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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 
 

Zápisnica č. 27/2020 
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 10.03.2020 v Prešove 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2020, ktorým sa zriaďuje 

Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť  Strednej odbornej školy služieb Majstra 
Pavla, Kukučínova 9, Levoča 

4. Stav prípravy prijímacieho konania na školský rok 2020-2021 
5. Stav prípravy na maturitné skúšky v školskom roku 2019-2020 
6. Informácia o zasadnutí KR pre OV a P PSK (zaradenie a vyradenie odborov) do/zo siete 
7. Prehľad aktuálnych žiadateľov o investície 
8. 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 + návrhy na korekcie 

9. Návrhy na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR 
a. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie – zaradenie elokovaného pracoviska, Školská 212/19, 

Huncovce ako súčasti ZUŠ sv. Jána Nepomuckého, Klčov  
b. Ing. Lucia Drábová, PhD., Košice – súhlas samosprávneho kraja – zaradenie klientov nad 15 rokov veku do 

činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Snina a jeho elokovaného pracoviska, 
26. novembra 1510/3, Humenné 

c. PaedDr. Lorková, Levoča – súhlas samosprávneho kraja – zaradenie klientov nad 15 rokov veku do činnosti 
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Spišský Hrhov a jeho elokovaného pracoviska, 
Probstnerova cesta 10, Levoča 

d. PaedDr. Lorková, Levoča – súhlas samosprávneho kraja – zaradenie klientov nad 15 rokov veku do činnosti 
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Spišský Hrhov   

e. Mgr. Marcel Kubinský - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie klientov nad 15 rokov veku do činnosti 
Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Vysoké Tatry 

f. Mgr. Marcel Kubinský - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie klientov nad 15 rokov veku do činnosti 
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Vysoké Tatry 

g. Igor Kasala, Kapušany - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie klientov nad 15 rokov veku do činnosti 
Súkromnej ZUŠ, Kapušany 

h. MAGISTER – Prešov, spol. s r. o., Prešov - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie súkromnej školskej 
jedálne do siete škôl a školských zariadení SR 

i. Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie Centra 
voľného času ako súčasti Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov do siete škôl 
a školských zariadení SR 

j. Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava - súhlas samosprávneho kraja – 
zaradenie Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou bl. Zeferína, Bardejov do siete škôl 
a školských zariadení SR 

10. Majetkové prevody 
a. SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok – prevod správy DM, Garbiarska 1, Kežmarok 
b. SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok – odpredaj nehnuteľného majetku  
c. SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit – zriadenie vecného bremena 

11. Rôzne 
12. Záver 
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1. Zasadnutie otvoril Mgr. Repaský, podpredseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie. Z rokovania 
ospravedlnil PhDr. Damankoša, PhD., PhDr. Mgr. Ferenčáka, MBA, Mgr. Wzoša a Mgr. Pčolu. Za overovateľa 
zápisnice a uznesenia bol podpredsedom komisie navrhnutý RNDr. Tkáč. Predseda komisie navrhol bod 8. 
presunúť na rokovanie komisie v neskoršom termíne za účasti PhDr. Damankoša, PhD. a na základe požiadavky 
odboru doplniť program rokovania o bod 9. h. MAGISTER – Prešov, spol. s r. o., Prešov - súhlas samosprávneho 
kraja – zaradenie súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR, bod 9. i. Východný dištrikt 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie Centra voľného času ako súčasti 
Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR a bod 9. j. 
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie 
Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou bl. Zeferína, Bardejov do siete škôl a školských 
zariadení SR. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje za overovateľa 
zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 

Za- 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje zmenu programu 

rokovania komisie, a to presun bodu 8.  na rokovanie komisie v neskoršom termíne za účasti PhDr. Damankoša, 
PhD. a  doplnenie programu rokovania o bod 9. h. MAGISTER – Prešov, spol. s r. o., Prešov - súhlas 
samosprávneho kraja – zaradenie súkromnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR, bod 9. i. 
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku - súhlas samosprávneho kraja – zaradenie Centra voľného 
času ako súčasti Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov do siete škôl a školských zariadení 
SR a bod 9. j. Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava - súhlas samosprávneho kraja – 
zaradenie Centra voľného času pri Základnej škole s materskou školou bl. Zeferína, Bardejov do siete škôl 
a školských zariadení SR. 

