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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 

 
Zápisnica č. 38/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 09. 03. 2021 (dištančne) 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Informatívna správa - vyhodnotenie optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK v okrese Bardejov, Prešov a Svidník  
4. Stav prípravy prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 
5. Stav prípravy na maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021 
6. Informácia o zasadnutí KR pre OV a P PSK (zaradenie a vyradenie odborov) do/zo siete 
7. Prehľad aktuálnych žiadateľov o investície 
8. Majetkové prevody: 

a. Žiadosť spoločnosti POPOVEC-KARDIOSERVIS, s.r.o., Humenné – odkúpenie pozemku C KN 3355/17 
v správe OA, Humenné 

b. Prejavenie záujmu mesta Kežmarok o prebytočný nehnuteľný majetok v správe SOŠ, Garbiarska 1, 
Kežmarok 

9. Rôzne 
a. Návrh na zmenu Uznesenia č. 315/2019 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 21.10.2019 
b. Návrh na zmenu Uznesenia č. 352/2019 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 09.12.2019 
c. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja  

10. Záver 
 

1. Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie. Za 
overovateľa zápisnice a uznesenia bol predsedom komisie navrhnutý RNDr. Marcel Tkáč. Na základe 
požiadavky odboru školstva predseda komisie navrhol doplniť program rokovania v bode 8. Majetkové 
prevody o bod 8. b. Prejavenie záujmu mesta Kežmarok o prebytočný nehnuteľný majetok v správe SOŠ, 
Garbiarska 1, Kežmarok a v bode 9. Rôzne o bod 9. c. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri 
Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. 
PhDr. Mgr. Ferenčák – požiadal, aby do bodu Rôzne bola zaradená aj informácia o riešení situácie stredného 
školstva v okrese Kežmarok. 
Hlasovanie: 

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

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje doplnenie  programu 
rokovania komisie v bode 8. Majetkové prevody o bod 8. b. Prejavenie záujmu mesta Kežmarok o prebytočný 
nehnuteľný majetok v správe SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok, v bode 9. Rôzne o bod 9. c. Dodatok č. 1 k 
Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja a o bod 9. d. Informácia 
o riešení situácie stredného školstva v okrese Kežmarok. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
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Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje program 
rokovania komisie. 

Za - 11,    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 - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
3. PaedDr. Furman predniesol informáciu o vyhodnotení optimalizácie siete škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okrese Bardejov, Prešov a Svidník.  
PhDr. Damankoš, PhD. – som rád, že materiál po uskutočnenej optimalizácii v týchto okresoch dokazuje 
lepšie, efektívnejšie využitie priestorov a zvýšené ohodnotenie zamestnancov škôl. 
PaedDr. Furman – je to obsiahlejší materiál, ktorý sme sa snažili spracovať systematicky na základe 
relevantných dát. V úvode ale aj uvádzame, že je to pomerne skoro na celkové hodnotenie. So školami, ktoré 
prešli optimalizáciou rátame aj v CuRI III. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informatívnu správu – vyhodnotenie optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK v okrese Bardejov, Prešov a Svidník. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
4. PaedDr. Furman informoval o stave prípravy prijímacieho konania na školský rok 2021/2022 na základe 

