude v okrese Prešov existovať ekonomicky, personálne a odborne 

vybavená stredná škola ekonomického zamerania s počtom žiakov nad 450. Presunom 

študijných a učebných odborov na SOŠ služieb, Košická 20, SUŠ, Prešov sa posilnia aj 

stredné školy v sektore služieb a umenia.  

Okrem týchto plánovaných krokov sa už v okrese realizuje optimalizácia siete 

v zmysle prijatého Uznesenia Z PSK č. 192/2019 zo dňa 8. apríla 2019.  

 

 

H: Okres HUMENNÉ 

 

 Školy a školské zariadenia 

 

Výchovno-vzdelávací proces v okrese Humenné zabezpečujú stredné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 

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

• Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné, 

• Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné, 

• Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné, 

• Stredná odborná škola obchodu a služieb,  Mierová 1973/79, Humenné, 

• Stredná odborná škola polytechnická,  Štefánikova 1550/20, Humenné, 

• Stredná odborná škola technická,  Družstevná 1474/19, Humenné.  

Vzdelávanie v tomto okrese ponúkajú  i neštátne stredné školy: 

• Cirkevná spojená škola – organizačná zložka Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, 

Humenné, 

• Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné, 

• Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Humenné.  

 

Vývoj počtu žiakov základných škôl 

Základné vzdelávanie poskytuje v okrese 26 verejných a 1 cirkevná základná škola. V 

tomto školskom roku  k 15. 9. 2018 ich navštevuje 4 474  žiakov.  

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Humenné  433 478 504 506 516 530 501 552 
Zdroj: www.cvtisr.sk 



 

 

Návrh racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja v okrese Humenné: 

 

➢ zmena sídla Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné na nové sídlo 

Komenského 1, Humenné (do rovnakej budovy, kde je sídlo Obchodnej 

akadémie, Komenského 1, Humenné) a vyradenie zo siete súčastí Hotelovej 

akadémie, Štefánikova 28,  Humenné (školského internátu a školskej jedálne)  

 

 V priebehu posledných rokov (horizont 2010 – 2018) klesal záujem žiakov o štúdium 

na Hotelovej a Obchodnej akadémii v Humennom. Vzhľadom na normatívne financovanie to 

malo vplyv na rozpočet školy a samotné racionalizačné opatrenia riaditeľov oboch škôl.  

 
Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sú predmetom optimalizácie k       

31. augustu 2020 vo všetkých formách štúdia. 

Škola Sídlo 15.9.2015 15.9.2016 15.9.2017 15.9.2018 

Obchodná akadémia Komenského 1, 

Humenné 

312 293 294 268 

Hotelová akadémia Štefánikova 28, 

Humenné  

306 249 224 166 

SPOLU: 618 542 518 434 

zdroj:www.minedu.sk 

 

Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné  – je rozpočtová organizácia, ktorá ponúka 

v školskom roku 2018/2019 vzdelávanie v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. 

Prepočítaný počet zamestnancov k  31. 3. 2019 je 30,6 (23,9 pedagogických a 6,7 

nepedagogických). Priestorové využitie budovy je 47 %.  Súčasťou školy je školská jedáleň, 

ktorá je v prenájme.  

K 30. 04. 2019 škola eviduje  záväzky po lehote splatnosti vo výške 28 448€ (položka 632- 

energie).    

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme:  

6317 M obchodná akadémia – 268 žiakov  

 

 

Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné  

 



 

 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

 

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné  – je príspevková organizácia, ktorá ponúka 

v školskom roku 2018/2019 vzdelávanie v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia, 6444 

K čašník, servírka, 6445 K kuchár. Prepočítaný počet zamestnancov k 31. 3. 2019 je 36,50 

(23,1 pedagogických a 13,4 nepedagogických). Súčasťou školy je školský internát a školská 

jedáleň.  Priestorové využitie budovy je 32 %.  K  30. 04. 2019 škola eviduje záväzky po 

lehote splatnosti vo výške 22 800 € (položka 700  - kapitálové výdavky).   

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme:  

6323 K hotelová akadémia – 119 žiakov  

6444 K čašník, servírka – 22 žiakov  

6445 K kuchár – 25 žiakov  

Spolu: 166 žiakov  

 

 

Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 

 

 
 



 

 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

 

  

 Predmetom racionalizačného opatrenia je zmena sídla Hotelovej akadémie, 

Štefánikova 28,  Humenné na sídlo Komenského 1, Humenné a vyradenie zo siete súčastí  

Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné (školská jedáleň a školský internát) k 31. 

08. 2020.  