Za- 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje program rokovania 

komisie. 
Za- 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

2. Mgr. Repaský 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- 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
3. PaedDr. Furman predniesol návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 

xx/2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť  Strednej 
odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča. Zastupiteľstvo PSK Uznesením č. 192/2019 písm. f) 
zo dňa 8. apríla 2019 schválilo zaradenie Elokovaného pracoviska, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako 
súčasti SOŠ služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča do siete škôl a školských zariadení SR.  Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR po preskúmaní potrebných dokladov Rozhodnutím č. 2019/12049:3-A1050 
zo dňa 17. 09. 2019 uskutočnilo zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorou zaradilo do siete škôl 
a školských zariadení SR Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej 
odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 
2020. Elokované pracovisko bude vytvorené v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre jednu triedu 
učebného odboru 3161 F praktická žena – 12 žiakov. V minulosti Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Levoči 
ponúkal vzdelávanie odsúdeným prostredníctvom elokovaného pracoviska inej vzdelávacej inštitúcie. Preto má 
vhodné priestory na teoretické i praktické vyučovanie v uvedenom odbore. Vzdelávanie prostredníctvom 
elokovaného pracoviska je určené odsúdeným ženám, ktorým sa po ukončení výkonu trestu  zvýšia možnosti 
začlenenia sa do spoločnosti i zaradenie sa do pracovného procesu. 

 Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 

schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2020, ktorým sa 
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zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť  Strednej odbornej školy služieb 
Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča. 

Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
4. PaedDr. Furman informoval o stave prijímacieho konania na šk. rok 2020-2021. Odbor školstva, tak ako každý rok, 

vypracoval pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK harmonogram prijímacích skúšok na štúdium v stredných 
školách pre šk. rok 2020/2021. V prípade potreby, vzhľadom na situáciu výskytu vírusu COVID-19 na území SR, 
MŠVVaŠ SR rozhodne o zmene termínu. 

Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informáciu 

o stave prípravy prijímacieho konania na šk. rok 2020/2021. 
Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

5. PaedDr. Furman informoval o stave prípravy na maturitné skúšky v šk. roku 2019/2020. EČ a PFIČ MS sa 
uskutočnia 17. až 20. marca 2020. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov 
NÚCEM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, 
www.svs.edu.sk. Administrátormi testov budú učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu 
z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS, a nemali by to byť ich triedni učitelia. Regulárny priebeh 
administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia PMK a dohľad nad priebehom MS 
bude vykonávať predseda ŠMK. V prípade malého počtu maturujúcich žiakov (menej ako 12) z niektorého 
predmetu môže príslušný OŠ OÚ odporučiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS. 
NÚCEM odporúča, aby spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS vytvárali aj spojené školy, školy so 
spoločným riaditeľom, prípadne aj školy sídliace v jednej budove. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 
31. 3. 2020 až 3. 4. 2020. Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční v septembri 2020. Opäť tu platí to čo 
v predchádzajúcom bode. V prípade potreby MŠVVaŠ SR rozhodne o zmene termínu. 

Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informáciu 

o stave prípravy na maturitné skúšky v šk. roku 2019/2020. 
Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