doteraz vydaných usmernení MŠVVaŠ SR. Spôsob prijímacích skúšok (prezenčne alebo administratívne) 
bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie. Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 8. 4. 2021 
do základnej školy najviac štyri vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho najviac dve prihlášky 
pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania a najviac dve prihlášky pre 
odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania. Forma podania prihlášky je 
možná:  elektronická bez podpisu zákonného zástupcu alebo listinná (papierová) s podpisom zákonného 
zástupcu. Na jeden  konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku, 
a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti 
študovať zvolený študijný alebo učebný odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, 
výskumu  a športu z 26. januára 2021 len pre: študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 
rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu  a športu z 26. januára 2021, študijné odbory na strednej 
športovej škole  (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od 
lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo), žiaka so zdravotným 
znevýhodnením. Výchovný poradca ZŠ poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a 
koordinuje žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 8. apríla 2021. K vyplnenej prihláške je 
možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení 
hodnotený slovne. Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia 
hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2020/2021, nakoľko športovým školám bude umožnené konať skúšky 
na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak iba v prípade 
zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho termínu konania skúšok. 
Výchovný poradca do 15.4.2021 kontroluje, či zákonný zástupca žiaka doručil na základnú školu najviac štyri 
prihlášky - najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností a nadania 
a najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa overenie špeciálnych schopností a nadania nevyžaduje a či 
ZZ vyplnil kontakty na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási. V prípade, že si 
žiak podáva iba jednu prihlášku, nemusí automaticky vyplniť prvý termín - môže vyplniť iba druhý termín. Ak 
zákonný zástupca žiaka niektorú informáciu nevyplnil, výchovný poradca včas kontaktuje zákonných 
zástupcov žiaka, informáciu vyžiada a doplní do prihlášky, priloží k prihláške originál, kópiu alebo 
scan potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a opraví údaje v prihláške žiaka, ktorá už bola doručená na 
školu. Riaditeľ základnej školy do 16. apríla 2021: podpíše prihlášky žiakov na strednú školu (v školských 
informačných systémoch prihlášku podpíše pri prihlásení riaditeľa školy do školského informačného systému 
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a „odklikne“ ich akceptovanie); odošle podpísané prihlášky; prihlášky môže odoslať  elektronicky, ak stredná 
škola zadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo študijné odbory  alebo poštou, 
ak stredná škola nezadala  do svojho školského informačného systému svoje učebné   a/alebo  študijné 
odbory alebo ak zákonný zástupca žiaka doručil základnej škole prihlášku v tlačenej forme.  Prihlášky poštou 
odošle tak, aby boli riaditeľovi strednej školy doručené najneskôr 16. apríla 2021. Stredné školy budú 
akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú: elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém 
alebo v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy. Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné 
vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky 
žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného 
hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania a zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí 
majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto 
hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený 
známkou alebo, aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z 
príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila. 
PhDr. Damankoš, PhD. – je nelogické, aby stredná škola prevádzala slovné hodnotenie ZŠ.  
Mgr. Repaský – vyskytli sa už aj prípady, že žiaci sami podávajú prihlášku na štúdium. MŠVVaŠ SR zabudlo 
na stredné pedagogické školy v prílohe č. 1, t. j. predloženie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti pre účel 
schopnosti študovať zvolený študijný odbor. 
PaedDr. Furman – o tomto probléme sme už diskutovali na úrovni odborov školstva SK8 s MŠVVaŠ SR. Bolo 
potrebné to uviesť v kritériách, ktoré si stanovila škola. 
Mgr. Repaský – tento rok budú tzv. talentové skúšky až po prijímacích skúškach na ostatné študijné  
a učebné odbory. 
PaedDr. Furman – rozporovali sme to. MŠVVaŠ SR v tom problém nevidí. Pre tento rok sa to už nezmení. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informáciu o stave prípravy prijímacieho konania na školský rok 2021/2022. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
5. PaedDr. Furman  informoval o stave prípravy na maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021. V školskom 

roku 2020/2021 sa zrušuje externá časť maturitnej skúšky. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa 
uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021. Ústna 
forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania 
ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej 
pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v 
trvaní dvoch týždňov. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom 
období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia 
okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti. 
PaedDr. Furman – na základe posledného zberu 88 % stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti 
realizuje prezenčné vzdelávanie v končiacich ročníkoch.  
PhDr. Damankoš, PhD. – predpokladám, že v tomto režime pôjdeme až do mája 2021. Čo so žiakom, ktorý 
v čase maturitných skúšok bude covid pozitívny? 
PaedDr. Furman – pravdepodobne bude aj možnosť  on-line skúšania. 
Mgr. Šmilňák – myslím, že vyjadrenie ministra školstva a dobrovoľnej účasti žiakov končiacich ročníkov na 
prezenčnej forme vzdelávanie bolo veľmi nevhodné. 
Mgr. Repaský – žiaci požadujú otvorenie školských internátov. Z niektorých obcí sa nedá dochádzať denne. 
PaedDr. Furman – otváranie ŠI už bolo pripravené. Avšak všetko zastavil Covid Automat. 
 Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informáciu o stave prípravy na maturitné skúšky v školskom roku 2020/2021. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
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6. PaedDr. Furman informoval o zasadnutí KR pre OV a P PSK (zaradenie a vyradenie odborov) do/zo siete. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informáciu o návrhoch na zmeny v sieti škôl a školských zariadení predložených na rokovanie Krajskej rady 
pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK.  