 Zmenou sídla Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné na nové sídlo 

Komenského 1, Humenné dôjde k efektívnemu využitiu finančných prostriedkov na 

prevádzku, skvalitní sa vzdelávací a výchovný proces (školy si budú môcť zdieľať pedagógov, 

vyučovacie priestory, pomôcky, nastane intenzívna interakcia učiteľov a žiakov oboch škôl, 

...)  

 

Efektivita využitia priestorov na Komenského 1, Humenné po zmene sídla 

Hotelovej akadémie po 1. 9. 2020 
 

Predpokladaný počet žiakov na oboch školách v jednej budove:        435 

Priestorové využitie budovy na Komenského 1, Humenné ako sídla dvoch škôl: 64%  

 
Tento racionalizačný krok prinesie v okrese skvalitnenie vzdelávacieho a výchovného 

procesu, efektívnejšie využitie priestorov a učebných pomôcok, didaktickej techniky. S 

počtom žiakov nad 435 sa znížia náklady na prevádzku priestorov na Komenského 1, 

v spolupráci s Gymnáziom, Komenského 4 v  Humennom je možnosť vytvoriť stredoškolské 

„mestečko“. 

 

 

J: Okres STARÁ ĽUBOVŇA 

 

Školy a školské zariadenia 

 

Výchovno-vzdelávací proces v okrese Stará Ľubovňa zabezpečujú 4 stredné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 

• Gymnázium Terézie Vansovej, Ulica 17. novembra 6,  Stará Ľubovňa,  



 

 

• Obchodná akadémia,  Jarmočná 132, Stará Ľubovňa , 

• Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa , 

• Stredná odborná škola, Jarmočná 108,  Stará Ľubovňa . 

 

   Vzdelávanie v tomto okrese ponúkajú  i neštátne stredné školy: 

• Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa,  

• Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera, Podolínec, 

• Elokované pracovisko ako súčasť Súkromnej spojenej školy, Podsadek 1648. 

  

 

Vývoj počtu žiakov základných škôl 

 

Základné vzdelávanie poskytuje v okrese 27 štátnych základných škôl a 3 cirkevné 

základné školy. V tomto školskom roku ich   k 15. 9. 2018 navštevuje 4 958 žiakov.  

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na 

základných školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Stará Ľubovňa 464 527 487 525 581 628 581 723 
Zdroj: www.cvtsr.sk 

 

 

Návrh racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja  v okrese Stará Ľubovňa: 

 

➢ zrušenie Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa,   

➢ zrušenie Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a jej súčastí 

(školská jedáleň a elokované pracovisko), 

➢ zriadenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, 

a Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a jej súčastí (školská 

jedáleň a elokované pracovisko).  

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK navštevuje v školskom roku 

2018/2019 v okrese Stará Ľubovňa 1 193 žiakov.  

 V priebehu posledných rokov (horizont 2010 – 2018) klesal záujem žiakov o štúdium 

na Obchodnej akadémii v Starej Ľubovni i na Strednej odbornej škole v Starej Ľubovni. 

Vzhľadom na normatívne financovanie to malo vplyv na rozpočet školy a samotné 

racionalizačné opatrenia riaditeľov oboch škôl.  

 

 
Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sú predmetom optimalizácie k      

31. augustu 2020 vo všetkých formách štúdia. 

Škola Sídlo 15.9.2015 15.9.2016 15.9.2017 15.9.2018 

Obchodná 

akadémia 

Jarmočná 132 202 207 187 184 

SOŠ Jarmočná 108 455 437 409 369 

SPOLU: 657 644 596 553 

Zdroj: www.minedu.sk 

http://www.minedu.sk/


 

 

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa  – je rozpočtová organizácia, ktorá 

ponúka vzdelávanie v 4 študijných odboroch.  Prepočítaný počet zamestnancov k 31. 3. 2019  

je 19,0 (16,0 pedagogických a 3,0 nepedagogických). Organizácia má v správe dve budovy. 

Priestorové využitie budovy je 65 %.  Škola nemá súčasti. K 30. 04. 2019 škola eviduje  

nulové  záväzky po lehote splatnosti.    

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

6317 M obchodná akadémia   - 85 žiakov,    

6317 M obchodná akadémia - bilingválne štúdium  - 40 žiakov,          

6341 M škola podnikania   - 19 žiakov,                                          

6355 M služby v cestovnom ruchu – 40 žiakov. 

Spolu: 184 žiakov                                   

 

 

Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 

 

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie 2010 - 2018 

 

 
 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2010 – 2018 

 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

 

 

 



 

 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  – je príspevková organizácia, ktorá 

ponúka vzdelávanie v študijných a učebných odboroch.  Prepočítaný počet zamestnancov 

k 31. 3. 2019 je 71,7   (53,7  pedagogických a 18,0  nepedagogických).  Škola má v správe      

