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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 
 

Zápisnica č. 25/2020 
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 21.01.2020 v Prešove 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Návrh plánu práce Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK na 

rok 2020   
4. Informatívna správa  o výsledku kontroly „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori 

vybraných verejných politík KA-027/2019/1140“ za oblasť školstva    
5. Schválenie predloženia ŽoNFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie 

stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“   
6. Zaradenie Elokovaného pracoviska, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy 

lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR a vyradenie 
Spojenej školy, Bijacovce 1 zo siete škôl a školských zariadení SR   

7. Majetkové prevody  
a) SOŠ gastronómie a služieb, Prešov – zámena pozemkov s mestom Prešov  
b) SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok – kúpa nehnuteľností pre potreby 

elokovaného pracoviska školy v obci Rakúsy 
c) SPŠ strojnícka, Prešov – majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov  
d) SPŠ strojnícka, Prešov – prebytočnosť nehnuteľného majetku – objekt U2  

8. Rôzne 

9. Záver 
 

1. Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných 
členov komisie ako aj hostí a zaželal im úspešný rok 2020.  Za overovateľa zápisnice a 
uznesenia bola predsedom komisie navrhnutá Mgr. Daniela Lenková. Predseda komisie, 
na základe požiadavky odboru, navrhol doplniť program rokovania o bod 8. a) Sťažnosť 
na Prešovský samosprávny kraj a o bod 8. b) Výzva schémy malých grantov na 
predkladanie žiadostí o projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa 
zmene klímy na školách  - CLIMAEDU (program SK-KLÍMA; Nórske granty 2014 – 2021). 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
schvaľuje za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu 
Lenkovú. 

Za- 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

schvaľuje doplnenie  programu rokovania komisie o body 8. a) Sťažnosť na Prešovský 
samosprávny kraj a 8. b) Výzva schémy malých grantov na predkladanie žiadostí 
o projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na 
školách  - CLIMAEDU (program SK-KLÍMA; Nórske granty 2014 – 2021). 

Za- 9,     proti - 0,   zdržal sa - 0. 
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Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
schvaľuje program rokovania komisie. 

Za- 9,     proti - 0,   zdržal sa - 0. 
 
2. PhDr. Damankoš, PhD. informoval o plnení prijatých uznesení. Uznesenia, ktoré komisia 

prijala, sú splnené resp. termín ich splnenia ešte neuplynul. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na 
vedomie kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok. 

Za- 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
 
3. PhDr. Damankoš, PhD. informoval členov komisie o návrhu plánu práce komisie na rok 

2020. Termíny zasadnutí komisie boli navrhnuté so zohľadnením schválených termínov 
zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Zároveň navrhol, aby komisia zasadala aj mimo sídla PSK. 

PaedDr. Furman zároveň požiadal prítomných členov komisie, aby zadefinovali oblasti 
dát, ktoré požadujú mať v analytickej časti informatívnej správy odboru o realizácii 
Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na SŠ na území PSK podľa jednotlivých 
okresov. Na Ú PSK vznikla analytická jednotka, ktorá zhromažďuje dáta. Tieto dáta môže 
poskytnúť aj formou GIS. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
schvaľuje plán práce Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 
Zastupiteľstve PSK na rok 2020. 

Za- 9,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 

 

4. PaedDr. Furman informoval o výsledku kontroly „Vyššie územné celky – tvorcovia 
a realizátori vybraných verejných politík KA-027/2019/1140“ za oblasť školstva, ktorú 
vykonali zamestnanci NKÚ SR – Expozitúra Prešov v období od 27.02.2019 do 
28.10.2019 na odbore školstva a zdravotníctva. Zistenia kontrolnej skupiny ako aj 
opatrenia prijaté odborom k predmetným zisteniam sú uvedené v materiáli.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na 
vedomie informatívnu správu  o výsledku kontroly „Vyššie územné celky – tvorcovia 
a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť školstva.  

