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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 

 

Zápisnica č. 36/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 28. 01.2021 (dištančne) 

 
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 2021 – PhDr. 

Damankoš, PhD. 
4. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom 

rekonštrukcie telocvične Spojenej školy, Bijacovce - PaedDr. Furman 
5. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24.08.2020 - Mgr. Vladimír Dufala, poverený 

vedením Odboru projektového riadenia 
6. Zmeny v sieti  

a) Vyradenie Školského internátu, Družstevná  1474/19, Humenné ako súčasti SOŠ technickej, Družstevná 
1474/19, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR 

b) Zaradenie Strednej športovej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov ako organizačnej zložky Spojenej školy,  Ľ. 
Podjavorinskej 22, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR 

c) Zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej SOŠ ELBA, Smetanova 2, Prešov do siete škôl 
a školských zariadení SR 

d) Zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej spojenej školy European English School, 
Solivarská 28, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR 

7. Rôzne 
8. Záver 

 

1. Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie ako aj hostí.  
Za overovateľa zápisnice a uznesenia bol predsedom komisie navrhnutý RNDr. Tkáč. Na základe požiadavky 
odboru školstva predseda komisie navrhol doplniť program rokovania 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. 
Hlasovanie: 

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

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje 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. 

Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje program rokovania 

komisie. 
Za - 13,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
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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. 
3. PhDr. Damankoš, PhD. informoval o návrhu plánu práce Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Zastupiteľstve  PSK na rok 2021. Termíny jednotlivých zasadnutí komisie boli navrhnuté vzhľadom na stanovené 
termíny zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Na letné mesiace (júl a august) zasadnutie komisie nie je plánované. 
Obsah jednotlivých zasadnutí bol stanovený podľa potrieb odboru ako aj cieľov, ktoré si stanovila komisia na toto 
volebné obdobie. Vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu spôsobenú ochorením Covid 19 sa zasadnutie v mesiaci 
február 2021 uskutoční pravdepodobne prezenčne. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje návrh plánu práce 
Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve  PSK na rok 2021. 

Za - 12,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
4. PaedDr. Furman informoval o návrhu na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu 

športu za účelom rekonštrukcie telocvične Spojenej školy, Bijacovce. Fond na podporu športu vyhlásil výzvy s 
názvom „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo:2020/001 (ďalej len „výzva“). 
Samosprávny kraj v zmysle znenia výzvy je oprávneným žiadateľom, avšak v rámci výzvy je možné podať len 
jednu žiadosť. Vzhľadom na krátkosť termínu na podanie žiadosti je najlepšie pripravená investičná akcia 
rekonštrukcie telocvične v Bijacovciach. Je hotová projektová dokumentácia vrátane stavebného povolenia. 
Telocvičňa bude slúžiť ako športová hala pre všetky športové kluby v oblasti regiónu Braniska. Podľa projektovej 
dokumentácie schválenej Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 343/2019  zo dňa 09.12.2019 je výška celkových 
nákladov rekonštrukcie telocvične po zaokrúhlení 823 284 EUR. PSK bude žiadať príspevok vo výške 50 % 
z celkového rozpočtu projektu, do ktorého zahrnieme okrem rekonštrukcie aj projektovú dokumentáciu vo výške 19 
600,00 EUR, čo predstavuje sumu 421 442 EUR (823 284 + 19 600 = 842 884 EUR).  Zo spôsobu financovania 
projektu uvedeného v bode 6. výzvy po prípadnom schválení príspevku fondu ďalej vyplýva, že 10 % objemu 
schváleného príspevku bude refundovaných až po predložení vyúčtovania celého projektu, preto žiadame aj 
o predfinancovanie projektu, čo v tomto prípade predstavuje sumu 42 145 EUR (tu  rátame 10 % zo žiadaného 
príspevku). Taktiež z bodu 12. výzvy vyplýva pre žiadateľa povinnosť zaplatiť administratívny poplatok za 
spracovanie žiadosti vo výške 0,1 % z požadovaných finančných prostriedkov, čo predstavuje sumu v tomto 
prípade cca 422 EUR (bežné výdavky). Administratívny poplatok je nevratný.  