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
7. PaedDr. Furman informoval o  prehľade aktuálnych žiadateľov o investície. V uvedenom prehľade nie sú 

akcie z  tretej fázy CuRI. Samosprávny kraj je limitovaný disponibilným objemom finančných prostriedkov. 
Ročne uvoľníme cca 3 mil. € na KV pre oblasť vzdelávania. V súčasnej dobe sa robí pomerne veľké 
množstvo PD. Snažíme sa pripraviť čo najlepšie na nové výzvy ešte v tomto programovacom období ako aj 
na nové programovacie obdobie. 
Mgr. Šmilňák – som rád, že VÚC sa stará o svoje školy. Niektoré IA sa mi zdajú, čo sa týka celkové rozpočtu, 
nadhodnotené.  
PhDr. Damankoš, PhD. – kto stanovuje celkový rozpočtový náklad investičnej akcie?  
PaedDr. Furman – v prevažnej miere sú to kvalifikované odhady. Sleduje to oddelenie investícií odboru 
správy majetku. Pravidelne sa stretávajú členovia Investičného výboru PSK. Bez súhlasu odboru školstva sa 
nerealizuje žiadna investičná akcia. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informáciu o aktuálnych žiadateľoch o investície za oblasť vzdelávania. 

Za - 10,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
8. Majetkové prevody:  
a. PaedDr. Furman informoval o žiadosti spoločnosti POPOVEC-KARDIOSERVIS, s.r.o., Humenné, ktorá 

požiadala PSK o odkúpenie časti pozemku parc. č. C KN 3355/7, LV č. 8358 v správe OA, Humenné. GP č. 
32389833-1/2021 na odčlenenie parcely 3355/16 – 3355/17 zo dňa 13.01.2021, ktorý úradne overil dňa 
19.01.2021 OÚ Humenné bola z parc. č. C KN 3355/7 odčlenená parc. č. C KN 3355/17 zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 390 m2. ZP č. 33/2021 vo veci stanovenia VŠH pozemkov na parc. č. 3355/17, k.ú. 
Humenné pre účel prevodu vlastníckych práv, ktorý vypracoval Ing. Dušan Posypanka,, T. J .Mousssona 
6429/2B, Michalovce, znalec v odbore Stavebníctvo bola stanovená VŠH vo výške 7 850,70 € (20,13 €/m2). 
Správca majetku i Rada školy pri OA s odpredajom súhlasí.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že nehnuteľný 
majetok, a to pozemok parc. č. C KN 3355/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 m2, k.ú. Humenné, 
vedený na LV č. 8358 je pre potreby regionálneho školstva v okrese Humenné prebytočným nehnuteľným 
majetkom. 

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

PSK odpredať nehnuteľný majetok, a to pozemok parc. č. C KN 3355/17 zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 390 m2, k.ú. Humenné, vedený na LV č. 8358 žiadateľovi: POPOVEC-KARDIOSERVIS, s.r.o., IČO: 
44 898 126, Orechová 2534/71, Humenné v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 
PSK. 

Za - 10,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
b. PaedDr. Furman informoval o žiadosti mesta Kežmarok, ktoré prejavilo záujem o prebytočný nehnuteľný 

majetok v správe SOŠ, Kežmarok vedený na LV č. 2759, a to: stavba – dielne odborného výcviku na ulici 
Poľnej, súp. č. 2588, na parc. č. C KN 2230/3, k.ú. Kežmarok a pozemky parc. č. C KN - 2230/3 zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 2 384 m2, C KN 2230/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m2 a C KN 
2230/5 ostatná plocha o výmere 1 034 m2. Mesto vyššie uvedený nehnuteľný majetok plánuje využívať ako 
dielne Verejno-prospešných služieb, teda na rovnaký účel, na aký boli určené. Správca majetku považuje 
uvedený nehnuteľný majetok za trvale prebytočný a odporúča jeho odpredaj alebo zámenu. Rada školy 
schválila rozhodnutie správcu o prebytočnosti nehnuteľného majetku. Priestory vieme uvoľniť od 01.07.2021. 