6. PaedDr. Furman informoval o záveroch rokovania KR pre OVaP PSK, ktorá zasadala dňa 27.2.2020 v Prešove. 
KR pre OVaP PSK na svojom zasadnutí odporučala nasledovné zmeny v sieti, a to zaradenie študijných odborov 
86101 M odevný dizajn a 8604 M grafický dizajn do zoznamu odborov Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 
19, Kežmarok od 01.09.2021, vyradenie študijného odboru 8504 K 02 umeleckoremeselné spracúvanie dreva – 
rezbárske práce a učebného odboru 8555 H umelecký rezbár zo zoznamu odborov Školy umeleckého priemyslu, 
Slavkovská 19, Kežmarok k 31.08.2020, zaradenie študijného odboru 8610 M odevný dizajn do zoznamu odborov 
pre Školu umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov od 1. 9. 2021, vyradenie študijného odboru 3348 M tvorba 
nábytku a interiéru zo zoznamu odborov pre Školu umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov k 31. 8. 2020, 
zaradenie študijných odborov 2567 M multimédiá a 6403 L podnikanie v remeslách a službách do zoznamu 
odborov pre SOŠ polytechnickú, Štefánikova 1550/20, Humenné od 1. 9. 2021, zaradenie učebného odboru 2956 
H mäsiar kuchár do zoznamu odborov pre Strednú odbornú školu agropotravinársku a technickú, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok od 1. 9. 2021, zaradenie študijného odboru 2952 L výroba potravín do zoznamu odborov 
Strednej odbornej školy gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov, od 1. 9. 2021, zaradenie 
učebného odboru 3370 H čalúnnik  do zoznamu odborov Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, 
Prešov od 1. 9. 2021, vyradenie študijných odborov 8240 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov,  8297 M 
fotografický dizajn, 8261 M propagačná grafika zo zoznamu odborov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce k 31. 8. 2020, zmenu adresy školy z Praktická  škola internátna, Komenského 3, 
Humenné ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej Komenského 3, Humenné na Praktická škola 
internátna, Třebíčska 16, Humenné ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej Komenského 3, Humenné 
od 1. 9. 2020, zmenu adresy školy z Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím internátne, Komenského 
3, Humenné ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej Komenského 3, Humenné na Odborné učilište pre 
žiakov s telesným postihnutím internátne, Třebíčska 16, Humenné ako organizačná zložka Spojenej školy 
internátnej Komenského 3, Humenné od 1. 9. 2020, zaradenie učebného odboru 6494 G služby a domáce práce 
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do zoznamu oborov pre Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím internátne, Komenského 3, Humenné 
ako org. zložku Spojenej školy internátnej, Komenského 3, Humenné od 1. 9. 2021, zaradenie učebného odboru 
6475 H technicko-administratívny pracovník do zoznamu oborov pre Strednú odbornú školu polytechnickú pre 
žiakov so sluchovým postihnutím internátnu, Duklianska 2, Prešov ako org. zložku Spojenej školy Pavla Sabadoša 
internátnej, Duklianska 2, Prešov od 1. 9. 2021, zaradenie študijného odboru 7471 M športový manažment do 
zoznamu odborov Súkromnej strednej športovej školy ELBA, Smetanova 2, Prešov od 1. 9. 2021, zaradenie 
učebného odboru 6468 F pomocník v kuchyni do zoznamu odborov Súkromnej SOŠ hotelierstva a gastronómie 
Mladosť, Pod Kalváriou 36, Prešov od 1. 9. 2021 a zaradenie študijného odboru 6446 K kozmetik do zoznamu 
odborov Súkromnej strednej odbornej školy, Hviezdoslavova 11, Bardejov od 1. 9. 2021. KR pre OVaP PSK 
neodporúčala zaradiť študijný odbor 3431 M 02 polygrafia – grafika tlačovín do zoznamu odborov Strednej 
odbornej školy, A. Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou a súhlasila s udelením  označenia Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy – oblasť IKT pre SPŠ elektrotechnickú,  Plzenská 1, Prešov a Súkromnú SOŠ,  29. augusta 
4812, Poprad a označenia Centrum odborného vzdelávania a prípravy – oblasť gastronómie, hotelierstva 
a cestovného ruchu pre SOŠ hotelovú, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry. 

Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informáciu 

o zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Prešovského samosprávneho kraja. 
Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

7. PaedDr. Furman informoval o aktuálnych žiadateľoch o investície v oblasti školstva. Zoznam sa priebežne dopĺňa 
o nové investičné akcie. Jednotlivé žiadosti škôl a ŠZ sú posudzované členmi Investičného výboru PSK. 
Mgr. Šmilňák – prioritne investovať do kľúčových škôl. 
PaedDr. Furman – prihliadame aj na túto skutočnosť. Musíme však sanovať aj budovy menších škôl. 

Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informáciu 

o aktuálnych žiadateľoch o investície za oblasť školstva. 
Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

8. Daný bod presunutý bez určenia dátumu. 
9. Návrhy na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR 

PaedDr. Furman – nechceme nikoho diskriminovať. Otvoril som túto otázku aj na vedení Ú PSK. Do konca marca 
2020 ÚHK PSK v spolupráci s OŠ PSK vypracuje kritériá na vykonanie kontrol neverejných poskytovateľov služieb 
v oblasti školstva, ktorým samosprávny kraj prideľuje finančné prostriedky na základe VZN samosprávneho kraja. 
V prípade zistenia nedostatkov im zastavíme dotácie a finančné prostriedky budú musieť vrátiť. Po prijatí nášho 
uznesenia k predloženým žiadostiam bude materiál predložený aj na rokovanie Finančnej komisie pri Z PSK.  
Mgr. Madzinová – máme nedostatočný prehľad žiadostí. Ako urobíme, že im nedáme dotáciu? 
Mgr. Lorková – asi sa to nedá všeobecne povedať o všetkých zariadeniach. 
Mgr. Lenková – pri CŠPPaP, ak klient pokračuje v štúdiu na SŠ, potrebuje nové posúdenie? 
Mgr. Šmilňák – som dnes v problematickej situácii. Musíme si zodpovedať otázku čo je verejným záujmom a ako 
racionálne poskytovať finančné prostriedky. Ak nemáme jasnú sieť, tak neotvárajme ďalšie zariadenia. A dnes Vás 
žiadam o podporu žiadosti zaradenia CVČ v Bardejove. 
PhDr. Hopta, CSc. – konečne treba urobiť kritériá. A kto ich splní, dostane náš súhlas. Chcem sa opýtať na 
zriadenie novej súkromnej jedálne v Prešove na adrese, kde sídli vysokoškolská jedáleň.  

a. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie, ktorá požiadala 
samosprávny kraj o súhlas so  zaradením Elokovaného pracoviska, Školská 212/19, Huncovce ako súčasti 
Základnej umeleckej školy sv. Jána Nepomuckého, Klčov 156 s predpokladaným začiatkom zriadenia od 
01.09.2020. Predpokladaný počet žiakov nad 15 rokov veku – 15 žiakov. Dopad na rozpočet PSK - v prípade 
individuálnej formy dopad na rozpočet 8 250 € (15 x 550 €) a skupinovej formy 4 500 € (15 x 300 €). ZUŠ sv. Jána 
Nepomuckého, Klčov 156 má zaradených v sieti 7 elokovaných pracovísk, a to Domaňovce 126; Doľany - časť 
Roškovce 48; Spišský Štvrtok - Námestie Slobody 4; Kurimany 76; Stará Ľubovňa - Štúrova 383/3; Harichovce - 
Filinského 42; Markušovce - Michalská 52. K 15.9.2019 ZUŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov 156 navštevuje 354 osôb 
(z toho 6 dospelých), a to v literárno-dramatickom odbore 11 osôb a v hudobnom odbore 343 osôb. V okrese 
Levoča pôsobí 5 ZUŠ, ktoré zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie 2 871 osobám (stav k 15.09.2019; 
zdroj: CVTI SR). 
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Hlasovanie: 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 

súhlasiť so zaradením Elokovaného pracoviska, Školská 212/19, Huncovce ako súčasti Základnej umeleckej školy 
sv. Jána Nepomuckého, Klčov 156 do siete škôl a školských zariadení SR od 01.01.2021. 

Za- 2,    proti - 0,    zdržal sa - 6. 
b. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Ing. Lucie Drábovej, PhD., Košice, zriaďovateľky Súkromného centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9, Snina, ktorá požiadala samosprávny kraj o súhlas 
pre zaradenie klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Snina 
a jeho elokovaného pracoviska v Humennom. Predpokladaný počet klientov nad 15 rokov veku – 80 klientov. 
Dopad na rozpočet PSK -  9 200 € (80 x 115 €). 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Budovateľská 1992/9, Snina a do činnosti Elokovaného pracoviska, 26. novembra 1510/3, Humenné 
ako súčasti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Budovateľská 1992/9, Snina, ktorých 
zriaďovateľom je Ing. Lucia Drábová, PhD., Važecká 4, Košice, od 01.01.2021. 