PhDr. Damankoš, PhD. – boli aj iné návrhy? Prečo práve Bijacovce? 

PaedDr. Furman –  bol ešte návrh telocvične v Levoči. My podporujeme Bijacovce. 

Hlasovanie: 

 Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 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. 

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

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

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

Za - 11,    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 „Rekonštrukcia telocvične 
v Bijacovciach“  z rozpočtu PSK. 

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

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

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
6.  PaedDr. Furman informoval o návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24.08.2020. 

Dôvodom zmeny uznesenia č. 535/2020 zo dňa 24.08.2020 je zosúladenie názvov pripravovaných žiadostí o NFP. 
Potreba fázovania jednotlivých investičných zámerov vyplynula z procesu prípravy a finalizovania podkladov pre 
projektové žiadosti  - vydanie stavebných povolení na podporené stavebné objekty v rôznych lokalitách 
v rozdielnom čase. Na základe predložených ŽoNFP v 1. a 2. hodnotiacom kole vyplynula z doplnenia požiadavka 
uvádzať toto fázovanie v rámci celej dokumentácie na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku. 
Zároveň dochádza k úprave typu nepriamych výdavkov – v rámci nepriamych výdavkov nebudú nárokované 
žiadne mzdové výdavky, iba výdavky na informačné tabule v súlade s pravidlami publicity. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 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. 

Za - 12,    proti - 0,    zdržal sa – 0. 
6.  Zmeny v sieti 

a) PaedDr. Furman informoval o žiadosti SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné, ktorá požiadala 
o vyradenie Školského internátu, Družstevná  1474/19, Humenné ako súčasti SOŠ technickej, Družstevná 
1474/19, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. Školský internát má pozastavenú svoju 
činnosť od 01. 01. 2015 a neplní účel školského zariadenia. V prípade záujmu študentov o ubytovanie sú 
v Humennom k dispozícii Školský internát, Lipová 32, Humenné ako súčasť Strednej zdravotníckej školy, Lipová 
32, Humenné a Školský internát, Štefánikova 28, Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, 
Humenné. Podporné stanoviská: Rada školy pri SOŠ, Humenné; Územná školská rada PSK. 



 4 

PhDr. Hopta, CSc. – je to v areáli, kde sa má vytvoriť študentské mestečko. Nebude nám internát v budúcnosti 
chýbať? Čo plánuje samosprávny kraj s budovou? 

PaedDr. Furman – budova nám chýbať nebude. Pri OA v Humennom plánujeme obnoviť školský internát. Čo sa 
týka ďalšieho využitia budovy, to sa rozhodne po diskusii s poslancami za volebný obvod Humenné. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 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. 

Za - 11,    proti - 0,          zdržal sa - 1.  

b) PaedDr. Furman informoval o žiadosti Spojenej  školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov, ktorá požiadala samosprávny 
kraj o zaradenie Strednej športovej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy do siete škôl a školských zriadení 
SR od 01.09.2021. Študijný odbor 7902 J 77 gymnáziu – šport, na ktorom má škola v súčasnej dobe ešte 11 
žiakov v 3. ročníku, je vo vyhláške nahradený odborom 7451 J športové gymnázium. Návrh na zaradenie SŠŠ ako 
organizačnej zložky Spojenej školy podporila Rada školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov ako aj 
športové kluby pôsobiace na území mesta Prešov. Škola, v prípade zaradenia organizačnej zložky do siete, 
plánuje prijať žiakov do 1. prvého ročníka dennej formy štúdia od 1.9.2022. Termín 1. 9. 2021 žiadateľ navrhuje 
z dôvodu riadnej prípravy prijímacieho konania ako aj možnosti požiadať zriaďovateľa o stanovenie počtu žiakov 1. 
ročníka pre prijímacie konanie na šk. rok 2022/2023. Osobne som návrh s riaditeľom školy prerokoval. Povedali 
sme, že túto školu budeme profilovať len ako silnú SOŠ a zastavili sme gymnázium. Povedali sme, že v Prešove 
bude športová škola len u Ing. Blichu. Bolo by to kontraproduktívne. Je to v rozpore s našou stratégiou. My 
chceme podporiť školu v Poprade. 

