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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 
 

Zápisnica č. 26/2020 
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 25.02.2020 v Prešove 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informatívna správa odboru školstva o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na SŠ na území 

PSK so zameraním na okres Levoča  
4. Informatívna správa o postupe prác pri riešení stredného školstva v okrese Kežmarok 
5. Financovanie neštátnych zariadení financovaných v súlade s VZN 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 jazykových škôl 
a súkromných/cirkevných školských zariadení   

6. Majetkové prevody 
a. Žiadosť VSD, a. s. – zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – stavba „Lokalitný program Snina 

– Výstavba novej APB (správca: SOŠ, Sládkovičova 2723/120, Snina) 
b. Žiadosť MK-Gastro servis, s. r. o., Poprad  Veľká – odkúpenie pozemku (správca: Gymnázium, Poprad) 
c. Žiadosť Michal Lepeták, ml., Bijacovce – odkúpenie pozemku (správca: Spojená škola, Bijacovce) 

7. Rôzne 
a. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie – zaradenie Elokovaného pracoviska, Školská 

212/19, Huncovce ako súčasti Základnej umeleckej školy sv. Jána Nepomuckého, Klčov 156 
8. Záver 

 

1. Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie ako aj hostí. 
Zároveň predstavil nového hlavného kontrolóra PSK Ing. Mikloša. Za overovateľa zápisnice a uznesenia bola 
predsedom komisie navrhnutá Mgr. Daniela Lenková. Predseda komisie navrhol body 5. a 7.a. presunúť na 
rokovanie komisie v marci 2020. 
Hlasovanie: 

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

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

rokovania komisie, a to presun bodov 5. a 7. a. na marcové rokovanie komisie. 
Za- 10,     proti - 0,   zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje program rokovania 
komisie. 

Za- 10,     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- 10,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
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3. PaedDr. Furman – odbor školstva pripravuje na júnové zasadnutie Z PSK návrh ďalšej optimalizácie. Vzhľadom na 
existujúcu intenzívnu spolupráca samosprávneho kraja so Svetovou bankou, máme očakávania aj od odporúčaní 
jej expertov. Materiál sa stále vyvíja. Máme nové informácie, ktoré vzišli z rokovaní s kolegami z KSK. Dňa 
11.3.2020 je naplánované stretnutie priamo v Rudňanoch a v Bystranoch. Mali sme ambíciu ísť aj do tvrdších 
krokov, avšak máme aj ďalšie návrhy. Potrebujem SOŠ aj v lokalite, kde je veľa žiakov z MRK. Preto škola SOŠ 
Majstra Pavla v Levoči ostáva. V blízkej budúcnosti sa bude zriaďovať aj jej elokované pracovisko v ženskej 
väznici v Levoči. Stabilnou školou s nadregionálnym charakterom je SOŠ pedagogická. V Levoči ešte máme 
gymnázium a dve školy v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi. Pri príprave optimalizačných opatrení spolupracujeme 
aj s  inštitútom rozvoja PSK, oddelením, ktoré bolo zriadené na odbore strategického rozvoja a projektového 
riadenia. V rámci projektu cez OP ĽZ bude na OŠ PSK vytvorená pozícia analytika pre školstvo na celý pracovný 
úväzok. Proces racionalizácie presiahne aj toto volebné obdobie. V tomto roku uzatvoríme financovanie na okresy. 
Pre vašu informáciu v okrese Stropkov poslanci súhlasili s fúziou SOŠ. 

PhDr. Damankoš, PhD. – cieľom optimalizácie nie je len zatváranie škôl. Cieľom je vytvoriť udržateľnú sieť 
stredných škôl na obdobie cca 10 až 15 rokov. 

PhDr. Hopta, CSc. – vieme dostať prehľad za jednotlivé školy, koľko im bolo pridelených finančných prostriedkov 
v roku 2019? 

PhDr. Damankoš, PhD. – túto požiadavku sme už predložili na OF PSK na poslednom Z PSK. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informatívnu 
správu odboru školstva o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na SŠ na území PSK so 
zameraním na okres Levoča. 