Za- 1,    proti - 0,    zdržal sa - 7. 
c. PaedDr. Furman informoval o žiadosti PaedDr. Lorkovej, Levoča, zriaďovateľky Súkromného centra špeciálno-

pedagogického poradenstva, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov, ktorá požiadala samosprávny kraj o súhlas pre zaradenie 
klientov nad 15 rokov do činnosti daného zariadenia. Predpokladaný počet klientov nad 15 rokov veku – cca 50 
klientov. Dopad na rozpočet PSK -  cca 5 750  € (50 x 115 €). 

okres zriadz Druh nazov ulica miesto Počet klientov Počet EP Poznámka

Levoča Súkromník CŠPP Súkromné CŠPP Jablonov 165 Jablonov 753

Levoča Cirkev CŠPP Spojená škola int.-CŠPP Kláštorská 24/a Levoča 326

Levoča OÚ CŠPP Centrum ŠPP Nám. Štefana Kluberta 2Levoča 659 1 Levoča (Nám. Š. Kluberta 1)

Levoča Súkromník CŠPP Súkromné CŠPP Ul. ČSA 33 Spišský Hrhov 723 1 EP - Levoča - Probstnerova cesta 10; 

Počty klientov v centrách špeciálnopedagogického poradenstva a CPPPaP za školský rok 2018/2019 - spracovanie september 2019
zdroj: CVTI SR, Bratislava a MŠVVaŠ SR

 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov a jeho elokovaného pracoviska, Probstnerova cesta 10, Levoča, ktorého 
zriaďovateľom je PaedDr. Patrícia Lorková, Krátka 1, Levoča, od 01.01.2021. 

Za- 2,    proti - 0,    zdržal sa - 6. 
d. PaedDr. Furman informoval o žiadosti PaedDr. Lorkovej, Levoča, zriaďovateľky Súkromného centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov, ktorá požiadala samosprávny kraj o súhlas 
pre zaradenie klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie, Spišský Hrhov. Predpokladaný počet klientov nad 15 rokov veku – cca100 klientov. Dopad na rozpočet 
PSK -  11 500 € (100 x 115 €). 

okres zriadz Druh nazov ulica miesto Počet klientov Počet EP Poznámka

Levoča Súkromník CPPPaP Súkromné CPPPaP Ul. ČSA 33 Spišský Hrhov * v štatistike neuvedené

Levoča OÚ CPPPaP CPPPaP Ružová 91/1 Levoča * v štatistike neuvedené

Počty klientov v centrách špeciálnopedagogického poradenstva a CPPPaP za školský rok 2018/2019 - spracovanie september 2019
zdroj: CVTI SR, Bratislava a MŠVVaŠ SR

 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov, ktorého zriaďovateľom je PaedDr. Patrícia Lorková, Krátka 
1, Levoča, od 01.01.2021. 

Za- 2,    proti - 0,    zdržal sa - 6. 
e. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Mgr. Marcela Kubinského, Poprad, zriaďovateľa Súkromného centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, ktorý požiadal 
samosprávny kraj o súhlas pre zaradenie klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Vysoké Tatry. Predpokladaný počet klientov nad 15 rokov veku – 
cca100 klientov.Dopad na rozpočet PSK -  11 500 € (100 x 115 €). 
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okres zriadz Druh nazov ulica miesto Počet klientov Počet EP Poznámka

Poprad Súkromník CPPPaP Súkromné CPPPaP Dolný Smokovec 21 Vysoké Tatry * 1 EP - Poprad - Námestie sv. Egídia 59/36

Poprad OÚ CPPPaP CPPPaP J. Curie 3760/2 Poprad *  * v štatistike údaj neuvedený

Počty klientov v centrách špeciálnopedagogického poradenstva a CPPPaP za školský rok 2018/2019 - spracovanie september 2019
zdroj: CVTI SR, Bratislava a MŠVVaŠ SR

 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, ktorého zriaďovateľom je Mgr. Marcel Kubinský, 
Komenského 586/14, Poprad  od 01.01.2021. 