PhDr. Damankoš, PhD. – v Prešove bude len súkromná škola? Aké odbory ponúka? 

PaedDr. Furman – áno. Ponúka športové gymnázium a športový manažment. 

Mgr. Madzinová – podporujem návrh odboru. 

Mgr. Pčola – vyjadril súhlas s predrečníkmi. 

RNDr. Tkáč – ponukou odborov by boli školy rovnaké? 

PaedDr. Furman – bolo by to identické. Iné odbory vo vyhláške pre strednú športovú školu nie sú. 

Mgr. Repaský – držme sa našej stratégie. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 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. 

Za - 0,    proti - 8,          zdržal sa -3.  

c) PaedDr. Furman informoval o žiadosti Ing. Emila Blichu – ELBA, Palárikova 26, Prešov, ktorý požiadal 
samosprávny kraj o súhlas k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej strednej odbornej školy 
ELBA, Smetanova 2, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR. Daná zmena nebude mať dopad na rozpočet 
na PSK, a to z dôvodu, že už v súčasnej dobe je zriaďovateľovi poskytovaná dotácia z rozpočtu PSK na 
stravovanie žiakov školy. Škola zabezpečuje stravovanie žiakov školy externým dodávateľom, a to Súkromnou ŠJ 
ako súčasťou Súkromnej materskej školy – ELBA, Smetanova 2, Prešov. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 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.  

Za - 9,    proti - 1,          zdržal sa - 0.  

d) PaedDr. Furman informoval o žiadosti Európskej vzdelávacej agentúry ELBA, n.o., Solivarská 28, Prešov, ktorý 
požiadal samosprávny kraj o súhlas k zaradeniu Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Súkromnej spojenej školy 
European English School, Solivarská 28, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR. Daná zmena nebude mať 
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dopad na rozpočet na PSK, a to z dôvodu, že už v súčasnej dobe je zriaďovateľovi poskytovaná dotácia z rozpočtu 
PSK na stravovanie žiakov školy. Škola zabezpečuje stravovanie žiakov školy externým dodávateľom, a to 
Súkromnou ŠJ ako súčasťou Súkromnej materskej školy – ELBA, Smetanova 2, Prešov. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK odporúča 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.  

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

7.  Rôzne 
a) PaedDr. Furman predniesol informatívnu správu o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK, ktorá bude predložená 

