
1 

 

Uznesenie č. 24/2019 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 
Zastupiteľstve PSK konaného dňa 19.11.2019 v Prešove  

 

A. Berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Návrh najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na 

jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory v príslušnej strednej škole 
financovaných podľa osobitného predpisu podľa § 31 zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. 
v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021. 

3. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa zriaďuje ŠUP, 
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania 
s praxou. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o zmene správy majetku z Obchodnej akadémie, 
Humenné na Vihorlatské múzeum, Humenné.  

6. Informáciu PaedDr. Furmana o odpredaji nehnuteľného majetku v správe Spojenej 
školy, Bijacovce žiadateľovi Michalovi Lepetákovi. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o odpredaji nehnuteľného majetku v správe Spojenej 
školy, Čaklov žiadateľom Mgr. J. Demčákovi a Mgr. J. Demčákovej.  

8. Informáciu PaedDr. Furmana o  prenájme nehnuteľného majetku v správe Hotelovej 
akadémie, Humenné mestu Humenné. 

9. Informáciu PhDr. Mariána Damankoša, PhD. o žiadostiach mesta Stará Ľubovňa 
o prenájom nehnuteľností v správe SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Gymnázia T. 
Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa.  

10. Informáciu Ing. Olekšákovej o zmene právnej formy hospodárenia Školy v prírode 
Detský raj v Tatranskej Lesnej. 

11. Informáciu Ing. Olekšákovej o návrhu VZN PSK č. xx/2019  o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským 
zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných 
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných 
školských zariadení. 

12. Informáciu Ing. Olekšákovej o návrhu VZN PSK č. xx/2019 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

13. Informáciu PaedDr. Furmana  o materiáli Príprava zámeru pre národný projekt 
„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“. 

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

B. Schvaľuje: 

1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu Lenkovú. 
2. Doplnenie programu rokovania komisie v bode 6 Majetkové prevody o bod 6e. a v bode 

7. Rôzne o bod 7A., 7B., 7C. a 7D.   
3. Program rokovania komisie. 

 

C. Odporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa zriaďuje Škola 

umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná 
priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ 
SR na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre príspevkové 
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organizácie: Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, Stredná 
odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany a rozpočtové organizácie: 
Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Stredná odborná škola 
pedagogická, Bottova 15 A, Levoča, Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, Stredná 
priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, Stredná priemyselná škola 
strojnícka, Duklianska 1, Prešov, Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov.  

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl 
zapojených vo Výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality 
vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické 
vzdelávanie, a to Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, Stredná 
odborná škola pedagogická, Bottova 15 A, Levoča, Hotelová akadémia, Baštová 32, 
Prešov, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, Stredná 
priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov, Škola umeleckého priemyslu, 
Vodárenská 3, Prešov  s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo 
výške 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu čo predstavuje sumu 62 500 € 
(bežné výdavky).  

4. Zastupiteľstvu PSK nehnuteľný majetok - pozemky C KN č. 4015 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 375 m2, C KN č. 4016 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 
m2, C KN č. 4017 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 249 m2, C KN č. 4018 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 122 m2 a budovy súp. č. 39 na parc. č. 4016, 
súp. č. 41 na parc. č. 4015 a súp. č. 41 na parc. č. 4017, vedený na LV č. 8358, k.ú. 
Humenné previesť zo správy Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné do správy 
Vihorlatského múzea, Námestie slobody 1, Humenné. 

5. Zastupiteľstvu PSK nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Bijacovce, a to 
pozemok C KN č. 270/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 201 m2, k.ú. 
Bijacovce odpredať žiadateľovi Michalovi Lepetákovi ml., Bijacovce 212 v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

6. Zastupiteľstvu PSK nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Čaklov, a to pozemok 
C KN č. 1009/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 34  m2 a pozemok C KN č. 
1009/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 44  m2, k.ú. Čaklov odpredať 
žiadateľom: Mgr. Jozef Demčák a Mgr. Júlia Demčáková, obaja bytom Čaklov 250 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

7. Zastupiteľstvu PSK nehnuteľný majetok  v  správe Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, 
Humenné, a to pozemok C KN č. C KN 3907 – záhrada o výmere 870  m2, k.ú. 
Humenné prenajať mestu Humenné, IČO323021, Kukorelliho 34, Humenné ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK. 