Za- 9,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 
 

5. Ing. Kaduková z Odboru strategického rozvoja a projektového riadenia PSK informovala 
o potrebe schválenia predloženia ŽoNFP a spolufinancovania pre národný projekt 
„Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“. Tento NP 
sa pripravoval na základe výsledkov práce v rámci aktivity CuRI. Pôvodne bol zámer 
podať integrovaný projekt, avšak v prebiehajúcom programovom období to nie je možné. 
Tento NP bude zahŕňať „mäkké“ aktivity (OP ĽZ) pre 5 stredných škôl vybraných v rámci 
CuRI I. a žiadateľom bude samosprávny kraj.  Zároveň sa pripravuje ďalších 5 projektov 
cez IROP a malé a stredné podniky spolupracujúce s vybranými školami si môžu požiadať 
o NFP cez OP Integrovaný infraštruktúra. Tento projekt je na Slovensku pilotným 
projektom a výzva bude nastavená podľa požiadaviek a potrieb škôl a samosprávneho 
kraja. Hlavnou aktivitou projektu je zlepšenie a inovácia stredného odborného školstva na 
území PSK prostredníctvom inovácie školských vzdelávacích programov, obsahov a 
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metód vzdelávania, vytvorenia regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej 
s trhom práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov prostredníctvom piatich 
podaktivít, a to Realizácia analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a 
žiakov s cieľom identifikovať hlavné oblasti nesúladu medzi ponúkanými školskými 
vzdelávacími programami a požadovanými zručnosťami na trhu práce; Vzdelávanie a 
profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, vrátane majstrov odborného výcviku pre 
inováciu vzdelávacieho procesu a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií; 
Tvorba, resp. inovácia a realizácia školských vzdelávacích programov a materiálov 
zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania 
požiadavkám trhu práce; Vytvorenie priestoru pre inkluzívne vzdelávanie v rámci 
zapojených SOŠ s odborným zázemím pre inkluzívne vzdelávanie; Vytvorenie regionálnej 
platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce; Marketingové aktivity na 
zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém 
SOŠ; Riadenie projektu a koordinácia aktivít. Projekt bude trvať 41 mesiacov 
s predpokladaným začiatkom apríl 2020. 
PhDr. Damankoš, PhD. – čo je výstupom projektu? Inovácia ŠkVP je povinnosťou každej 
školy aj bez projektu. 
Ing. Kaduková – nejde o duplicitu. Výstupom daného NP je detailná analýza potrieb 
piatich vybraných škôl, čo CuRI I. nerealizovala. 
Mgr. Wzoš – je možné ešte školu vymeniť? 
Ing. Kaduková – proces prípravy jednotlivých projektov cez tri OP je už v takej fáze, že 
zmena zapojených škôl nie je možná. V NP cez OPĽZ sú plánované vzdelávacie aktivity, 
do ktorých sa budú môcť zapojiť aj zamestnanci všetkých škôl, nielen tých vybraných. 
PhDr. Damankoš, PhD. –inovácia ŠkVP je povinnosťou každej školy aj bez projektu. 
Polovicu aktivít má škola robiť aj bez projektu. Čo s tými 5 školami po skončení projektu? 
Ing. Kaduková – tieto školy budú lídrami vo vybraných oblastiach. Napr. 
v Medzilaborciach vznikne podnikateľský inkubátor. Je na nás či chceme využiť ponúkanú 
šancu na implementovanie národného projektu. 
PhDr. Damankoš, PhD. – už sme niečo absolvovali pri PHSR, kde sme za cca 80 tis. 
dostali všeobecné odporúčania. Myslel som, že za tých 5 mil. € budeme aj nakupovať 
materiálno-technické vybavenie pre školy. Odporúčam doplniť materiál do Z PSK o ďalšie 
informácie, ktorými je prepojenie tohto projektu s projektami cez IROP a OP Integrovaná 
infraštruktúra. Nie som proti obsahu, ale forme. Čiastkujeme podávané informácie. 
Ing. Kaduková – na každej z vybraných 5 škôl bude koordinátor a administrátor projektu. 
Mgr. Šmilňák – na našej škole sme realizovali projekt na inováciu ŠkVP. Zmeny môžete 
robiť len na základe podmienok stanovených ŠVP. Ide o projekt „pro formu“. Za účelom 
inovácie nášho ŠkVP absolvujem niekoľkokrát ročne študijné cesty v zahraničí. 
Ing. Kaduková – v projekte plánujeme aj zahraničné stáže. 
Wzoš – pracoval som v CuRI I. Chcel som, aby boli podporené SPŠ, ako školy s vyššou 
pridanou hodnotou. Tím Svetovej banky pretlačil SOŠ. Nemáme ešte detailnú analýzu 
potrieb škôl, ale už robíme štúdie pre IROP.  
Ing, Kaduková – preto ide projekt z OP ĽZ ako prvý, aby sme definovali potreby pre IROP. 
Mgr. Wzoš – znova ideme podporovať robotnícke povolania. Očakával som podporu 
vyššej pridanej hodnoty. 
Ing. Kaduková – budú sa realizovať aj sektorové konferencie, ktoré budú vysoko odborne 
organizované. 
PhDr. Damankoš, PhD. – očakávate od nás aj schválenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov. Kto bude niesť za to zodpovednosť? 
Ing. Kaduková – je to požiadavka pri všetkých podávaných žiadostiach o NFP, aby 
prijímateľ toto deklaroval. 
PaedDr. Furman – tento projekt bude riadiť samosprávny kraj. 
Ing. Kaduková – riadenie bude internými zamestnancami. Neočakávame, že pri 
implementácii vzniknú neoprávnené výdavky. 
Hlasovanie: 
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Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predloženie ŽoNFP národného projektu „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, na základe schválenia 
zámeru NP dňa 17.12.2019 Komisiou pri Monitorovacom výbore Operačného programu 
Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie.  