Strana 5 z 10 
 

PhDr. Mgr. Ferenčák – mali sme informáciu, že škola tento priestor nebude potrebovať. Chceme dielne 
obnoviť, opraviť a realizovať v nich opravy vozidiel a techniky, ktorú používame v rámci verejno-prospešných 
prác. Predpokladáme, že keďže ide o verejný záujem by mohla byť cena symbolická vo výške 1 €. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že nehnuteľný 
majetok v správe SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok vedený na LV č. 2759, a to stavba – dielne odborného 
výcviku na ulici Poľnej, súp. č. 2588, na parc. č. C KN 2230/3, k.ú. Kežmarok a pozemky parc. č. C KN 2230/3 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 384 m2, parc. č. C KN 2230/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
719 m2, parc. č. C KN 2230/5 ostatná plocha o výmere 1 034 m2 je pre potreby regionálneho školstva 
v okrese Kežmarok prebytočným nehnuteľným majetkom. 

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

PSK odpredať nehnuteľný majetok v správe SOŠ, Garbiarska 1, Kežmarok vedený na  LV č. 2759, a to 
stavba – dielne odborného výcviku na ulici Poľnej, súp. č. 2588, na parc. č. C KN 2230/3, k.ú. Kežmarok 
a pozemky parc. č. C KN 2230/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 384 m2, parc. č. C KN 2230/4 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m2, parc. č. C KN 2230/5 ostatná plocha o výmere 1 034 m2 
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za - 10,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
9. Rôzne  
a. PaedDr. Furman informoval o návrhu na zmenu Uznesenia č. 315/2019 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK 

zo dňa 21.10.2019. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej „MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“ 
alebo „SO“) konajúci v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako 
riadiaceho orgánu vyhlásilo dňa 30.08.2019 prvé kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok zameranej na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v 
prepojení na praktické vzdelávanie s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy 
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01. Do 1. kola výzvy sa zapojilo 10 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK, z ktorých 8 škôl bolo úspešných. Pri prehodnocovaní oprávnenosti výdavkov projektov 
jednotlivých škôl ministerstvom došlo k úprave rozpočtov a vyšpecifikovaniu jednotlivých položiek na bežné a 
kapitálové výdavky. Po tomto procese MŠVVaŠ SR uzavrelo s každou školou Zmluvu o poskytnutí NFP. 
Vzhľadom k tomu, že pri predkladaní žiadostí škôl nebolo možné presne predpokladať, ktoré výdavky 
MŠVVaŠ SR zmení, upraví a schváli, predkladáme Zastupiteľstvu PSK tento návrh na zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK, a tiež na vypustenie tabuľkového prehľadu škôl z pôvodného materiálu. Zastupiteľstvo 
PSK schválilo pôvodným uznesením spolufinancovanie pre Obchodnú akadémiu v Starej Ľubovni (ďalej len 
„OA“), ktorá bola v tom čase rozpočtovou organizáciou. Škola bola úspešná v tejto výzve, ale nakoľko 
Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2020/10759:2-A2130 zo dňa 20.05.2020 a VZN PSK č. 82/2020 sa zriadila 
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, kde OA sa stala jednou z organizačných zložiek tejto školy, 
žiadame týmto Zastupiteľstvo PSK o schválenie 2,5 % spolufinancovania z celkových oprávnených výdavkov 
projektu aj pre túto Spojenú školu, ale už ako príspevkovú organizáciu, pričom projekt sa bude realizovať len 
na OA.  Doplnenie bodu B. 3. je v zmysle ods. 3.1 bodu c) Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku (NFP), kde „prijímateľ vyhlasuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých 
neoprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie aktivít projektu a 
budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“ Doplnenie bodu B. 4. o 
predfinancovanie vo výške cca 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu pre jednotlivé školy je z 
dôvodu nastavenia systému platieb (zálohové platby, refundácia, priebežné platby a ich kombinácia) pre 
bezproblémové fungovanie jednotlivých projektov v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych 
fondov, Kohézneho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0., ktoré sa budú refundovať, kde pri 
záverečných platbách predložených na riadiaci orgán môže dôjsť k nutnosti predfinancovania niektorých 
výdavkov projektov. 
Návrh na uznesenie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť zmenu a doplnenie Uznesenia Z PSK č. 315/2019 zo dňa 21.10.2019 k 1. kolu Výzvy MŠVVaŠ 
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SR na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: 
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01, a to v bode B sa vypúšťa text: „B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl 
do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: a) príspevkové organizácie:  1. Stredná 
odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad, 2. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, 
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov, 3. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov, 4. Stredná 
odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry; b) rozpočtové organizácie: 1. Stredná 
priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov, 2. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 
1550/20, Humenné, 3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina, 4. Obchodná akadémia, 
Jarmočná 132, Stará Ľubovňa, 5. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit, 6. 
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou.; B. 2.  Spolufinancovanie projektov stredných 
odborných škôl uvedených v bode B. 1. b), s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo 
výške 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 30 300,00 EUR (z toho 
29 950,00 EUR bežné výdavky a 350,00 EUR  kapitálové výdavky).“ a nahrádza sa textom v doplnených 
bodoch B. 1, B. 2, B. 3. a B. 4. v znení:  
„B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP na 
zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, 
a to pre: a) príspevkové organizácie: 1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad, 2. 
Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov, 3. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; b) 
rozpočtové organizácie: 1. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov, 2. Stredná 
odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné, 3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 
1059, Snina, 4. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit, 5. Obchodná akadémia, 
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou.;  
B. 2.  Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) a spolufinancovanie 
projektu Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa uvedenej v bode B. 1. a), s konečnou výškou 
spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu 28 367,00 EUR (z toho 27 492,00 EUR bežné výdavky a 875,00 EUR  kapitálové výdavky), 
a to konkrétne: 

