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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 

 
Zápisnica č. 39/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 13. 04. 2021 (dištančne) 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Informácia odboru školstva o stave realizácie projektov v rámci Catching up a ostatných projektových 

aktivít v školstve PSK 
4. Vyhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK v školách 

a školských zariadeniach za I. štvrťrok 2021 
5. Návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno–vzdelávacím procesom 

medzi Prešovským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom (EP Rudňany a EP 
Bystrany Spojenej školy, Bijacovce) 

6. Majetkové prevody 
a) Žiadosť spoločnosti HOTEL ZAUBER s.r.o., Poprad - zriadenia vecného bremena (správca: 

Gymnázium, Poprad) 
b) Žiadosť spoločnosti MK – Gastro servis, s.r.o., Poprad – Veľká – odkúpenie pozemku (správca: 

Gymnázium, Poprad) 
7. Rôzne 
8. 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.  
Hlasovanie: 

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

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

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

2. PhDr. Damankoš, PhD. informoval o plnení prijatých uznesení. Uznesenia, ktoré komisia prijala, sú 
splnené resp. termín ich splnenia ešte neuplynul. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok. 

Za - 10,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
3. Mgr.  Vaško informoval členov komisie o stave realizácie projektov v rámci Catching up a ostatných 

projektových aktivít v školstve PSK. V rámci 1. fázy CuRI sa realizujú akcie  v rámci 5 škôl. V súčasnej 
dobe máme podaných 7 žiadosti o NFP, pričom 6 už je schválených. Pred nami je ešte príprava 3 
ŽoNFP, a to Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – Stavba a MTV; SOŠ elektrotechnická, Hlavná 
1400/1, Poprad – Matejovce – Stavba a MTV  a Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Stavba a 
MTV (EP Lomnička). Tieto žiadosti chceme podať v termíne do 15.06.2021 (uzávierka 4. kola IROP). 
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V 3. etape CuRI sme sa sústredili na prípravu integrovaných investičných zámerov pre 10 škôl v PSK. 
Investície sú plánované pre nové programovacie obdobie 2021-2027 s týmto zameraním: Nákup MTZ - 
"veľkých strojov/zariadení/softvéru" a nutné resp. nevyhnutné stavebné úpravy/prístavby dielní - 
nenáročné na proces prípravy projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a územné konanie. 
Predpokladané výšky nákladov sú 1,2 -1,5 mil. €.  na školu. Navrhovaná alokácie je cca 15 000 000 €. 
S vedením PSK i so zástupcami Svetovej banky máme odsúhlasené nasledovné školy: SOŠ technická, 
Volgogradská 1,Prešov; SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov; SOŠ drevárska, Lúčna 1055, 
Vranov nad Topľou; SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné; SPŠ strojnícka, Duklianska 1, 
Prešov; SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit; SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. 
Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov; SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, 
Bardejovská 715/18, Svidník; SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa a SOŠ technická, Kukučínova 
483/12, Poprad. Čo sa týka 3. fázy ešte nie je určený zdroj financovania. Nevieme v súčasnej dobe 
povedať či sa ešte nájdu zdroje, po lobingu Svetovej banky, v súčasnom IROP-e alebo budeme čerpať 
finančné prostriedky až na základe výziev v novom (pripravovanom) programovacom období. 
PhDr. Damankoš, PhD. – sú to finančné prostriedky zo Svetovej banky alebo fondy EÚ? 
Mgr. Vaško – Svetová banka nemá vlastné zdroje, len nám pomáha hľadať operačné programy, 
z ktorých by sa mohlo ešte čerpať, t.j. sú tam ešte finančné prostriedky a riadiace orgány sú ochotné 
pripraviť výzvy pre naše potreby. S najvyššou pravdepodobnosť tých desať škôl pôjde až z nového 
programovacieho obdobia. 
PhDr. Damankoš, PhD. – tých päť škôl z prvej fázy? 
Mgr. Vaško – tie máme v rámci IROP finančne kryté.  
PaedDr. Furman – využívame Svetovú banku, aby nám vylobovala zdroje finančného krytia pre naše 
zámery. Zároveň implementujeme projekt v rámci OP Ľudské zdroje a zamestnávatelia z nášho regiónu 
mohli požiadať o FP v rámci OP VaI. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informáciu odboru školstva o stave realizácie projektov v rámci Catching up a ostatných projektových 
aktivít v školstve PSK. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
4. Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, informoval o výsledkoch kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru 