8. Zastupiteľstvu PSK nehnuteľný majetok  v správe Strednej odbornej školy, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa, a to pozemok C KN číslo 534/8 – ostatná plocha o výmere 38  m2, 
k.ú. Stará Ľubovňa prenajať mestu Stará Ľubovňa, IČO00330167, Obchodná 1108/1, 
Stará Ľubovňa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

9. Zastupiteľstvu PSK nehnuteľný majetok v  správe Gymnázia Terézie Vansovej, 17. 
novembra 6, Stará Ľubovňa, a to pozemok CKN 1184/3 – zastavaná plocha o výmere 
24, 77 m2, k.ú. Stará Ľubovňa prenajať mestu Stará Ľubovňa, IČO00330167, Obchodná 
1108/1, Stará Ľubovňa ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

10. Zastupiteľstvu PSK súhlasiť so zmenou právnej formy hospodárenia rozpočtovej 
organizácie Školy v prírode Detský raj, Tatranská Lesná, IČO:00186759 na príspevkovú 
organizáciu 01.01.2020. 

11. Zastupiteľstvu PSK schváliť  návrh VZN PSK č. xx/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho 
kraja  jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom 
súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných 
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jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 
22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 
52/2015 a VZN PSK č. 56/2016 s pripomienkou:  pri jazykových školách zvýšiť dotáciu 
PSK pre poslucháčov do 25 rokov na 120 EUR a pri poslucháčoch nad 25 rokov znížiť 
dotáciu na 60 EUR. 

12. Zastupiteľstvu PSK schváliť      návrh VZN PSK č. xx/2019 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

13. Zastupiteľstvu PSK schváliť  materiál Príprava zámeru pre národný projekt „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“. 
 

D. Konštatuje, že: 
1. nehnuteľný majetok v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, a to 

pozemky C KN č. 4015 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2, C KN č. 4016 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 492 m2, C KN č. 4017 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 249 m2, C KN č. 4018 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
4 122 m2 a budovy súp. č. 39 na parc. č. 4016, súp. č. 41 na parc. č. 4015 a súp. č. 41 
na parc. č. 4017, vedený na LV č. 8358, k.ú. Humenné, je pre potreby regionálneho 
školstva prebytočným nehnuteľným majetkom,  

2. nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Bijacovce, a to pozemok C KN č. 270/5 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 201 m2, k.ú. Bijacovce, je pre potreby 
regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom, 

3. nehnuteľný majetok v správe Spojenej školy, Čaklov a to pozemok C KN č. 1009/3 – 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 34  m2 a pozemok C KN č. 1009/4 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 44  m2, k.ú. Čaklov, je pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným nehnuteľným majetkom,  

4. nehnuteľný majetok v správe Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné, a to 
pozemok C KN č. C KN 3907 – záhrada o výmere 870  m2, k.ú. Humenné, je pre potreby 
regionálneho školstva dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom,  

5. nehnuteľný majetok v správe Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, 
a to pozemok C KN číslo 534/8 – ostatná plocha o výmere 38  m2, k.ú. Stará Ľubovňa, je 
pre potreby regionálneho školstva dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom, 

6. nehnuteľný majetok v správe Gymnázia Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará 
Ľubovňa, a to pozemok CKN 1184/3 – zastavaná plocha o výmere 24, 77 m2, k.ú. Stará 
Ľubovňa, je pre potreby regionálneho školstva dočasne prebytočným nehnuteľným 
majetkom. 

 
 

V Prešove dňa 19.11.2019 
 
 
 
Overovateľ: Mgr. Daniela Lenková, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

predseda komisie 
 
 

 
Zapísala: PhDr. Iveta Tarabčáková, v.r.  Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman, 

v.r. 
 