7 budov. Priestorové využitie budovy je 92 %.  Škola má Elokované pracovisko ako súčasť 

Strednej odbornej školy so sídlom Lomnička 150. Súčasťou školy je i školská jedáleň 

(prepočítaný počet zamestnancov - 4,5), ktorá poskytuje stravovanie zamestnancom a žiakom 

kmeňovej školy a žiakom a zamestnancom Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará 

Ľubovňa. Stredná odborná škola prevádzkuje podnikateľskú činnosť v niekoľkých oblastiach 

podnikania.  Škola eviduje k 30. 04. 2019 nulové  záväzky po lehote splatnosti. Stredná 

odborná škola bola oslovená firmami na spoluprácu v systéme duálneho vzdelávania. Firmy 

sú v procese certifikácie. 

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

3659 L stavebníctvo  -  13 žiakov, 

6421 L spoločné stravovanie  -  22 žiakov, 

6426 L vlasová kozmetika   - 12 žiakov, 

6323 K hotelová akadémia - 109 žiakov, 

2964 H cukrár -  19 žiakov, 

3355 H stolár -  10 žiakov, 

3661 H murár  - 46 žiakov, 

4561 H poľnohospodár - služby - 31 žiakov, 

6445 H kuchár - 23 žiakov, 

6456 H kaderník  - 11 žiakov,  

6489 H hostinský, hostinská - 13 žiakov, 

3161 F praktická žena - 23 žiakov 

3686 F stavebná výroba - 18 žiakov,    

4579 F lesná výroba - 18 žiakov.                 

Spolu: 369 žiakov 

 

Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie 2010 - 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2010 - 2018 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

  

Predmetom racionalizačného opatrenia je zrušenie Obchodnej akadémie, Jarmočná 

132, Stará Ľubovňa a Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a jej súčastí 

(školská jedáleň, elokované pracovisko Lomnička) k  31. 08. 2020 a následné  zriadenie 

Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Obchodná 

akadémia a Stredná odborná škola + prívlastok a jej súčastí (školská jedáleň  a EP ako 

súčasť spojenej školy) od 01. 09. 2020.  

 

V zmysle v platnej legislatívy práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov 

zamestnancov škôl a iné právne vzťahy prechádzajú na spojenú školu odo dňa spojenia, 

t. j.   01. 09. 2020. 

  

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa (od 01.  09. 2020) 
  

Predpokladaný počet žiakov:      523 

Predpokladaný počet pedagogických zamestnancov:        65 

Predpokladaný počet nepedagogických zamestnancov:    21 

Predpoklad finančnej úspory/rok:       50 000 € 
  

Vytvorenie Spojenej školy  Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s dvomi organizačnými 

zložkami Obchodná akadémia a Stredná odborná škola (s prívlastkom) povedie 

k efektívnejšiemu manažovaniu jednej školy, k maximálnemu využitiu pedagogického, 

priestorového a ekonomického potenciálu dvoch škôl,  ktoré už v súčasnosti existujú 

v jednom areáli, ktorý spĺňa isté potrebné parametre stredoškolského campusu v meste Stará 

Ľubovňa.  

 

 

K: Okres SNINA 

 
 Školy a školské zariadenia 

 

V okrese Snina zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces 3 stredné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 



 

 

• Gymnázium, Študentská 4,  Snina, 

• Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina,  

• Stredná odborná škola, Sládkovičova 2 723/120, Snina. 

 

   Vzdelávanie v tomto okrese ponúka  i neštátna stredná škola: 

• Cirkevná spojená škola, organizačná zložka  Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, 

Snina. 

 

Vývoj počtu žiakov základných škôl 

 

Základné vzdelávanie poskytuje v okrese 13 štátnych základných škôl a 1 cirkevná 

základná škola ako súčasť Cirkevnej spojenej školy. V tomto školskom roku  k 15. 9. 2018 

základné školy navštevuje 2 657 žiakov. 

 

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Snina 277 290 251 318 332 306 284 304 
Zdroj: www.cvtisr.sk 

 

  

 

Návrh racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja  v okrese Snina: 

 

➢ zrušenie Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059, Snina a jej súčasti 

(školská jedáleň) a následné zaradenie študijných odborov do zoznamu odborov 

Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina. 

  

 V stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK študuje v okrese Snina 

v školskom roku 2018/2019 740 žiakov. V priebehu rokov 2010 – 2018 mal počet žiakov 

Strednej priemyselnej školy v Snine klesajúcu tendenciu, čo malo aj vplyv na počet 

zamestnancov školy a rozpočet v súvislosti s normatívnym financovaním na žiaka.  
 

 

Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sú predmetom optimalizácie k      

31. augustu 2020 vo všetkých formách štúdia. 

