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Oznámenie výsledku vybavenia petície „ Za záchranu Obchodnej akadémie, 
Komenského 5, 085 28 Bardejov“ 

 
 
Vybavovateľ petície : Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
 
Názov petície: Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28 Bardejov 
 
Text:  „My dolepodpísaní občania, rodičia a žiaci v súlade s petičným právom požadujeme, aby 
Obchodná akadémia, Komenského 5, 085 28 Bardejov, ako jediná škola svojho druhu v okrese 
Bardejov, nebola vyradená zo siete škôl a školských zariadení, ale aby bola zachovaná ako 
samostatná organizačná zložka v rámci spájania škôl.“ 
 
Je kvórová: Nie 
 
Dátum doručenia: 15. 06. 2018 
 
Dátum vybavenia: 27. 08. 2018 
 
Počet osôb podporujúcich petíciu:  4 248 
 
Spôsob vybavenia: § 5d  ods. (3)  zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov 

Zdôvodnenie vybavenia:  

Úrad Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Ú PSK“) je orgánom verejnej správy, 
ktorý pri vybavovaní petícií postupuje podľa zákona o petičnom práve. Na prešetrovanie petícií 
sú príslušní poverení zamestnanci vecne príslušného odboru Ú PSK. Poverení zamestnanci 
Odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu (ďalej len „OŠMTVaŠ“)  po prijatí podania 
zo dňa 15. 06. 2018 zaevidovaného v ten istý deň  pod číslom 17280/2018 posúdili predmetnú 
petíciu z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí petície určených príslušnými 
ustanoveniami zákona  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
„zákon o petičnom práve“) a zistili, že podanie označené ako „PETÍCIA – Za záchranu 
Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28 Bardejov “ (ďalej len „petícia“) je petíciou podľa 
zákona o petičnom práve, nakoľko v zmysle ustanovenia § 1 ods. (1) zákona o petičnom práve 
„Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány 
verejnej moci“. Po posúdení obsahu petície  zamestnanci OŠMTVaŠ zistili, že petícia má 
charakter žiadosti, resp. návrhu: 

1. nevyradenia Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28 Bardejov (ďalej len 
„obchodná akadémia“), 
ale zachovanie obchodnej akadémie ako samostatnej organizačnej zložky. 
 

K petícii bolo pripojených 164 podpisových hárkov v papierovej podobe, ktoré podpísalo 
celkom 3 649 občanov a 599 občanov podporilo petíciu v internetovej verzii, ktorá je 



zdokumentovaná zoznamom v tlačenej forme na  27 stranách a je adresované Zastupiteľstvu 
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Z PSK“).  

 
Nakoľko petícia má charakter žiadosti, je Ú PSK  ako orgán príslušný na jej vybavenie 

povinný vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. (6) zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán 
verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah 
a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa ods. (5) cit. zákona. 
Osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy bolo zaslané oznámenie dňa 
20. 07. 2018 v súlade s ustanovením § 5d ods. (3) zákona o petičnom práve s informáciou, že 
petícia bude prerokovaná na 7. zasadnutí Z PSK dňa 27. augusta 2018. 

 
 Podľa § 5 ods. (5) zákona o petičnom práve lehota na vybavenie petície je 30 pracovných 
dní. Ú PSK bol povinný vybaviť petíciu do 30. 07. 2018. 
 
 Z PSK v súlade s § 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 zákona o petičnom práve na 7. zasadnutí Z PSK 27. 08. 2018 petíciu prerokovalo 
a prijatím Uznesenia č. 92/2018 z vyššie uvedeného zasadnutia petícii v plnom rozsahu 
nevyhovelo. 
 

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi petičného výboru Ú PSK považuje petíciu 
v súlade  s § 5 ods. (6)  zákona o petičnom práve za vybavenú.  
 
 
 
 
 
 
 
  

v. r.  
 PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
  predseda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Uznesenie č. 92/2018  Z PSK  
 
 