P. č.  Názov školy 

Financovanie v € - rozpočtové organizácie  

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
spolu                    
v € 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 PSK                                                                       
2,5 % z celkových 

oprávnených výdavkov  
v € 

Z toho BV: Z toho KV Z toho BV: Z toho 
KV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
SPŠ technická, 
Komenského 5, 
Bardejov 

229 456,00 229 456,00  0,00  5 737,00  0,00  

2 
SOŠ polytechnická, 
Štefánikova 
1550/20, Humenné 

131 904,00 116 337,00  15 567,00  2 909,00  389,00  

3 

Stredná 
priemyselná škola, 
Partizánska 1059, 
Snina 

185 144,00 185 144,00  0,00  4 629,00  0,00  

4 
SOŠ polytechnická 
J. A. Baťu, 
Štefánikova 39, Svit 

125 240,00 117 704,00  7 536,00  2 943,00  189,00  
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5 

Obchodná 
akadémia, 
Daxnerova 88, 
Vranov nad Topľou 

133 111,00 133 111,00  0,00  3 328,00  0,00  

SPOLU 
  BV KV BV KV 

804 855,00 781 752,00  23 103,00  19 546,00  578,00  

P. č.  Názov školy 

Financovanie v € - príspevková organizácia 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
spolu                                  
v € 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 PSK                                      
2,5 % z celkových 

oprávnených výdavkov  
v € 

Z toho BV: Z toho KV Z toho BV: Z toho 
KV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Spojená škola,  
Jarmočná 108,  
Stará Ľubovňa 

329 717,00 317 837,00  11 880,00  7 946,00  297,00  

SPOLU 
  BV KV BV KV 

329 717,00 317 837,00  11 880,00  7 946,00  297,00  

 

B. 3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK len pre rozpočtové 
organizácie uvedené v bode B. 1. b). 
B. 4. Zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov škôl vo výške cca 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov len pre rozpočtové 
organizácie uvedené v bode B. 1. b). 