Škola Sídlo 15.9.2015 15.9.2016 15.9.2017 15.9.2018 

Stredná odborná 

škola 

Sládkovičova 

2723/120 

197 175 180 195 

Stredná priemyselná 

škola 

Partizánska 1059 272 262 255 249 

SPOLU: 469 437 435 444 

Zdroj: www.minedu.sk 

 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina – je príspevková organizácia, ktorá 

ponúka vzdelávanie v študijných a učebných odboroch. Prepočítaný počet zamestnancov k    

31. 3. 2019 je 35,3 ( 24,4 pedagogických a 10,9 nepedagogických). Priestorové využitie 

budovy je 47 %. Súčasťou školy je školský internát a školská jedáleň (2,4 pedagogických 



 

 

zamestnancov a 5,6 nepedagogických zamestnancov). Škola prevádzkuje podnikateľskú 

činnosť, a to ubytovanie, stravovanie a  autoškolu. Normatívny príspevok MŠVVaŠ SR škole 

zabezpečuje vyrovnané hospodárenie. Škola eviduje k 30. 04. 2019 nulové záväzky po lehote 

splatnosti.  

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

6332 Q daňové služby – 32 žiakov, 

3757 L dopravná prevádzka – 15 žiakov, 

6421 L spoločné stravovanie  - 12 žiakov,         

6426 L vlasová kozmetika – 3 žiaci,                                  

9245 M ochrana osôb a majetku – 54 žiakov                                     

2487 H 01 autoopravár – mechanik – 33 žiakov,        

6445 H kuchár – 37 žiakov,                    

6456 H kaderník – 9 žiakov,                                                 

Spolu:195 žiakov.                                                

 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie rokov 2010 - 2018 

 

 
 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie rokov 2010 - 2018 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 



 

 

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina  – je rozpočtová organizácia, ktorá 

ponúka vzdelávanie v študijných odboroch.  Prepočítaný počet zamestnancov k 31. 3. 2019 je  

31,2   (22,6  pedagogických a 8,6  nepedagogických). Súčasťou školy je školská jedáleň        

(6 nepedagogických zamestnancov), ktorá poskytuje stravovanie žiakom a zamestnancom 

svojej školy a žiakom a zamestnancom Gymnázia, Študentská 4  v  Snine.  Priestorové 

využitie budovy je 42 %.  Stredná odborná škola prevádzkuje podnikateľskú činnosť, a to 

zváračskú školu a autoškolu.  Škola eviduje   k 30. 04. 2019 nulové  záväzky po lehote 

splatnosti.  

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

2381 M strojárstvo – 74 žiakov, 

2675 M elektrotechnika – 29 žiakov, 

3765 M technika a prevádzka dopravy – 59 žiakov, 

3918 M technické lýceum – 87 žiakov. 

Spolu: 249 žiakov 

 

Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina   

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie rokov 2010 - 2018 

  
 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie rokov 2010 - 2018 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

 



 

 

Predmetom racionalizačného opatrenia je zrušenie Strednej priemyselnej školy, 

Partizánska 1059, Snina, a jej súčasti (školská jedáleň) k 31. 08. 2020 a následné zaradenie 

odborov SPŠ do zoznamu odborov Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina od 

01. 09. 2020.  

 

Právnym nástupcom Strednej priemyselnej školy, Partizánska 1059, Snina a jej 

súčasti (školská jedáleň) bude od 01. 09. 2020 Stredná odborná škola, Sládkovičova 

2723/120,  Snina.  

 

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina (od 01. 09. 2020) 
 

Predpokladaný počet žiakov:      465 

Predpokladaný počet pedagogických zamestnancov:        58 

Predpokladaný počet nepedagogických zamestnancov:    20 

Predpoklad finančnej úspory/rok:        100 000 € 
  

Zrušenie Strednej priemyselnej školy, Snina povedie k efektívnejšiemu manažovaniu 

jednej školy, k maximálnemu využitiu pedagogického, priestorového a ekonomického 

potenciálu súčasných dvoch škôl. V budúcnosti sa sústredí odborné stredoškolské vzdelávanie  

do jedného areálu, ktorý spĺňa isté potrebné parametre stredoškolského campusu v meste 

Snina.  

  

L: Okres STROPKOV 

 

Školy a školské zariadenia 

Výchovno-vzdelávací proces v okrese Stropkov zabezpečujú 3 stredné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 

• Gymnázium, Konštantínova 64, Stropkov,  

• Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov,  

• Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov.  

   Neštátne stredné školy v tomto okrese nie sú. 

 

Vývoj počtu žiakov základných škôl 

 

Základné vzdelávanie poskytuje v okrese 12 štátnych základných škôl a 1 cirkevná 

základná škola. V tomto školskom roku  k 15. 9. 2018 ich navštevuje 1 632 žiakov. 

