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Uznesenie č. 03/2018 
zo  zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Zastupite ľstve PSK konaného d ňa 04. 04. 2018 v Bardejove 
 

A. Berie na vedomie:  
1. Kontrolu uznesení bez pripomienok. 
2. Informáciu PaedDr. Furmana o zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie 

a prípravu PSK. 
3. Informáciu  PaedDr. Furmana o návrhu racionalizácie siete škôl a školských 

zariadení v okrese Bardejov. 
4. Informáciu Ing. Hudáka o výsledkoch kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru 

hlavného kontrolóra PSK v školách a v školských zariadeniach za I. štvrťrok 
2018. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o aktuálnych žiadateľoch o investície za oblasť 
školstva. 

6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti SOŠ, Štefánikova 39, Svit vo veci 
odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku v správe školy.  

7. Diskusné príspevky členov komisie k predneseným témam. 
 

B. Konštatuje, že : 
1. nehnuteľný majetok v správe Strednej odbornej školy, Štefánikova 39 vo Svite, 

a to stavba – plynová kotolňa  na parc. KN C č. 12/15 a pozemok parc. KN C č. 
12/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2 je pre potreby 
regionálneho školstva v okrese Poprad prebytočným nehnuteľným majetkom. 
 

C. Odporú ča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na vyradenie Obchodnej akadémie, 

Komenského 5, Bardejov zo siete škôl a školských zriadení SR k 31.08.2018. 
2. Zaradenie študijných odborov 6317M obchodná akadémia, 6325M ekonomické 

služby a 6332Q daňové služby do zoznamu študijných a učebných odborov 
Hotelovej akadémie J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov. 

3. Od šk. roka 2019/2020 útlm organizačnej zložky: Gymnázium Spojenej školy J. 
Henischa, Slovenská 5, Bardejov. 

4. Od šk. roka 2019/2020 redukcia počtu tried gymnázií v okrese Bardejov na max. 
7 tried. 

5. Od šk. roka 2019/2020 profiláciu stredných odborných škôl v okrese Bardejov. 
6. Aby finančné prostriedky získané z predaja nehnuteľného majetku v správe škôl 

a školských zariadení boli prioritne investované do školstva v danom regióne. 
7. Zastupiteľstvu PSK odpredaj nehnuteľného  majetku v správe Strednej odbornej 

školy, Štefánikova 39 vo Svite, a to stavby – plynová kotolňa  na parc. KN C č. 
12/15 a pozemku parc. KN C č. 12/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
100 m2 formou obchodno-verejnej súťaže. 
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D. Žiada:  
1. Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu o vypracovanie dopadovej 

štúdie v oblasti personálnej, finančnej a majetkovej na základe odporúčaných 
zmien v sieti škôl a školských zariadení v okrese Bardejov. 
 

V Bardejove dňa 04.04.2018 
 
 
 
Overovateľ:         PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 
Mgr. Daniela Lenková, v.r.                          predseda komisie 
 
 
 
 
 
Zapísala:         Sekretár komisie: 
Ing. Lenka Holubová, v.r.      PaedDr. Ján Furman, v.r.  
 