na najbližšie rokovanie zastupiteľstva. V rámci tohto komponentu PSK intenzívne pracuje na implementácii 
investičných zámerov pre 5 vybraných stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré boli expertmi 
Svetovej banky a Odborom školstva PSK vybrané v prvej fáze spolupráce v roku 2019, na implementácii systému 
manažérstva kvality na stredných školách, ktorá bola nosnou témou komponentu VET v 2. fáze Iniciatívy CuRI 
v PSK v roku 2020 a najnovšie na príprave ďalších synergických investícií pre novú skupinu škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti, ktoré by mohli byť čerpané v rámci nového programovacieho obdobia 2021-2027. Všetky tieto aktivity 
tak nadväzujú na komponent „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy (VET)“, ktorý bol 
definovaný na začiatku Iniciatívy v PSK a ktorého cieľom bolo pomôcť Úradu PSK a  Odboru školstva PSK zlepšiť 
kvalitu a relevantnosť stredného odborného vzdelávania  tak, aby boli napĺňané potreby trhu práce v PSK 
pomocou  efektívneho využívania zdrojov EÚ. Zámerom bolo naštartovať v regióne potrebné zmeny stredného 
odborného vzdelávania a prípravy prioritne prostredníctvom realizácie pilotných projektov v piatich vybraných 
stredných odborných školách. Dnes tieto zmeny PSK realizuje prostredníctvom čerpania finančných zdrojov 
z troch operačných programov v oblasti priestorového a materiálno-technického vybavenia škôl, v oblasti inovácií 
obsahov vzdelávania na jednotlivých školách prostredníctvom Regionálnej platformy tvorenej zástupcami 
relevantných partnerov odborného vzdelávania v PSK, a napokon aj v oblasti spolupráce stredných odborných škôl 
a malých a stredných podnikateľov. Všetky prijaté opatrenia po realizácii I. etapy CuRI sú zamerané na 
dosiahnutie cieľov stanovených Svetovou bankou spočívajúcich v odstránení nesúladu medzi ponukou SOŠ, 
zručnosťami ich absolventov a potrebami trhu práce. K špecifickej identifikácii príčin nesúladu a ich odstraňovaniu 
bolo pristúpené v „pilotnom prostredí“ 5 vybraných SOŠ prostredníctvom navrhnutých investičných balíčkov, ktoré 
simulujú integrovanú operáciu: SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok; SOŠ 
polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce; Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa; SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce a Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov. Súčasťou tejto integrovanej operácie  na území PSK sú aktuálne tri operačné programy, a to Operačný 
program Ľudské zdroje 2014 – 2020 (ďalej aj „OPĽZ“), Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 
(ďalej aj „IROP“) a Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (do roku 2020 samostatný Operačný 
program Výskum a inovácia). Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia spolu s Odborom školstva a 
zodpovednými riadiacimi orgánmi v rámci uvedených troch operačných programov v roku 2019 pracovali na 
príprave výziev, ktoré boli v roku 2020 zverejnené. PSK v rámci týchto výziev v roku 2020 postupne predkladal 
jednotlivé ŽoNFP, pričom sa v rámci OP Ľudské zdroje začalo v auguste 2020 aj so samotnou implementáciou 
Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“.  Riadiaci orgán operačného programu po 
aktívnej spolupráci s PSK, ako výsledok 1.etapy Iniciatívy CuRI, pripravil a zverejnil v roku 2020 samostatnú výzvu 
IROP-PO2-SC223-2020-57 pre 5 vybraných škôl v PSK v celkovej alokácii 28 mil. € (ERDF). Od júla 2020 
k 15.01.2021 bolo v rámci tejto výzvy predložených spolu 6 ŽoNFP v celkovej výške takmer 10 mil. Eur. 
Pripravované sú ďalšie 4  ŽoNFP v celkovej výške cca 23 mil.€, ktoré by mali byť podané v priebehu roku 2021. 
Projekty sú zamerané na výstavbu resp. rekonštrukciu priestorov pre stredné odborné vzdelávanie, získanie a 