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na základných 

školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Stropkov 177 161 167 166 178 213 192 204 
Zdroj: www.cvti.sk 

  

Návrh racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja  okrese Stropkov: 

 

➢ zrušenie Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6,  Stropkov a následné 

zaradenie študijných a učebných odborov do zoznamu odborov Strednej 

odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov. 



 

 

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK navštevuje v školskom roku 

2018/2019 v okrese Stropkov 483 žiakov.  

 V priebehu rokov 2010 – 2018 klesal počet žiakov Strednej odbornej školy služieb, 

Hlavná 6 v Stropkove, čo malo aj vplyv na počet zamestnancov školy a rozpočet v súvislosti 

s normatívnym financovaním na žiaka. 

 

 
Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sú predmetom optimalizácie k     

 31. augustu 2020 vo všetkých formách štúdia. 

Škola Sídlo 15.9.2015 15.9.2016 15.9.2017 15.9.2018 

SOŠ 

elektrotechnická 

Hviezdoslavova 44 169 181 185 162 

SOŠ služieb Hlavná 6 112 99 99 99 

SPOLU: 281 280 284 261 

Zdroj:www.minedu.sk  
 

 

Stredná odborná škola služieb, Hlavná 6, Stropkov – je príspevková organizácia, ktorá 

ponúka vzdelávanie v študijných a učebných odboroch. Prepočítaný počet zamestnancov  

k 31. 3. 2019 je 16,7 ( 10,7 pedagogických a 6,0 nepedagogických). Priestorové využitie 

budovy je 53 %. Organizácia má v správe 3 budovy. Škola nemá žiadne súčasti. Škola eviduje 

k 30. 04. 2019 nulové záväzky po lehote splatnosti. 
 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

6445 H kuchár – 56 žiakov, 

2487 H autoopravár - mechanik – 43 žiakov, 

Spolu: 99  žiakov 

 

 

SOŠ služieb, Hlavná 6, Stropkov 

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie 2010 – 2018  

 

 
 

 

 

 



 

 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2010 - 2018– SOŠ služieb, Hlavná 6, Stropkov 

 

  
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov – je rozpočtová 

organizácia, ktorá ponúka vzdelávanie v študijných a učebných odboroch.  Prepočítaný počet 

zamestnancov k 31.3. 2019 je  20,9 (12,2 pedagogických a 8,7 nepedagogických). Priestorové 

využitie budovy je 48 %.  Škola má výdajnú školskú jedáleň ako súčasť školy. K 30. 04. 2019 

škola eviduje  nulové  záväzky po lehote splatnosti.    

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

2697 K mechanik elektrotechnik - 162 žiakov   

 

 

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov 

 

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie 2010 – 2018  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2010 – 2018 

 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

Predmetom racionalizačného opatrenia je zrušenie Strednej odbornej školy služieb, 

Hlavná 6, Stropkov k 31. 08. 2020 a následné  zaradenie študijných a učebných odborov do 

zoznamu odborov Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44 

v Stropkove. 

 

          Právnym nástupcom Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov bude od 

01. 09. 2020 Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov.  

 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov (od 01. 09. 

2020) 
 

Predpokladaný počet žiakov:      339 

Predpokladaný počet pedagogických zamestnancov:        42 

Predpokladaný počet nepedagogických zamestnancov:    15 

Predpoklad finančnej úspory/rok:        70 000 € 

 
 Zrušenie Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6 v Stropkove povedie 

k efektívnejšiemu manažovaniu jednej školy, k maximálnemu využitiu pedagogického, 

priestorového a ekonomického potenciálu súčasných dvoch škôl.  

 

M: Okres VRANOV NAD TOPĽOU 

 

Školy a školské zariadenia 

 

Výchovno-vzdelávací proces v okrese Vranov nad Topľou zabezpečuje 5 stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 

• Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88, Vranov nad Topľou,  

• Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou , 

• Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou,  

• Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou,  

• Spojená škola, Čaklov 249, Čaklov.  

 



 

 

   Vzdelávanie v tomto okrese ponúkajú  i neštátne stredné školy: 

• Cirkevné spojená škola, organ. zložka  Cirkevné gymnázium sv. Františka 

z Assisi, Vranov nad Topľou. 

 

Vývoj počtu žiakov základných škôl 

 

Základné vzdelávanie poskytuje v okrese 43 štátnych základných škôl a 2 cirkevné 

základné školy. V tomto školskom roku  k 15. 9. 2018 ich navštevuje 7 705 žiakov. 