Za- 9,    proti - 0,        zdržal sa - 0.  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť  zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v 
Prešovskom samosprávnom kraji“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 250 366,73 EUR (typ výdavkov: 
bežné výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

 Za- 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v 
Prešovskom samosprávnom kraji“ z rozpočtu kraja. 

Za- 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
 

6. PaedDr. Furman informoval o návrhu odboru na zaradenie Elokovaného pracoviska, 
Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete 
škôl a školských zariadení SR a vyradenie Spojenej školy, Bijacovce 1 zo siete škôl 
a školských zariadení SR. Spojená škola v Bijacovciach pozostáva z troch organizačných 
zložiek, pričom dve sú na území PSK. Po rokovaniach s KSK došlo k dohode, že PSK 
zruší organizačné zložky na území KSK a KSK neotvorí elokované pracovisko SOŠ. 
Prevzatie žiakov i pedagogických zamestnancov rušených organizačných zložiek bude 
predmetom rokovania s KSK. Tento model prináša to, že študijné odbory kategórie M 
budú ponúkané v Prešove, študijné odbory kategórie K a učebné odbory kategórie H 
v Bijacovciach a učebné odbory kategórie F v Jarovniciach. Všetci žiaci, aj z Jarovníc aj 
z Bijacoviec budú môcť vykonávať prax v školských lesoch na Cemjate. Na odbore 
prebehlo aj rokovanie s riaditeľmi dotknutých škôl.  

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Spojenej školy, Bijacovce 1 s org. 
zložkami Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, 
Bystrany 46 a Stredná odborná škola technická, Rudňany 65 zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 08. 2021. 

Za- 10,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť  vyradenie Školskej jedálne, Bijacovce 1 ako 
súčasti Spojenej školy, Bijacovce 1 zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 
2021. 

Za- 10,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť vyradenie Školského internátu, Bijacovce 1 ako 
súčasti Spojnej školy, Bijacovce 1 zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021.   

Za- 10,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Elokovaného pracoviska, Bijacovce 1 
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ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl 
a školských zariadení SR od 01. 09. 2021.  

Za- 10,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Školskej jedálne, Bijacovce 1 ako 
súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských 
zariadení SR  od 01. 09. 2021.  

Za- 10,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradení Školského internátu, Bijacovce 1 ako 
súčasti Strednej odbornej školy lesníckej,  Kollárova 10, Prešov do siete škôl 
a školských zariadení SR od 01. 09. 2021. 

Za- 10,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
 

7. Majetkové prevody  
A. PaedDr. Furman informoval o žiadosti SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, ktorá 

požiadala samosprávny kraj o zámenu nehnuteľného majetku s mestom Prešov pre účely 
výstavby viacúčelového športového zariadenia podporeného sumou 32 000 € MOV. 
Celkové náklady na vybudovanie a prevádzku multifunkčného ihriska sú podľa 
Marketingového plánu z roku 2018 vo výške 40 410,18 €. Škola plánuje výstavbu na parc. 
č. 3220/24 zastavané plochy a nádvoria o výmere 982 m2, k.ú. Prešov, ktorá je vo 
vlastníctve mesta Prešov. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
odporúča zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja za 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Prešov – pozemok parc. č. 3220/24 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 982 m2, k.ú. Prešov vedený na LV č. 6492 a jeho prevod do 
správy: SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov. 

Za- 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
B. PaedDr. Furman informoval o ponuke Poľnohospodárskeho družstva podielnikov 

Kežmarok na predaj nehnuteľného majetku, a to budovy súp. č. 407 – soc. zariadenie na 
parc. č. 446 a pozemkov C KN č. 446 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2 
a C KN č. 437/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379 m2 za  cenu 36 000 s DPH 
(30 000 bez DPH). Nehnuteľnosti uvedené v ponuke škola využíva od 01.09.2009 na 
základe zmluvy o nájme pre potreby elokovaného pracoviska školy v obci Rakúsy. 
K 27.12.2019 elokované pracovisko poskytovalo výchovno-vzdelávací proces 46 žiakom. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť kúpu nehnuteľného majetku - budova súp. č. 407 – 
soc. zariadenie na parc. č. 446 a pozemky C KN č. 446 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 131 m2 a C KN č. 437/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379 m2 

vedeného na LV č. 66, k.ú. Rakúsy z vlastníctva: Poľnohospodárske družstvo podielnikov  
Kežmarok, IČO: 00199702, Nad Traťou 1, Kežmarok do vlastníctva: Prešovský 
samosprávny kraj,  IČO: 37870475, Námestie mieru 2, Prešov a správy - Stredná 
odborná škola agropotravinárska a technická, IČO: 00159468, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok.  