Za - 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
b. PaedDr. Furman informoval o návrhu na zmenu Uznesenia č. 352/2019 zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK 

zo dňa 09.12.2019. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej „MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“ 
alebo „SO“) konajúci v zastúpení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako 
riadiaceho orgánu vyhlásilo dňa 30.08.2019 2. kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok zameranej na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v 
prepojení na praktické vzdelávanie s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy 
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01, termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 bol 15.01.2020. Do 2. kola výzvy sa 
zapojilo 8 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, z ktorých 5 škôl bolo úspešných (SOŠ 
Lipany k dnešnému dňu ešte stále nemajú informáciu o úspešnosti). Pri prehodnocovaní oprávnenosti 
výdavkov projektov jednotlivých škôl ministerstvom došlo k úprave rozpočtov a vyšpecifikovaniu jednotlivých 
položiek na bežné a kapitálové výdavky. Po tomto procese MŠVVaŠ SR uzavrelo s každou školou Zmluvu o 
poskytnutí NFP. Vzhľadom k tomu, že pri predkladaní žiadostí škôl nebolo možné presne predpokladať, ktoré 
výdavky MŠVVaŠ SR zmení, upraví a schváli, predkladáme Zastupiteľstvu PSK tento návrh na zmenu 
uznesenia Zastupiteľstva PSK, a tiež na vypustenie tabuľkového prehľadu škôl z pôvodného materiálu. 
Zmena nastala aj v názve školy Hotelovej akadémie v Bardejove v zmysle zákona, a to na Strednú odbornú 
školu ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov. Doplnenie bodu B. 3. je v 
zmysle ods. 3.1 bodu c) Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), kde „prijímateľ 
vyhlasuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov na realizáciu 
aktivít projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie aktivít projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa 
projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.“ Doplnenie bodu B. 4. o predfinancovanie vo výške cca 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov projektu pre jednotlivé školy je z dôvodu nastavenia systému platieb 
(zálohové platby, refundácia, priebežné platby a ich kombinácia) pre bezproblémové fungovanie jednotlivých 
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projektov v zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2014 – 2020, verzia 2.0., ktoré sa budú refundovať, kde pri záverečných platbách predložených na 
riadiaci orgán môže dôjsť k nutnosti predfinancovania niektorých výdavkov projektov. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť zmenu a doplnenie Uznesenia Z PSK č. 352/2019 zo dňa 09.12.2019 k 2. kolu Výzvy MŠVVaŠ 
SR na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: 
OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01, a to v bode B sa vypúšťa text: „B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl 
do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: a) príspevkové organizácie: 1. Hotelová 
akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, 2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, 
Komenského 16, Lipany; b) rozpočtové organizácie: 1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 
Kežmarok, 2. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča, 3. Hotelová akadémia, Baštová 32, 
Prešov, 4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 5. Stredná priemyselná škola 
strojnícka, Duklianska 1, Prešov, 6. Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov.; B. 2.  
Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b), s konečnou výškou 
spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu 62 500,00 EUR (bežné výdavky).“ a nahrádza sa textom v doplnených bodoch B. 1, B. 2, B. 
3. a B. 4. v znení: 
„B. 1.  Zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP na 
zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, 
a to pre: a) príspevkové organizácie:  1. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. 
Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, 2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, 
Lipany; b) rozpočtové organizácie: 1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok, 2. Hotelová 
akadémia, Baštová 32, Prešov, 3. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov, 4. 
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov. 
B. 2.  Spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) s konečnou výškou 
spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu 35 585,00 EUR (z toho 35 435,00 EUR bežné výdavky a 150,00 EUR  kapitálové výdavky), 
a to konkrétne: 

P. č.  Názov školy 

Financovanie v € - rozpočtové organizácie 

Celkové 
oprávnené 

výdavky 
spolu                              
v € 

Celkové oprávnené 
výdavky                                   

v € 

 PSK                         
2,5 % z celkových 

oprávnených výdavkov 
 v € 

Z toho BV: Z toho 
KV Z toho BV: Z toho KV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Škola umeleckého 
priemyslu, 
Slavkovská 19, 
Kežmarok 

136 154,00 134 352,00  1 802,00  3 359,00  46,00  

2 Hotelová akadémia, 
Baštová 32, Prešov 343 924,00 339 753,00  4 171,00  8 494,00  104,00  

3 
SPŠ 
elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

500 000,00 500 000,00  0,00  12 500,00  0,00  
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4 
SPŠ strojnícka, 
Duklianska 1, 
Prešov 

443 259,00 443 259,00  0,00  11 082,00  0,00  

SPOLU 
  BV KV BV KV 

1 423 337,00 1 417 364,00  5 973,00  35 435,00  150,00  

 
B. 3. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
B. 4. Zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov škôl vo výške cca 5 % z 
celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov.“ 
Za - 10,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 

c. PaedDr. Furman informoval o Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja. Týmto dodatkom sa rieši rokovanie komisií pri Zastupiteľstve PSK formou on-line.  
 Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho 
kraja. 