 

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na 

základných školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Vranov nad Topľou 719 770 876 886 917 933 940 1018 
Zdroj: www.cvtisr.sk 

  

Návrh racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja v okrese Vranov nad Topľou: 

 

➢ zrušenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 

poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Stredná odborná škola, Stredná 

odborná škola, Čaklov 249  a jej súčastí (školský internát a školská jedáleň), 

➢ zriadenie Elokovaného pracoviska, Čaklov 49 ako súčasť Strednej odbornej 

školy, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou.  

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK navštevuje v školskom roku 

2018/2019 v okrese Vranov nad Topľou 1 300 žiakov. V posledných rokoch klesal záujem 

žiakov o štúdium na Spojenej škole, Čaklov 249, čo malo vplyv na neustále sa znižujúci  

rozpočet školy. 

 
 

Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré sú predmetom optimalizácie k       

31. augustu 2020 vo všetkých formách štúdia. 

Škola Sídlo 15.9.2015 15.9.2016 15.9.2017 15.9.2018 

Stredná odborná 

škola 

A. Dubčeka 

963/2 

369 335 320 322 

Spojená škola Čaklov 249 163 124 121 114 

SPOLU: 532 459 441 436 

Zdroj:www.minedu.sk 

 

 

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou – je rozpočtová 

organizácia, ktorá ponúka vzdelávanie v študijných a učebných odboroch.  Prepočítaný počet 

zamestnancov k 30. 4. 2019 je 53,0 (40,3 pedagogických a 12,7 nepedagogických). 

Priestorové využitie budovy je 52 %.  Škola spravuje 3 budovy. Normatívny príspevok 

MŠVVaŠ SR škole zabezpečuje vyrovnané hospodárenie. K 30. 04. 2019 škola eviduje  

nulové  záväzky po lehote splatnosti.  Škola nemá súčasti. Stredná odborná škola spolupracuje 

s firmami a je v systéme duálneho vzdelávania a  má rozbehnutú spoluprácu s ďalšími 

firmami, ktoré už sú v procese certifikácie. 



 

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín – 6 žiakov, 

6442 K obchodný pracovník – 43 žiakov, 

6444 K čašník, servírka – 16 žiakov, 

6445 K kuchár – 10 žiakov, 

6446 K kozmetik – 24 žiakov, 

8261 M propagačná grafika – 62 žiakov, 

8297 M fotografický dizajn – 5 žiakov, 

2964 H cukrár – 22 žiakov, 

6445 H kuchár – 11 žiakov, 

6456 H kaderník – 30 žiakov, 

6489 H hostinský, hostinská  – 37 žiakov, 

2982 F potravinárska výroba – 56 žiakov, 

Spolu: 322 žiakov. 

 

Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou 

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie 2010 – 2018  

 

 
 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2010 - 2018 

 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

 

Spojená škola, Čaklov 249 – je rozpočtová organizácia, ktorá ponúka vzdelávanie 

v študijných a učebných odboroch.  Prepočítaný počet zamestnancov k 30. 4. 2019 je  20,0 

(15,0 pedagogických a 5,0 nepedagogických).  Priestorové využitie budovy je 36 %.  Škola 



 

 

má školský internát a školskú jedáleň (momentálne mimo prevádzky) ako súčasť školy. 

Spravuje  4 budovy. K 30. 04. 2019 škola eviduje  nulové  záväzky po lehote splatnosti.    

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

3661 H murár – 9 žiakov, 

4524 H agromechanizátor, opravár – 37 žiakov,                                     

4569 H viazač - aranžér kvetín – 10 žiakov,                                       

4571 H záhradník - 16 žiakov,                         

3161 F praktická žena - 14 žiakov, 

3686 F stavebná výroba - 28 žiakov, 

Spolu: 114 žiakov.                               

 

Spojená škola, Čaklov 249 

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie 2010 – 2018  

 

 
 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2010 - 2018 

 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

 Predmetom racionalizačného opatrenia je zrušenie Spojenej školy, Čaklov 249 a jej 

súčastí (školský internát a školská jedáleň) k 31. 08. 2020 a následné  zriadenie 

Elokovaného pracoviska, Čaklov 249 ako súčasť Strednej odbornej školy, A. Dubčeka 

963/2, Vranov nad Topľou od 01. 09. 2020.  

 



 

 

 Právnym nástupcom Spojenej školy, Čaklov 249 bude od 01. 09. 2020 Stredná 

odborná škola,  A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou.  

 

 Zrušenie Spojenej školy v Čaklove a vytvorenie elokovaného pracoviska  povedie 

k efektívnejšiemu manažovaniu, k maximálnemu využitiu pedagogického, priestorového 

a ekonomického potenciálu. Zároveň sa zachová výchova a vzdelávanie žiakov 

z marginalizovanej komunity. 