modernizáciu materiálno-technického vybavenia pre učebne, dielne a ďalšie priestory školy. V tomto prípade sú 
prijímateľmi NFP samotné školy. Investície pre 5 vybraných škôl sú rozdelené podľa stavebných investícií 
a investícií do materiálno-technického vybavenia a sú fázované v rámci jednotlivých ŽoNFP podľa postupu prác na 
príprave opisov pre VO a ukončených stavebných konaní na dotknutých úradoch.  V rámci Operačného programu 
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Integrovaná Infraštruktúra bola vo februári 2020 zverejnená Výzvy na  podporu rozvoja podnikania MSP a 
spoluprácu so SOŠ (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-25) s celkovou alokáciou 10 mil.€. V tomto prípade sú 
prijímateľmi NFP malí a strední podnikatelia z ôsmich okresov PSK (ML, HE, BJ, PO, SB, PP, KK, SĽ), ktorých 
výber bol predmetom rokovaní s riadiacim orgánom a Svetovou bankou, keďže dostupná alokácia finančných 
prostriedkov tejto výzvy nemohla pokryť dopyt všetkých okresov PSK. Cieľom tejto výzvy je rovnako prispieť k 
realizácii opatrení identifikovaných v rámci Iniciatívy CuRI prostredníctvom podpory projektov zameraných na 
zapájanie MSP do spolupráce so SOŠ. Predmetom podpory je nákup technológií - dlhodobý hmotný a nehmotný 
majetok umiestnený v priestoroch MSP alebo SOŠ v hodnote 50 -200 tis. Eur. S intenzitou pomoci na úrovni max. 
90%. Benefitom pre SOŠ bude poskytnutie nakúpenej technológie pre proces praktického vyučovania žiakov 
stredných odborných škôl. Termín uzávierky prvého hodnotiaceho kola tejto výzvy bol stanovený na 31. augusta 
2020 a termín uzávierky II. kola na 28.01.2021. V rámci I. hodnotiaceho kola bolo podaných 69 žiadostí o NFP zo 
strany MSP v celkovej výške cca 11,5 mil.€, hodnotenie ktorých aktuálne ešte stále prebieha.  Žiadosť o NFP v 
rámci Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, ktorého 
prijímateľom je  Prešovský samosprávny kraj, bola odoslaná na SO pre OPĽZ (MŠVVaŠ SR) a následne 
schválená v prvej polovici roka 2020. V auguste 2020 tak PSK aj napriek komplikáciám a opatreniam spojených so 
šírením COVID-19 začal s realizáciou toho národného projektu, ktorého celková alokácia predstavuje 4 957 766,5 
€. Tento národný projekt je „mäkkým“ doplnením synergických investícií pripravených v rámci Iniciatívy CuRI, 
pričom je zameraný na analýzu vzdelávacích potrieb zamestnancov a žiakov, inováciu školských vzdelávacích 
programov a zvýšenie atraktivity odborného vzdelávania na stredných odborných školách v PSK. Kľúčovou 
aktivitou v tomto projekte je zriadenie Regionálnej platformy a piatich lokálnych platforiem pri jednotlivých školách, 
ktoré spájajú zástupcov škôl a samosprávy so všetkými relevantnými partnermi stredného odborného vzdelávania, 
akými sú MŠVVaŠ, ŠIOV, stavovské a profesijné organizácie SR, Úrad splnomocnenkyne vlád SR pre rómske 
komunity, zástupcovia spolupracujúcich zamestnávateľov, atď. Regionálna platforma ako poradný orgán OŠ PSK 
odštartovala svoju činnosť na ustanovujúcom zasadnutí jej členov v decembri 2020 a aktuálne pracuje na analýze 
vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a žiakov v štyroch odborných skupinách: odborná skupina pre 
spoluprácu so zamestnávateľmi; odborná skupina pre tvorbu a inováciu školských vzdelávacích programov; 
odborná skupina pre inklúziu a podporu vzdelávania žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia; odborná 
skupina pre marketing a zvýšenie atraktivity stredného odborného vzdelávania. Všetky aktuálne rozpracované 
investície pre  vybrané stredné odborné školy PSK budú implementované najneskôr do decembra roku 2023, čo je 
termín ukončenia aktuálneho programovacieho obdobia. II. etapa je zameraná na systém manažérstva kvality na 
stredných školách. V rámci druhej etapy spolupráce so Svetovou bankou boli aktivity počas roka 2020 
