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Uznesenie č. 36/2021 
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK 

konaného dňa 28.01.2021 (dištančne)  
 

A. Berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok.  
2. Informáciu PhDr. Damankoša, PhD. o návrhu plánu práce Komisie školstva, mládeže, telesnej 

výchovy a športu pri Zastupiteľstve  PSK na rok 2021. 
3. Informatívnu správu o Výzve Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, 
číslo: 2020/001. 

4. Informáciu PaedDr. Furmana o návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo 
dňa 24.08.2020. 

5. Informáciu PaedDr. Furmana o  žiadosti SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné vo 
veci vyradenia Školského internátu, Družstevná  1474/19, Humenné ako súčasti SOŠ technickej, 
Družstevná 1474/19, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR. 

6. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Spojenej  školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov vo 
veci zaradenia Strednej športovej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy do siete škôl 
a školských zriadení SR. 

7. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Ing. Emila Blichu – ELBA, Palárikova 26, Prešov vo veci 
súhlasu samosprávneho kraja k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej 
strednej odbornej školy ELBA, Smetanova 2, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR. 

8. Informáciu PaedDr. Furmana o žiadosti Európskej vzdelávacej agentúry ELBA, n.o., Solivarská 28, 
Prešov vo veci súhlasu samosprávneho kraja k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne ako súčasti 
Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, Prešov do siete škôl 
a školských zariadení SR. 

9. Informatívnu správu o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK. 
10. Informáciu PaedDr. Furmana o priebehu dištančného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK. 
11. Informáciu PaedDr. Furmana o investičnom zámere výstavby Hokejovej akadémie Strednej 

športovej školy v Poprade a podporuje ho. 
12. Informáciu PhDr. Damankoša, PhD. o opätovnej žiadosti spoločnosti KEN – EX, spol. s r. o. vo 

veci zmeny podmienok užívania PSK Arény. 
13. Informáciu PaedDr. Furmana o organizačných zmenách, ktoré nastali na odbore školstva od 1. 1. 

2021. 
14. Diskusné príspevky členov komisie a hostí k predneseným témam. 

 
 

B. Schvaľuje: 
1. Za overovateľa zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie RNDr. Marcela Tkáča. 
2. Doplnenie programu rokovania komisie v bode  7. Rôzne o body 7. a) až 7. d), a to 7. a) 

Informatívna správa o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK; 7. b) Informatívna správa 
o dištančnom vzdelávaní v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK; 7.c) Informatívna správa 
o investičnom zámere výstavby Hokejovej akadémie Strednej športovej školy v Poprade a 7. d) 
Opätovná žiadosť spoločnosti KEN – EX, spol. s r.o. – zmena podmienok užívania PSK Arény. 

3. Program rokovania komisie. 
4. Návrh plánu práce Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve  PSK na 

rok 2021. 
 



 2

C. Odporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť Investičnú akciu s názvom: „Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach“ 

a prípravu žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2020/001. 

2. Zastupiteľstvu PSK schváliť spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach“ 
najmenej vo výške 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 421 442 EUR (kapitálové 
finančné prostriedky).  

3. Zastupiteľstvu PSK schváliť predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach“  
vo výške 10 % objemu žiadaného príspevku, čo predstavuje sumu 42 145 EUR do obdobia 
refundácie príspevku (kapitálové finančné prostriedky).   

4. Zastupiteľstvu PSK schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 
projektu „Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach“  z rozpočtu PSK. 

5. Zastupiteľstvu PSK schváliť uhradenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti na 
projekt „Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach“ vo výške 422 EUR (bežné výdavky). 

6. Zastupiteľstvu PSK schváliť  zmenu  Uznesenia Z PSK č. 535/2020 zo dňa 24.08.2020 
k schváleniu predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty 
v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 nasledovne: v bode A.1. sa mení text: „A.1. predloženie 
žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. 
etapa“, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020.“ a nahrádza 
sa textom v znení: „A.1. predloženie žiadostí o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaných 
projektov „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“  a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa“ a prípadných 
následných časových etáp na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2_SC223-2020-57 zo dňa 
15.04.2020.“; v bode A.2. sa mení text: A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu uvedeného v bode A.1. s výškou 
spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume maximálne 268 163,76 
EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových 
výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci a nahrádza sa textom v znení: zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaných projektov uvedených v bode A.1., s 
výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektov v sume maximálne 
268 163,76 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu 
bežných výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých NFP v 
súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.; v bode A.3. sa mení text: A.3.  zabezpečenie 
financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v bode A1 z rozpočtu 
kraja. a nahrádza sa textom v znení: zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov v projektoch uvedených v bode A1 z rozpočtu kraja. 

7. Zastupiteľstvu PSK schváliť  návrh na vyradenie Školského internátu, Družstevná  1474/19, 
Humenné ako súčasti Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, Humenné zo siete 
škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. 

8. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej strednej 
odbornej školy ELBA, Smetanova 2, Prešov – zriaďovateľ:  Ing. Emil Blicha – ELBA, IČO: 
37051890, Palárikova 26, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR.  

9. Predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej spojenej 
školy European English School, Solivarská 28, Prešov – zriaďovateľ:  Európska vzdelávacia 
agentúra ELBA, n.o., IČO: 45731047, Solivarská 28, Prešov do siete škôl a školských zariadení 
SR. 
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D. Neodporúča: 
1. Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na  zaradenie Strednej športovej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 

Prešov ako organizačnej zložky Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov do siete škôl 
a školských zariadení SR od 01. 09. 2021. 
 
 

E. Žiada: 
1. Vedúceho odboru školstva o predloženie všetkých potrebných informácií vrátane plánu realizácie 

a financovania výstavby Hokejovej akadémie Strednej športovej školy v Poprade. 
2. Vedúceho odboru školstva o predloženie opätovnej žiadosti spoločnosti KEN – EX, spol. s r. o. vo 

veci zmeny podmienok užívania PSK Arény členom komisie spôsobom per rollam. 
 

V Prešove dňa 28. 01. 2021 
  
 
 
 

 
 
Overovateľ: RNDr. Tkáč, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

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

 