 

N: Okres SABINOV 

 
Školy a školské zariadenia 

Výchovno-vzdelávací proces v okrese Sabinov zabezpečujú 3 stredné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja: 

• Gymnázium, Komenského 13, Lipany,  

• Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany,  

• Spojená  škola, SNP 16, Sabinov.  

   Vzdelávanie v tomto okrese ponúkajú  i neštátne stredné školy: 

• Súkromné Gymnázium DSA Sabinov, Komenského 40, Sabinov.  

 

Vývoj počtu žiakov základných škôl 

 

Základné vzdelávanie poskytuje v okrese Sabinov 32 štátnych základných škôl, 2 

cirkevné základné školy a 1 súkromná základná škola. V tomto školskom roku ich  k 15. 9. 

2018 navštevuje 6 650 žiakov. 

 

Územie 

Predpokladaný počet žiakov v deviatom ročníku na 

základných školách 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Sabinov 638 664 635 698 844 821 834 992 
Zdroj:www.cvtisr.sk 

 

Návrh racionalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja  v okrese Sabinov: 

 

➢ zrušenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Stredná 

odborná škola polytechnická, SNP 16, Sabinov a jej súčastí (elokované 

pracovisko, školský internát a školská jedáleň), 

➢ zriadenie Strednej odbornej školy polytechnickej a jej súčastí, SNP 16, Sabinov.  

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK navštevuje v školskom roku 

2018/2019 v okrese Sabinov 906 žiakov. Tento racionalizačný krok je výsledkom 

klesajúceho záujmu o odbor obchodná akadémia. 

 
Vývoj počtu žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorá je predmetom optimalizácie k       

31. augustu 2020 vo všetkých formách štúdia. 

Škola Sídlo 15.9.2015 15.9.2016 15.9.2017 15.9.2018 

Spojená škola SNP 16, Sabinov 298 298 297 263 

SPOLU: 298 298  297 263 

Zdroj:www.minedu.sk 



 

 

    Spojená  škola, SNP 16, Sabinov  – je rozpočtová organizácia, ktorá ponúka vzdelávanie 

v študijných a učebných odboroch . Prepočítaný počet zamestnancov k 31. 3. 2019 je 44,8 

(33,4 pedagogických a 11,4 nepedagogických). Súčasťou školy je školská jedáleň a školský 

internát. Priestorové využitie budovy je 53 %.  Škola prevádzkuje podnikateľskú činnosť 

v oblasti zváračská škola. Normatívny príspevok MŠVVaŠ SR škole zabezpečuje vyrovnané 

hospodárenie. Škola eviduje k 30. 04. 2019 nulové záväzky po lehote splatnosti. Stredná 

odborná škola spolupracuje s firmami a je v systéme duálneho vzdelávania. 

   

 

Počet žiakov k 15. 9. 2018 podľa jednotlivých odborov v dennej forme: 

3347 L drevárska a nábytkárska výroba – 7 žiakov,                                

3757 L dopravná prevádzka  - 11 žiakov,                                           

6421 L spoločné stravovanie - 5 žiakov,                                          

2697 K mechanik elektrotechnik - 116 žiakov,                                       

2487 H autoopravár - mechanik  - 23 žiakov,                                       

3355 H stolár  - 4 žiakov,                                                       

6445 H kuchár - 23 žiakov,                                                        

6475 H technicko-administratívny pracovník - 11 žiakov,                           

2477 F obrábanie kovov - 19 žiakov,                                               

2982 F potravinárska výroba - 24 žiakov,                                          

3383 F spracúvanie dreva - 0 žiakov,                                             

3686 F stavebná výroba - 20 žiakov,                                               

Spolu: 263 žiakov.        

 

 

Spojená  škola, SNP 16, Sabinov   

 

Vývoj počtu žiakov za obdobie 2010 - 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vývoj počtu zamestnancov za obdobie 2010 - 2018 

 
Zdroj: Odbor školstva Ú PSK 

 

  

Predmetom racionalizačného opatrenia je zrušenie Spojenej školy, SNP 16, Sabinov 

a jej súčastí (elokované pracovisko, školská jedáleň, školský internát) k 31. 08. 2020 

a následné  zriadenie Strednej odbornej školy polytechnickej, SNP 16, Sabinov a jej súčastí 

(elokované pracovisko, školská jedáleň  a školský internát ako súčasti Strednej odbornej 

školy polytechnickej) od 01. 09. 2020.  

 

 Právnym nástupcom Spojenej školy, SNP 16, Sabinov bude od 01. 09. 2020 

Stredná odborná škola polytechnická, SNP 16, Sabinov.  