Za- 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
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C. PaedDr. Furman informoval o žiadosti SPŠ strojníckej v Prešove, ktorá požiadala 
samosprávny kraj o zámenu nehnuteľného majetku s mestom Prešov, a to pozemok C KN 
č.  855/13 ostatná plocha o výmere 986 m2, časť pozemku C KN č. 855/24 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 3 287 m2, pozemok C KN č.  855/26 ostatná plocha o výmere 
77 m2 a časť pozemku C KN č.  855/29 ostatná plocha o výmere 448 m2. O pozemky C 
KN č. 855/13, 855/26 a 855/29 (časť parcely) sa škola stará, zveľaďuje ich a vykonáva ich 
údržbu. Časť parc. C KN č. 855/24 slúži zamestnancom školy a žiakom školy ako hlavný 
vstup do budovy školy a zároveň aj ako parkovisko. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
odporúča zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve samosprávneho kraja za 
nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Prešov – pozemok C KN č.  855/13 ostatná 
plocha o výmere 986 m2, časť pozemku C KN č. 855/24 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 3 287 m2, pozemok C KN č.  855/26 ostatná plocha o výmere 77 m2 a časť 
pozemku C KN č.  855/29 ostatná plocha o výmere 448 m2, k.ú. Prešov vedených na LV 
č. 6492 a ich prevod do správy: SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov. 

Za- 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
D. PaedDr. Furman informoval o oznámení SPŠ strojníckej v Prešove vo veci prebytočnosti 

nehnuteľného majetku, a to budovy U2 školy, ktorý je v súčasnej dobe v nájme ÚPSVaR, 
Prešov a troch školských bytov. Objekt U2 je od 1.7.2014 prenajatý ÚPSVaR, Prešov 
a školské byty nie sú v súčasnej dobe využívané pre potreby školy a škola ich len 
spravuje. Rada školy pri SPŠ strojníckej v Prešove s návrhom školy súhlasí. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 
konštatuje, že nehnuteľný majetok v správe Strednej priemyselnej školy strojníckej, 
Duklianska 1, Prešov, a to časť stavby (odčlenená pod označením U2 so súp. č. 6022 
nachádzajúca sa na parc. č. C KN 855/1 vrátane zastavaného pozemku, vedenej na LV 
č. 12893, k.ú. Prešov, je pre potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným 
majetkom.  

Za- 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
 

8. Rôzne 
A. PaedDr. Furman informoval o doručenej sťažnosti Mgr. Labanca na PSK. Dňa 21.01.2020 

došlo k stretnutiu vedúceho odboru so sťažovateľom, kde sa vyjasnili a vyriešili niektoré 
námietky uvedené v sťažnosti. 
PhDr. Damankoš, PhD. – komisia nie je kompetentný orgán na riešenie tejto sťažnosti. 
Sťažnosť musí riešiť ÚHK PSK. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na 
vedomie sťažnosť Mgr. Labanca, bytom Prešov a jej riešenie prenecháva na Útvar 
hlavného kontrolóra PSK. 

Za- 8,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
B. PaedDr. Furman informoval o Výzve schémy malých grantov na predkladanie žiadostí 

o projekt Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na 
školách  - CLIMAEDU (program SK-KLÍMA; Nórske granty 2014 – 2021). Podľa 
predložených zámerov škôl sa bude jednať o bežné výdavky, pričom pri rozpočtových 
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organizáciách samosprávny kraj podporí vo výške 2,5 % z povinného 5 % 
spolufinancovania projektu. Príspevkové organizácie si povinné spolufinancovanie vo 
výške 5 % budú musieť financovať z vlastných zdrojov. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na 
vedomie informáciu o  Výzve schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt 
Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách  - 
CLIMAEDU (program SK-KLÍMA; Nórske granty 2014 – 2021).  

Za- 8,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  
 

9. Záver 

Predseda komisie  poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Termín 
ďalšieho zasadnutia komisie bol stanovený na 25.02.2020 v Prešove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overovateľ: Mgr. Daniela Lenková, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

predseda komisie 
 
 
 
 

 
 

Zapísala: Ing. Lenka Holubová, v.r.  Sekretár komisie: PaedDr. Ján Furman, 
v.r. 

 