v komponente zameraného na oblasť školstva rozšírené o proces nastavenia a implementácie systému 
manažérstva kvality na stredných odborných školách v PSK. Experti svetovej banky na základe analýz dát 
a platnej legislatívy vypracovali rámec zabezpečovania kvality stredného odborného vzdelávania a prípravy spolu s 
odporúčaniami pre proces optimalizácie siete stredných škôl. Odbor školstva PSK v spolupráci so Svetovou 
bankou spustil v roku 2020 proces implementácie systému manažérstva kvality na štyroch vybraných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22,  Prešov; SPŠ strojnícka, Duklianska 1, 
Prešov; Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov a 
SOŠ J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit. V rámci jednotlivých aktivít boli analyzované možnosti a modely pre 
zvyšovanie kvality na stredných školách využitím rôznych metód a implementácií TQM. V priebehu roku 2020 bola 
realizovaná séria workshopov pre pracovné tímy zapojených škôl s cieľom vzdelávania v oblasti manažérstva 
kvality. V závere roka boli vypracované samo hodnotiacesprávy na zapojených školách, ktoré dokumentujú 
aktuálny stav týchto škôl a zároveň v zmysle implementovaného PDCA cyklu stanovujú oblasti a ciele na ich ďalší 
rozvoj. V rámci tejto témy PSK nadviazal užšiu spoluprácu aj so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, ktorý 
je na Slovensku tzv. Národným referenčným miestom (NRM) pre EQAVET (Európsky referenčný rámec 
zabezpečovania kvality). Na základe predloženého Akčného plánu pre CuRI III (3.etapa) je záujmom PSK v oblasti 
školstva pokračovať vo zvyšovaní kvality a relevantnosti odborných škôl pre trh práce tak, aby ich absolventi 
uspokojovali potreby a požiadavky trhu práce odrážajúce výzvy a zmeny súvisiace s prechodom na Priemysel 4.0. 
S využitím výstupov navrhnutých odborníkmi Svetovej banky v predchádzajúcich etapách iniciatívy PSK plánuje 
navrhnúť a vypracovať synergické investičné balíčky pre ďalšie skupiny škôl, ktoré budú predmetom najbližších 
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rokovaní so zástupcami Svetovej banky a EK. Implementáciou týchto zámerov budú postupne napĺňané ciele v 
oblasti zvyšovania kvality odborného vzdelávania prostredníctvom modernizácie vzdelávacej infraštruktúry a 
podpory úzkej spolupráce so zamestnávateľmi a inými relevantnými partnermi odborného vzdelávania. V rámci 
synergie bude naším cieľom zároveň hľadať finančné zdroje na ďalšie zabezpečovanie implementácie systému 
manažérstva kvality v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
PhDr. Damankoš, PhD. – metóda TQM. Čo to v praxi znamená? Spôsob riadenia z priemyslu prenášať do 
školstva? Akým spôsobom sa to realizuje? Je tam aj kapitola: Zlepšenie integrácie Rómov. 
Mgr. Vaško – ide o sumárnu správu za celú iniciatívu. Tento komponent je v gescii p. Gavalu resp. p. Dufalu. 
PhDr. Damankoš, PhD. – ideme učiť riaditeľov škôl to, čo sa majú naučiť na kvalifikačnom vzdelávaní, ktoré 
realizuje MPC. 
PaedDr. Furman – od NP očakávam, že nám ukáže ako profilovať školy podľa potrieb trhu práce. NP prináša 
okrem „soft skills“ aj materiálno-technické vybavenie pre školy. 
PaedDr. Chamillová – absolvovala som v rámci pobytu cez Erasmus pobyt v Rige, kde sme sa práve zaoberali 
metódou TQM. Je dobré vedieť aj pohľad z externého prostredia na organizáciu. 
Mgr. Wzoš – všetci na škole musia zabrať a na konci je výsledkom služba. Ľudia z externého prostredia vám dajú 
pohľad z vonku. 
PaedDr. Furman – čo sa týka aktivity integrácie Rómov môžeme na rokovanie komisie pozvať zodpovedných za 
daný komponent, aby nám ho bližšie vysvetlili. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informatívnu 
správu o iniciatíve „Catching-up Regions“ v PSK. 

