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NÁVRH NA UZNESENIE  

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 
11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v 
zmysle § 5d ods. (3) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov 

 

prerokovalo petíciu „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov 
zo siete stredných škôl“. 

 

Znenie petície: „Rodičovská rada je proti návrhu PSK o vyradení Obchodnej 
akadémie Prešov zo siete stredných škôl, sme za jej zachovanie, za zachovanie 
názvu Obchodná akadémia a ponechanie v terajších priestoroch. Sme proti spojeniu 
so SOŠ podnikania, alebo vytvoreniu len tzv. odboru na inej SOŠ. Upozorňujeme, že 
ako tretie najväčšie mesto na Slovensku a krajské mesto si Obchodnú akadémiu 
zaslúžime.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dôvodová správa 

Petičné právo predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. 
Prostredníctvom petičného práva dochádza k uplatneniu princípu suverenity občanov 
zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať sa na správe vecí verejných.  

Podľa Čl. 27 ods. (1) Ústava Slovenskej republiky petičné právo zaručuje.                   
V zmysle § 1 ods. (1) zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) každý má právo sám alebo s inými 
obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, 
návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci.  

Podľa § 5 ods. (5) zákona o petičnom práve je príslušný orgán povinný 
prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby sa zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo 
rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.  

Dňa 13. 06. 2019 bola v podateľni Úradu PSK zaevidovaná petícia „Proti 
vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“ 
(ďalej len „petícia“), ktorú podala Rodičovská rada pri Obchodnej akadémii, 
Volgogradská 3, 080 74  Prešov. Petícia bola predložená v nasledovnom znení: 
„Rodičovská rada je proti návrhu PSK o vyradení Obchodnej akadémie Prešov zo 
siete stredných škôl, sme za jej zachovanie, za zachovanie názvu Obchodná 
akadémia a ponechanie v terajších priestoroch. Sme proti spojeniu so SOŠ 
podnikania, alebo vytvoreniu len tzv. odboru na inej SOŠ. Upozorňujeme, že ako 
tretie najväčšie mesto na Slovensku a krajské mesto si Obchodnú akadémiu 
zaslúžime.“  

Predmetná petícia bola dňa 17.06.2019 (v deň konania zasadnutia 
zastupiteľstva samosprávneho kraja) postúpená Útvarom hlavného kontrolóra PSK 
na vecne príslušný odbor.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že o navrhovanej zmene sídla Obchodnej akadémie 
v Prešove z Volgogradská 3 na Masarykova 24 sa nehlasovalo, Odbor školstva PSK 
listom č. 05946/2019/OE-1 zo dňa 04.07.2019 požiadal predkladateľa petície 
o vyjadrenie, či trvá na prerokovaní petície na zasadnutí Zastupiteľstva PSK. 

Predkladateľ petície listom zo dňa 17.07.2019 zaslal vyjadrenie, že trvá na 
tom, aby ním predložená petícia bola prerokovaná na zasadnutí Zastupiteľstva PSK, 
aby s ňou boli oboznámení všetci poslanci PSK. 

K petícii bolo pripojených 479 podpisových hárkov v papierovej podobe, ktoré 
podpísalo celkom 8 343 občanov.  

Po preverení úplnosti náležitostí, ktoré je podporujúca osoba povinná splniť v 
zmysle § 4 ods. (2) zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov, bolo 
uznaných celkovo 8 143 platných podpisov. 

 V zmysle § 5 zákona o petičnom práve bolo osobe určenej na zastupovanie 
petičného výboru v styku s orgánom verejnej správy zaslané dňa 31. 7. 2019 
oznámenie, že v súlade s § 5d ods. (3) zákona o petičnom práve bude petícia 
prerokovaná na 15. zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja dňa 
26. augusta 2019.  

K objasneniu skutočného stavu veci, jeho súladu s právnymi predpismi a 
verejným alebo iným spoločným záujmom v zmysle § 5 ods. (5) zákona o petičnom 
práve uvádzame nasledovné: V súlade so schválenou Stratégiou výchovy a 



  

vzdelávania v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 - 2022 Odbor školstva 
Ú PSK navrhol zmenu sídla Obchodnej akadémie v Prešove z Volgogradská 3 na 
Masarykova 24 z dôvodu efektívnejšieho využitia priestorov, ktoré slúžia pre stredné 
školy v meste Prešov. Priestory SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov prešli v 
predchádzajúcich rokoch významnejšou rekonštrukciou, súčasťou školy je školský 
internát i školská jedáleň (po rekonštrukcii), vlastná telocvičňa, v okolí je dobrá 
dopravná obslužnosť (v blízkosti je autobusová i železničná stanica). Obchodná 
akadémia nemá ani školský internát a neprevádzkuje ani školskú jedáleň. 

Skutočný stav veci (zámer samosprávneho kraja) nie je v rozpore s právnymi 
predpismi a nie je v rozpore s verejným alebo iným spoločným záujmom. 

O prerokovaní petície Zastupiteľstvom PSK bola informovaná Komisia 
školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK na zasadnutí dňa 06.08.2019. 


