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Uznesenie č. 11/2018 
zo  zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Zastupite ľstve PSK konaného d ňa 13. 11. 2018 v Prešove  
 

A. Berie na vedomie:  
1. Kontrolu plnenia uznesení s pripomienkami. 
2. Informáciu Ing. Hudáka o výsledkoch kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru 

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

3. Informáciu PaedDr. Furmana o aktuálnych žiadateľoch o investície v oblasti 
školstva. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti spoločnosti DSA, a.s., Brezno 
o prenájom majetku v správe SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kežmarok na 
Pradiarenskej ul. v Kežmarku na dobu 15 rokov. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Mgr. Barančíka vo veci súhlasu 
samosprávneho kraja so zaradením žiakov nad 15 rokov do činnosti Súkromnej 
ZUŠ, Hviezdoslavova 985/20 v Snine. 

6. Informáciu PaedDr. Furmana o pripravovanej Výzve na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 s názvom Výzva pre región 
na rok 2019. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o stave prípravy areálu v Kežmarku. 
8. Diskusné príspevky členov komisie a hostí k predneseným témam. 
 

B. Schva ľuje: 
1. Doplnenie programu rokovania komisie o bod 7. b), a to Výzva na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 s názvom Výzva pre 
región na rok 2019.  

2. Program rokovania komisie. 
3. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu 

Lenkovú. 
 

C. Odporú ča: 
1. Predsedovi PSK schváliť návrh  najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka 

stredných škôl v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre 
prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020. 

2. Predsedovi PSK konzultovať sieť škôl s ostatnými predsedami VÚC za účelom 
spoločného deklarovania dodržania počtov žiakov stanovených Vyhláškou 
MŠVVaŠ SR č. 252/2018.  

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2019 s názvom Výzva pre región na rok 2019 
s pripomienkou, a to zvýšiť min. a max. výšku dotácie na jednu žiadosť z 20 000 
EUR – 100 000 EUR na 50 000 EUR – 500 000 EUR. 
 

D. Neodporú ča: 
1. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do činnosti 

Súkromnej základnej umeleckej školy, Hviezdoslavova 985/20 v Snine – 
zriaďovateľ: Mgr. Peter Barančík, Pichne 230 od 1. 9. 2019. 
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E. Žiada:  
1. Vedúceho odboru, aby vyzval spoločnosť DSA, a.s., Brezno o predloženie 

komplexného návrhu vo veci prenájmu nehnuteľného majetku na Pradiarenskej 
ul. v Kežmarku. 
 

 
V Prešove dňa 13.11.2018 
 
 
 
 
 
 
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.  