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

b) PaedDr. Furman predniesol informatívnu správu o dištančnom vzdelávaní v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informáciu 
o priebehu dištančného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Za - 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  

c) PaedDr. Furman predniesol informatívnu správu o investičnom zámere výstavby Hokejovej akadémie Strednej 
športovej školy v Poprade. Stredná športová škola, Kukučínova 4239/1, Poprad (ďalej v texte SŠŠ), momentálne 
sídli v budove na Francisciho ulici 910/8 v Poprade, ktorú spravuje Integrované vzdelávacie centrum mesta 
Poprad. V tejto budove sídli i Inštitút manažérskych systémov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Life 
Academy v Poprade. Priestorové možnosti budovy umožňujú pôsobenie SŠŠ v týchto priestoroch maximálne do 
začiatku školského roka 2022/23, pretože plánovaný počet tried a otvorenie Hokejovej akadémie pri SŠŠ vylučuje 
kapacitne zabezpečiť dostatok učební pre výučbu.  SŠŠ momentálne nevlastní žiadny športový priestor, všetky 
hodiny športovej prípravy, ktorá je súčasťou Štátneho a školského vzdelávacieho programu pre školu takéhoto 
typu prebiehajú v prenajatých priestoroch, čo je z hľadiska zabezpečenia kvalitnej výučby dlhodobo neudržateľné.  
Finančné náklady investičnej akcie: 1. alternatíva: cena za odkúpenie dostavaného areálu podľa požiadaviek PSK 
- 11 797 824 EUR s DPH (pozn. v cene nie je kalkulovaná bežecká dráha). 2. alternatíva: vybudovanie tréningovej 
hokejovej haly a budovy pre Strednú športovú školu na majetku PSK, v areáli medzi strednými školami SPŠ 
techniky a dizajnu a Obchodná akadémia (riaditelia oboch škôl s týmto variantom zásadne nesúhlasia), internát a 
telocvičňa by sa používali existujúce; odhad 5,5 mil. eur s DPH. 3. alternatíva: vybudovanie tréningovej hokejovej 
haly a budovy pre Strednú športovú školu pri SOŠ elektrotechnickej na voľnej parcele, ktorú by bolo potrebné 
odkúpiť a zrealizovať prekládku vedení VN, internát a telocvičňa by sa používali existujúce; odhad 6 mil. eur s 
DPH. Pozn. Pri odhadovaných nákladoch alternatív nie je odpočítaná prisľúbená dotácia SZĽH vo výške 2. mil. 
EUR.  
Mgr. Wzoš – čo sa týka 1. alternatívy, tak tá je najvýhodnejšie. Areál sa nachádza pri veľkom sídlisku. Možno by 
bolo vhodné sa zaoberať aj možnosťou financovanie ako PPP projekt. 
Mgr. Pčola – SŠŠ je v súčasnej dobe v priestoroch mesta Poprad. Haly fyzicky stoja a čakajú na využitie. 
Financovanie bude potrebné rozložiť. Otázne vidím financovanie prevádzky. 
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PhDr. Damankoš, PhD. – ako Prešovčan hovorím áno. Bolo by vhodné, aby sme dostali finálnu verziu aj 
s rozpočtom. Nerád by som bol, aby nastala situácia ako pri FTA. 
PaedDr. Furman – túto informáciu len berieme na vedomie. Pracujeme na komplexnom materiáli. V rozpočte PSK 
na rok 2021 to plánované nie je. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informáciu 
o investičnom zámere výstavby Hokejovej akadémie Strednej športovej školy v Poprade a podporuje ho. 
Za - 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri  Zastupiteľstve PSK žiada vedúceho odboru 
školstva o predloženie všetkých potrebných informácií vrátane plánu realizácie a financovania výstavby Hokejovej 
akadémie Strednej športovej školy v Poprade. 
Za - 9,    proti - 0,          zdržal sa - 0.  

d) PhDr. Damankoš, PhD. informoval o opätovnej žiadosti spoločnosti KEN – EX, spol. s r. o. vo veci zmeny 
podmienok užívania PSK Arény. Vzhľadom na fakt, že daná žiadosť bola doručená len deň pred konaním 
zasadnutia komisie, aby sa o nej hlasovalo per rollam. 
Hlasovanie: 

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

e) PhDr. Damankoš, PhD. požiadal vedúceho odboru školstva, aby odpovedal na otázku PhDr. Mgr. Ferenčáka v 
akom štádiu prípravy, prípadne rozhodnutia je projekt Rekonštrukcie Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku? 
PaedDr. Furman – všetky prípravy bežia. Čaká sa na schválenie úveru z EIB. 

f) PaedDr. Furman informoval o organizačných zmenách, ktoré nastali na odbore školstva od 1. 1. 2021, a to 
zrušenie oddelenia hospodárskych a ekonomických činností a zriadenie oddelenia projektov stredných škôl.  Od 
1.1.2021 má odbor tri oddelenia, a to oddelenie metodických činností a športu (vedúci oddelenia Mgr. Kredátus, 
PhD.), oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie (vedúci oddelenia Mgr. Vaško) a oddelenie 
projektov stredných škôl (vedúca oddelenia Ing. Kirkov). 
Mgr. Lorková – kedy  sa budeme zaoberať poradenskými zariadeniami na území PSK? 
PhDr. Damankoš, PhD. – navrhujem zaradiť túto tému do programu rokovania na budúcu komisiu. 

8. Záver 

Predseda komisie  poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Termín ďalšieho zasadnutie bude 
členom oznámený. 

 
 
 
 
 
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. 
 