Za- 1,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 

4. PaedDr. Furman privítal na zasadnutí komisie Ing. Grešša, vedúceho odboru majetku a investícií. Ing Grešš podal 
informáciu o postupe prác pri riešení stredného školstva v okrese Kežmarok. 
Ing. Grešš – informoval o postupe PSK pri riešené tejto problematiky v okrese Kežmarok. V uplynulom období 
došlo k podpísaniu memoranda o spolupráci medzi PSK a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 
Kežmarok. V danom memorande sa PSK zaviazalo vynaložiť úsilie na získanie finančných prostriedkov na 
výstavbu ŠUP, Kežmarok a revitalizáciu budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Kežmarok. PSK má v pláne 
vybudovať novú budovu pre potreby ŠUP a zrekonštruovať budovu gymnázia. Predpokladané náklady sú 2 mil. € 
na starú časť (v prenájme na 50 rokov) a 4 mil. € na novú časť (vlastník budovy PSK). Nájomné za starú budovu 
bude 25 tis. € ročne.  Termín ukončenia jeseň 2022. 
PhDr. Damankoš, PhD. – koľko tried je plánovaných pre gymnázium a ŠUP. 
Ing. Grešš – informáciu vám zašleme mailom alebo predložíme na najbližšej komisii. 
Mgr. Madzinová – aj pri tak veľkej investícii bude ročné nájomné 25 tis. €? 
Ing. Grešš – ide o obchodnú dohodu. Ak sme chceli ukončiť diskusiu, tak sme pristúpili na kompromis. 
PhDr. Damankoš, PhD. – čo s hotelovou akadémiou? 
Ing. Grešš – budeme sa snažiť o zmenu vlastníctva budovy od mesta Kežmarok do majetku PSK. Pre danú školu 
plánujeme investíciu cca 1 mil. €. Myšlienku stredoškolského areálu v bývalých kasárňach sme už zavrhli. 
Odstránenie environmentálnej záťaže je v nedohľadne. Teraz má HA k dispozícii 4 tis. m2, v kasárňach by mali len 
cca 2,5 tis. m2. Do Z PSK pripravujeme materiál, ktorý bude obsahovať rámcové podmienky nájomnej zmluvy pre 
riešenie prenájmu budovy, ktorú užíva gymnázium, aby sme mohli spustiť VO. 
Mgr. Repaský – aká bude veľkosť a výška telocvične a veľkosť plánovaných ihrísk? 
Ing. Grešš – pošlem vám informáciu. 
Mgr. Madzinová – kde budú žiaci v čase prestavby? 
Ing. Grešš – máme zopár možností. 
PhDr. Damankoš, PhD. – aká bola predpokladaná investícia v bývalom vojenskom areáli? 
Ing. Grešš – cca 9 mil. eur + kvôli environmentálnej záťaži by to trvalo možno aj tri roky. 
PhDr. Damankoš, PhD. – mám to chápať tak, že ak by sa realizoval variant „vojenský areál“, mali by ste 
vysporiadané tri školy s nákladom cca 9 mil. eur a trvalo by to minimálne 3 roky a teraz nám ponúkate vyriešenie 3 
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škôl v hodnote 6 mil. eur za gymnázium a ŠUP-ku a cca 1 mil. eur sa hotelovú akadémiu, čiže spolu za cca 7 mil. 
eur? 
Ing. Grešš – približne takto. 
 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informatívnu 
správu  o postupe prác pri riešení stredného školstva v okrese Kežmarok.  

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

5. Bod presunutý na rokovanie komisie v marci 2020. 
  

6. Majetkové prevody  

a. PaedDr. Furman informoval o žiadosti VSD, a. s., ktorá predložila samosprávnemu kraju zmluvu o uzavretí budúcej 
zmluvy o zriadení vecného bremena na nehnuteľný majetok vo vlastníctve PSK – správca: SOŠ, Sládkovičova 
2723/120, Snina. Obsahom vecného bremena je strpieť umiestnenie kanalizačnej prípojky a jeho príslušenstva na 
pozemkoch C KN č. 7522/25 zastavané plochy a nádvoria a CKN č. 7522/26 zastavané plochy a nádvoria 
vedených na LV č. 1970. Správca majetku i rada školy súhlasia so zriadením vecného bremena. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
uzatvoriť Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na pozemkoch C KN                    
č. 7522/25 a C KN č. 7522/26 pre stavbu objektu kanalizačnej prípojky SO08,  k. ú. Snina v prospech 
oprávneného z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice za 
odplatu. 

Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 
b. PaedDr. Furman informoval o žiadosti spoločnosti MK – Gastro servis, s .r. o., Poprad – Veľká, ktorá požiadala 

samosprávny kraj o odkúpenie časti pozemkov. Geometrickým plánom č. 122/2019, úradne overeným OÚ Poprad 
– katastrálny odbor dňa 13.12.2019, na oddelenie a majetkoprávne vysporiadanie pozemku s parc. č. 1825/42 bola 
vytvorená nová parc. č. 1825/42, z parc. č. E KN 1258/1 a parc. č. E KN 2241/1, o výmere 168 m2. ZP č. 4/2020 vo 
veci ohodnotenia „Pozemku samostatne“ Poprad, Kukučínova, parcela číslo „E“ 1825/42, v obci Poprad, 
katastrálne územie Spišská Sobota, okres Poprad zo dňa 27.01.2020 bola stanovená VŠH daného pozemku vo 
výške 5 564,16 € (33,12 €/1 m2). Správca majetku i rada školy s odpredajom súhlasia 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že nehnuteľný 
majetok – pozemok  parc. č. E KN 1825/42 zastavaná plocha o výmere 168 m2, vedený na LV č. 1625,                          
k.ú. Spišská Sobota, v správe Gymnázia Kukučínova 4239/1, Poprad je pre potreby regionálneho školstva 
prebytočným nehnuteľným majetkom. 

Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 

schváliť odpredaj nehnuteľného majetku – pozemok  parc. č. E KN 1825/42 zastavaná plocha o výmere 168 m2, 
vedený na LV č. 1625, k.ú. Spišská Sobota, v správe Gymnázia Kukučínova 4239/1, Poprad v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.     

Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 
c. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Michala Lepetáka, ml., ktorý požiadal o odkúpenie parc. C KN č. 272/2, k.ú. 

Bijacovce, LV č. 44, ktorá sa nachádza pod budovou v jeho vlastníctve. Správca majetku i rada školy súhlasia 
s odpredajom. Podľa vyjadrenia Odboru správy majetku a investícií pre potreby odpredaja parcely nie je potrebné 
vyhotoviť nový znalecký posudok, ale postačuje i ZP 40/2019 zo dňa 24.07.2019. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že nehnuteľný 
majetok – pozemok  parc. č. C KN 272/2 zastavaná plocha o výmere 23 m2, vedený na LV č. 44, k.ú. Bijacovce, 
v správe Spojenej školy, Bijacovce  je pre potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 
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Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 

schváliť odpredaj nehnuteľného majetku – pozemok  parc. č. C KN 272/2 zastavaná plocha o výmere 23 m2, 
vedený na LV č. 44, k.ú. Bijacovce, v správe Spojenej školy, Bijacovce v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK.     

Za- 11,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 

7. Rôzne 
a. Bod presunutý na rokovanie komisie v marci 2020. 
b. PaedDr. Furman informoval o zámere realizovať najbližšie zasadnutie komisie v Škole v prírode Detský raj 

v Tatranskej Lesnej, a to s príchodom 9.3.2020 popoludní a samotné rokovanie by bolo 10.3.2020. 
PhDr. Damankoš, PhD. – nechal sa vyjadriť členom komisie komu tento termín vyhovuje. Vzhľadom na vysokú 
pracovnú vyťaženosť členov komisie v navrhovanom termíne sa rozhodlo, že najbližšie rokovanie bude 10.03.2020 
v Prešov o 13,00 hod. 

 

8. Záver 

Predseda komisie  poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Termín ďalšieho zasadnutia 
komisie bol stanovený na 10. 03. 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. 
 