Za- 2,    proti - 0,    zdržal sa -7. 
f. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Mgr. Marcela Kubinského, Poprad, zriaďovateľa Súkromného centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, ktorý požiadal 
samosprávny kraj o súhlas pre zaradenie klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-
pedagogického poradenstva, Vysoké Tatry. Predpokladaný počet klientov nad 15 rokov veku – cca100 klientov. 
Dopad na rozpočet PSK -  5 750 € (50 x 115 €). 

okres zriadz Druh nazov ulica miesto Počet klientov Počet EP Poznámka

Poprad OÚ CŠPP Centrum ŠPP Partizánska 2 Poprad 1 081

Poprad Súkromník CŠPP Súkromné CŠPP Dolný Smokovec 21 Vysoké Tatry 724 1 EP - Poprad - Námestie sv. Egídia 59/36

Počty klientov v centrách špeciálnopedagogického poradenstva a CPPPaP za školský rok 2018/2019 - spracovanie september 2019
zdroj: CVTI SR, Bratislava a MŠVVaŠ SR

 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry, ktorého zriaďovateľom je Mgr. Marcel Kubinský, Komenského 
586/14, Poprad  od 01.01.2021. 

Za- 2,    proti - 0,    zdržal sa -7. 
g. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Igora Kasalu, Kapušany, ktorý požiadal samosprávny kraj o súhlas na 

otvorenie druhého stupňa vzdelávania v Súkromnej ZUŠ, Hlavná 367/7, Kapušany. Daná súkromná ZUŠ bola 
zaradená do siete od 1.9.2017. Predpokladaný počet žiakov nad 15 rokov veku – 28 žiakov. Dopad na rozpočet 
PSK - v prípade individuálnej formy 15 400 € (28 x 550 €) a skupinovej formy 8 400 € (28 x 300 €). K 15.9.2019 
Súkromnú ZUŠ, Kapušany navštevuje 175 osôb, a to 24 osôb tanečný odbor, 29 výtvarný odbor, 37 literárno-
dramatický a 85 hudobný. V okrese Prešov pôsobí 15 ZUŠ, ktoré zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie 
5 703 osobám (stav k 15.09.2019; zdroj: CVTI SR). 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením žiakov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromnej základnej umeleckej školy, Hlavná 367/7, 
Kapušany, ktorej zriaďovateľom je Igor Kasala, Poštová 16, Kapušany od 01.01.2021. 

Za- 0,    proti - 0,    zdržal sa -9. 
h. PaedDr. Furman informoval o žiadosti spoločnosti MAGISTER – Prešov spol. s .r. o., Floriánova 4 v Prešove, ktorá 

požiadala samosprávny kraj o stanovisko k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, 17. novembra 3723/13, Prešov 
do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2021. Predpokladaný počet poskytovaných jedál žiakom nad 15 
rokov - hlavných jedál  150 denne a doplnkových jedál – 150 denne. Predpokladaný dopad na rozpočet pre rok 
2021 (4 mesiace školského roka): 19 980 € (pri 150 HJ a DJ denne). Pre rok 2022, 2023 (10 mesiacov): 52 920 
€/rok (pri 150 HJ a DJ denne).  V okrese Prešov je 19 zariadení školského stavovania, ktoré poskytujú služby 
žiakom stredných škôl.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením Súkromnej školskej jedálne, 17. novembra 3723/13, Prešov, zriaďovateľ: MAGISTER – 
Prešov, spol. s r. o., IČO: 44 325 100; Floriánova 4, Prešov do siete škôl a školských zariadení od 1.9.2021.  

Za- 9,    proti - 0,    zdržal sa -0. 
i. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorá požiadala 

samosprávny kraj o stanovisko k zaradeniu Centra voľného času ako súčasti Evanjelickej spojenej školy, Námestie 
legionárov 3, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2020. 
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V okrese Prešov pôsobí 13 CVČ, a to: 

P.č. - 
okres

zriadz nazov ulica miesto
Počet detí v pravidelnej 

záujmovej činnosti (žiaci
Počet EP Poznámka

1 Obec Centrum voľného času Medzany 182 Medzany 186
2 Súkromník Súkromné CVČ Bernolákova 17 Prešov 641
3 Cirkev Centrum voľného času Bernolákova 21 Prešov 369
4 Cirkev Centrum voľného času Kmeťovo stromoradie 1 Prešov 157
5 Obec Centrum voľného času Mirka Nešpora 2 Prešov 488
6 Obec Centrum voľného času Májové námestie 1 Prešov 173