 

Cieľom uvedených návrhov je vytvorenie podmienok pre efektívnejšie fungovanie 

dotknutých škôl a následne úspora finančných prostriedkov vynakladaných na zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. Tieto finančné prostriedky môžu byť následne využité na 

zlepšenie materiálno-technického vybavenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského  samosprávneho kraja. Nakoľko vytvorenie funkčnej, efektívnej a 

hospodárnej siete škôl a školských zariadení je dlhodobý proces, pre jeho realizáciu je 

potrebné uskutočňovať zmeny v nadväznosti na aktuálne legislatívne prostredie a aktuálnu 

situáciu v systéme škôl a školských zariadení v regióne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 19/2019 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konaného 
dňa 03.06.2019 v Prešove  

 

A. Berie na vedomie: 

1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  

2. Informáciu  Ing. Panova o návrhu rozdelenia dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 v zmysle prílohy č. 1 
materiálu. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Okresného úradu v Prešove vo veci zmeny v sieti škôl 
a školských zariadení SR. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu racionalizácie siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov stredných 
škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 
2020. 

6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti spoločnosti Welcome, s.r.o., Poprad vo veci vyrovnania výmer 
vecného bremena. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu VSD, a.s., Košice vo veci majetko-právneho vysporiadania. 

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

 

B. Schvaľuje: 

1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 
2. Doplnenie programu rokovania komisie v bode 5. Rôzne o bod b. Predfinancovanie a spolufinancovanie 

projektov stredných škôl zapojených do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Intereg V-A Poľsko-
Slovensko 2014 – 2020 a o bod 6. Majetkové prevody bod 6. a. Žiadosť spoločnosti Welcome spol. 
s r.o., Poprad o vyrovnanie výmery vecného bremena a bod 6. b. Návrh VSD, a.s., Košice na majetko-
právne vysporiadanie. 

3. Program rokovania komisie. 
 

C. Konštatuje, že: 

1. Nehnuteľný majetok, a to  pozemok C KN č. 12/21  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, 
vedený na LV č. 325, k.ú. Svit, v správe SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit je pre 
potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 
 

D. Odporúča: 

1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja. 

2. Predsedovi PSK súhlasiť s vyradením Školskej jedálne, Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov ako súčasti 
Reedukačného centra, Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov zo siete škôl a školských zariadení SR 
k 31.08.2019. 

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť predfinancovanie projektu Strednej priemyselnej školy technickej, 
Komenského 5, Bardejov s názvom „Výučba pohostinnosti – základ profesionálnych služieb 
poskytovaných turistom v Čarovnej krajine Rusínov – Lemkov a Pohoranov“ predloženého na základe 
Výzvy Intereg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho 
kraja vo výške 95 % z celkových   oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 4 333,82 € 
a jeho spolufinancovanie  vo výške 5 % z celkových   oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 
228,10 €. 

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť predfinancovanie projektu Spojenej školy, SNP 16, Sabinov s názvom 
„Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti“ predloženého na základe Výzvy 
Intereg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo 
výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 424 469,50 € (z toho: 
bežné výdavky vo výške 300 544,85 € a kapitálové výdavky vo výške 123 924,65 €) a jeho 



 

 

spolufinancovanie  vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 22 340,50 
€ (z toho bežné výdavky vo výške  15 818,15 € a kapitálové výdavky vo výške  6 522,35 €). 

5. Uzatvorenie zmluvy vo veci zrušenia časti vecného bremena medzi povinným z vecného bremena: 
Welcome, spol. s r.o.,  Karpatská 7, Poprad a oprávneným z vecného bremena I.: Prešovský 
samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov a oprávneným z vecného bremena II.: Školský internát, 
Karpatská 9, Poprad z výmery 131,62 m2 na výmeru 95,44 m2. 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku - pozemok C KN č. 12/21  - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 53 m2, vedeného na LV č. 325, k.ú. Svit, v správe SOŠ polytechnickej J. A. 
Baťu, Štefánikova 39, Svit žiadateľovi: Východoslovenská distribučná, a.s., Košice. 

 

E. Žiada: 

1. Vedenie Úradu PSK zabezpečiť stretnutie Odbornej komisie na hodnotenie predložených žiadostí vo 
Výzve pre región pre rok 2019 s neúspešnými uchádzačmi. 

 

 

V Prešove dňa 03.06.2019 

 

 

 

 

 

 

Overovateľ:        
RNDr. Marcel Tkáč, v.r., v.r.     

 PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r., 

predseda komisie 

 

 

 

 

 

Zapísala:       

Ing. Lenka Holubová, v.r., 

  

 

 

 

Sekretár komisie:  

PaedDr. Ján Furman, v.r., v 

 

 

 

 

 

v.r.     
 

 