Za - 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
d. PaedDr. Furman informoval o realizovaných krokoch vo veci zlepšenia situácie stredného školstva v okrese 

Kežmarok. Pripravujú sa dve väčšie IA, a to rekonštrukcia budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, Kežmarok 
zo zdrojov z úveru z EIB a SOŠ technickej a agropotravinárskej, Kežmarok z IROP. Taktiež sa plánuje 
modernizácia priestorov HA O. Brucknera, Kežmarok. Uvažuje sa aj o odkúpení priestorov, ktoré v súčasnej 
dobe škola využíva na základe nájomnej zmluvy s ECAV na Slovensku.  
PhDr. Mgr. Ferenčák – všetko sú to plánované investície. Stále je otvorená otázka zámeny nehnuteľností 
v areáli kasární medzi VÚC a mestom. V súčasnej dobe sa realizuje odstránenie environmentálnej záťaže. Je 
potrebné asanovať budovy vo vlastníctve PSK, keďže je kontaminovaná pôda aj pod budovami. Bez ich 
asanácie sa nedá pokračovať. Stanovisko odboru správy majetku je nesúhlasné, a to z dôvodu, že uvedené 
nehnuteľnosti sú predmetom plánovanej zámeny. Zámenu však brzdí nesúhlas rady školy pri zaradení do 
zámeny aj budovu ŠI a dielní v správe SOŠ technickej a agropotravinárskej, Kežmarok. Požiadal, aby 
samosprávny kraj inicioval zvolanie rady školy, kde by sa všetko členom ešte raz vysvetlilo vedením VÚC. 
PaedDr. Furman – proces zámeny je obojstranný. Prieťahy boli i zo strany mesta i možno zo strany 
samosprávneho kraja. Musíme nájsť spôsob, ako za súčasných podmienok uskutočniť zasadnutie rady školy. 
PhDr. Mgr. Ferenčák – mesto vychádza VÚC maximálne v ústrety. Tak to bolo dohodnuté s predsedom 
samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK žiada Odbor školstva PSK 
a vedenie PSK o doriešenie zámeny nehnuteľného majetku medzi PSK a mestom Kežmarok a o zvolanie 
zasadnutia Rady školy pri SOŠ technickej a agropotravinárskej, Kušnierska brána 369/2,Kežmarok.  

Za - 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
e. Mgr. Vaško informoval o pripravovanej tretej fáze CURI. Cieľom je pripraviť žiadosti o NFP pre12 stredných 

odborných škôl. Koniec tejto etapy je naplánovaný na december 2021. Zatiaľ ešte nie je vyriešené finančné 
krytie. Plánujú sa investície vo výške cca 1,2 až 1,5 mil. € na jednu školu. Pri výbere škôl boli zohľadnené 4 
faktory, a to školy zaradené do výberu v rámci prvej fázy CuRI, školy v ktorých prebehla už optimalizácia, 
školy zaradené do systému manažérstva kvality a školy s výrazným podielom účasti v systéme duálneho 
vzdelávania. Po rokovaniach s vedením samosprávneho kraja i zástupcami Svetovej banky sú navrhnuté do 
tretej fázy CuRI tieto stredné odborné školy: SOŠ technická, Prešov, SOŠ gastronómie a služieb, Prešov, 
SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou, SOŠ technická, Humenné, SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb, 
Bardejov, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník, SPŠ strojnícka, Prešov, SOŠ 
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polytechnická J. A.  Baťu, Svit, SOŠ dopravná, Prešov,  SOŠ technická, Stará Ľubovňa, SOŠ hotelová, 
Vysoké Tatry a SOŠ technická, Poprad. Keďže Svetová banka má výhrady k výberu niektorých SOŠ, 
rokovania stále ešte prebiehajú. 
Hlasovanie:  

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informáciu o pripravovanej tretej etape CuRI za oblasť školstva. 

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

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

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

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