7 Cirkev CVČ Jána Pavla II. Námestie Krista Kráľa 3 Prešov 172 2
EP - Prešov (Švábska 22, 
Ďumbierska 20)

8 Obec Centrum voľného času Októbrová 30 Prešov 799
9 Súkromník Súkromné CVČ Smetanova 2 Prešov 376 1 EP - Orlov 5

10 Cirkev Centrum voľného času Tarasa Ševčenka 1 Prešov 374
11 Súkromník Súkromné CVČ Tkáčska 3 Prešov 232
12 Obec Centrum voľného času Važecká 11 Prešov 91
13 Obec Centrum voľného času Sedlice 3 Sedlice 189

4 247

Počty členov záujmových útvarov v zariadeniach určených pre voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže k 15. 9. 2019
Poznámka: zariadenia, ktoré nemajú uvedený počet detí sú funkčné, ale nerealizujú pravidelnú záujmovú činnosť

(zdroj: CVTI SR, Bratislava)  
Predpokladaný počet osôb vo veku od 15 do 25 rokov, ktorým CVČ bude poskytovať svoje služby, sa plánuje na 
40 až 50 osôb, a to: 

Šk. rok Počet 
osôb 

Dopad na 
rozpočet v € 

Poznámka 

2020/2021 40 1 267 4 mesiace 
2021/2022 45 4 275 12 mesiacov 
2022/2023 50 4 750 12 mesiacov 

(Normatív žiak/rok: 95 € - VZN PSK) 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením Centra voľného času ako súčasti Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov, 
zriaďovateľ: Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, IČO: 31 97 520; Hlavná 137, Prešov do siete 
škôl a školských zariadení od 1.1.2021.  

Za- 1,    proti - 0,    zdržal sa -8. 
j. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava 

požiadali samosprávny kraj o stanovisko k zaradeniu Centra voľného času ako súčasti Základnej školy 
s materskou školou bl. Zeferína, Poštárka 120A, Bardejov do siete škôl a školských zariadení SR od 01.09.2020. 

V okrese Bardejov pôsobí 10 CVČ, a to: 

P.č. - 
okres

zriadz nazov ulica miesto
Počet detí v pravidelnej 

záujmovej činnosti (žiaci
Počet EP Poznámka

1 Cirkev Centrum voľného času Jiráskova 5 Bardejov 72
2 Obec Centrum voľného času Komenského 23 Bardejov 649

3 Obec Centrum voľného času
Nám.arm.gen. L.Svobodu 
16

Bardejov 244

4 Obec Centrum voľného času Pod papierňou 16A Bardejov 226
5 Cirkev Centrum voľného času Pánska 2420 Bardejov 233
6 Obec Centrum voľného času Tarasa Ševčenka 3 Bardejov 411
7 Obec Centrum voľného času Wolkerova 10 Bardejov 203
8 Obec Centrum voľného času Družstevná 222 Kurima 224
9 Obec Centrum voľného času Toplianska 144 Raslavice 369

10 Obec Centrum voľného času Školská 478 Zborov 408
3 039

Počty členov záujmových útvarov v zariadeniach určených pre voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže k 15. 9. 2019
Poznámka: zariadenia, ktoré nemajú uvedený počet detí sú funkčné, ale nerealizujú pravidelnú záujmovú činnosť

(zdroj: CVTI SR, Bratislava)  
Predpokladaný počet osôb vo veku od 15 do 25 rokov, ktorým CVČ bude poskytovať svoje služby, sa plánuje 

na cca 20 osôb, a to: 

Šk. rok Počet 
osôb 

Dopad na 
rozpočet v € 

Poznámka 

2020/2021 20 633 4 mesiace 
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2021/2022 20 1 900 12 mesiacov 
2022/2023 20 1 900 12 mesiacov 

(Normatív žiak/rok: 95 € - VZN PSK) 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením Centra voľného času ako súčasti Základnej školy s materskou školou bl. Zeferína, Poštárka 
120A, Bardejov, zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, IČO: 00586421; Miletičova 7, Bratislava do 
siete škôl a školských zariadení od 1.1.2021.  

Za- 5,    proti - 1,    zdržal sa -3. 
10. Majetkové prevody  
a. PaedDr. Furman informoval o žiadosti SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok vo veci prevodu správy DM, Garbiarska 1, 

Kežmarok. Jedná sa o prevod nehnuteľného majetku vedený na LV č. 2814, k.ú. Kežmarok, a to budova Domov 
mládeže, súp. č. 1466 na pozemku parc. č. 1805/2 a pozemky C KN č. 1805/2 – zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1 320 m2 a C KN č. 1810/45 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 393 m2.   
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča previesť nehnuteľný 
majetok vedený na LV č. 2814, k.ú. Kežmarok, a to budova Domov mládeže, súp. č. 1466 na pozemku parc. č. 
1805/2 a pozemky C KN č. 1805/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 320 m2 a C KN č. 1810/45 – 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 393 m2 do správy Strednej odbornej školy, IČO: 37880012, Garbiarska 1, 
Kežmarok v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa -0. 
b. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Mgr. Ivanovej, bytom Kežmarok, ktorá prostredníctvom správcu požiadala 

samosprávny kraj o odpredaj pozemku parc. č. C KN 664/4 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 25 m2, k.ú. 
Kežmarok, vedený na LV č. 2759. ZP č. 3/2020 zo dňa 03.02.2020, ktorý vypracoval Ing. Tomaškovič, Ľubica, 
znalec z odboru stavebníctva, bola stanovená VŠH pozemku C KN č. 664/4 vo výške 865,25 € s DPH (34,61 
€/m2). Správca bol vyzvaný na predloženie stanoviska rady školy k danému odpredaju. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že nehnuteľný 
majetok vedený na LV č. 2759, k.ú. Kežmarok, a pozemok C KN č. 664/4 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 
25 m2 v správe Strednej odbornej školy, IČO: 37880012, Garbiarska 1, Kežmarok je pre potreby regionálneho 
školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa -0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 

odpredať nehnuteľný majetok vedený na LV č. 2759, k.ú. Kežmarok, a pozemok C KN č. 664/4 – zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 25 m2 v správe Strednej odbornej školy, IČO: 37880012, Garbiarska 1, Kežmarok v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK za predpokladu, že Rada školy pri SOŠ, Garbiarska 1, 
Kežmarok bude s odpredajom súhlasiť. 

Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa -0. 
c. PaedDr. Furman informoval o žiadosti mesta Svit, ktoré  požiadalo samosprávny kraj o uzatvorenie zmluvy 

o zriadení vecného bremena k pozemkom C KN č. 12/39 – zastavaná plocha a nádvorie a C KN č. 12/32 – 
zastavaná plocha a nádvorie, vedeným na LV č. 2278, k.ú. Svit vo vlastníctve PSK – správca: SOŠ polytechnická 
Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit za účelom uloženia inžinierskych sietí pre stavbu: Rekonštrukcia 
a prestavba budovy internátu súp. č. 263 na pozemku parc. č. KN-C 12/36, k.ú. Svit na bytový dom“. ZP č. 5/2020 
vo veci ohodnotenia „Vecného bremena na pozemku“, Svit, Ul. SNP, parcely číslo C-KN 12/32 a 12/39, 
v katastrálnom území Svit, okres Poprad za účelom náhrady ujmy za zriadenie vecného bremena zo dňa 
29.01.2020, ktorý vypracoval Ing. Kmeť, znalec v odbore stavebníctvo, bola stanovená VŠH práv a závad vo výške 
2 660,61 €. Správca majetku i Rada školy pri SOŠ polytechnickej Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit so 
zriadením vyššie uvedeného vecného bremena súhlasia. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena k pozemkom C KN č. 12/39 – zastavaná plocha a nádvorie a C KN 
č. 12/32 – zastavaná plocha a nádvorie, vedeným na LV č. 2278, k.ú. Svit vo vlastníctve PSK – správca: SOŠ 
polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit za účelom uloženia inžinierskych sietí pre stavbu: 
Rekonštrukcia a prestavba budovy internátu súp. č. 263 na pozemku parc. č. KN-C 12/36, k.ú. Svit na bytový dom“ 
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pre oprávneného z vecného bremena: Mesto Svit, IČO: 00326607, Hviezdoslavova 268/32, 059 01  Svit v súlade 
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za- 8,    proti - 0,    zdržal sa -0. 
11. Rôzne 
12. Záver 

Podpredseda komisie  poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Termín ďalšieho zasadnutia 
komisie bude stanovaný po konzultácii s predsedom komisie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Overovateľ: RNDr. Marcel Tkáč, v.r.  Mgr. Miloslav Repaský, v.r. 

podpredseda komisie 
 
 
 
 

 
 

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