hlavného kontrolóra PSK v školách a školských zariadeniach v I. štvrťroku 2021. Uviedol, že sa 
v organizáciách opakujú rovnaké nedostatky, a to: nesprávne účtovanie výdavkov zo sociálneho fondu 
(príspevok na stravu zamestnancov), DDP v rozpore s vyššou kolektívnou zmluvou, uzatváranie dohôd 
s pedagogickými zamestnancami namiesto pracovných zmlúv (nesprávny druh dohody, pričom často títo 
zamestnanci na dohodu majú často lepšie platové podmienky ako keby boli na pracovnú zmluvu), zistili 
sa aj chyby v riadení organizácií (napr. organizácie nemajú uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti 
so zamestnancami, ktorí pri plnení svojich pracovných povinnosti používajú služobné auto). Na záver 
zdôraznil, že riaditeľ organizácie nemá šancu skĺbiť všetky oblasti riadenia organizácie. Musí sa len 
spoľahnúť na svojich podriadených na ekonomickom úseku. V najbližšom období predloží návrh, aby bol 
zriadený metodický útvar za účelom usmerňovania organizácií ako i prípravy návrhov na úpravu 
legislatívy.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informáciu o výsledku kontrol vykonaných zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra PSK v školách 
a v školských zariadeniach za I. štvrťrok 2021. 

Za - 8,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
5. PaedDr. Furman  informoval o pokračovaní v optimalizačnom procese, ktorý sa  týka vyradenia Spojenej 

školy, Bijacovce zo siete. Na rokovanie Z PSK je pripravený návrh dohody, ktorá sa týka zabezpečenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov org. zložiek: SOŠ služieb, Bystrany a SOŠ technickej, 
Rudňany. Po schválení dohody nás ešte čakajú rokovania o personálnych otázkach. So zamestnancami 
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spojenej školy budú ukončené pracovné zmluvy k 31.08.2021. Nový zamestnávateľ s vybratými 
zamestnancami uzatvorí nový pracovno-právny vzťah. V rámci tejto optimalizácie dôjde zo strany školy 
PSK k ukončeniu nájomných vzťahov na priestory v Bystranoch a v Rudňanoch.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 
realizovaným Strednou odbornou školou technickou, Rudňany 65 a Strednou odbornou školou služieb, 
Bystrany 46 ako organizačných zložiek Spojenej školy, Bijacovce 1 z Prešovského samosprávneho kraja 
na Košický samosprávny kraj od 01. 09. 2021 a návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností 
v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi Prešovským samosprávnym krajom a Košickým 
samosprávnym krajom. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
4. Majetkové prevody:  
a. PaedDr. Furman informoval o žiadosti  spoločnosti HOTEL ZAUBER s.r.o., Poprad, ktorá požiadala PSK 

o zriadenie vecného bremena „in rem“ k nehnuteľnému majetku v správe Gymnázia, Poprad. Správca 
majetku i Rada školy pri Gymnáziu, Poprad so zriadením vecného bremena súhlasí. Znaleckým 
posudkom č. 037/2021 vo veci stanovenia VŠH vecného bremena k uloženiu prípojok inžinierskych sietí 
na pozemkoch KN E parc. č. 2241/1, 1276 a KN C parc. č. 1417/136, k.ú. Spišská Sobota zo dňa 
27.02.2021, ktorý vypracoval Ing. Boroš, bytom Poprad, znalec v odbore: Stavebníctvo bola stanovená 
všeobecná hodnota závad vo výške 1 276,66 €. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi 
PSK zriadenie vecného bremena „in rem“  k uloženiu prípojok inžinierskych sietí a práva prechodu a 
prejazdu na pozemkoch KN E parc. č. 2241/1, 1276 a  KN C parc. č. 1417/136, k.ú. Spišská Sobota 
v zmysle GP č. 7/2021, vyhotoviteľ: GEOPLAN spol. s r. o., Poprad, úradne  overenom OÚ Poprad – 
katastrálny odbor dňa 04.03.2021 pod č. G1-155/2021 v prospech oprávneného z vecného bremena: 
HOTEL ZAUBER, s.r.o., IČO: 36 668 826, Kukučínova 5317/7A, Poprad v súlade so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

b. PaedDr. Furman informoval o žiadosti spoločnosti MK – Gastro servis, s.r.o., Poprad – Veľká, ktorá 
požiadala PSK o odpredaj pozemku parc. č. C KN  1417/208 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere            
58 m2, k.ú. Spišská Sobota, LV č. 1625. Uvedená parcela bola odčlenená z parc. č. C KN 2241/1 GP              
č. 125/2020 na oddelenie a majetkoprávne vysporiadanie pozemku s parc. č. 1417/208, ktorý bol úradne 
overený OÚ Poprad – katastrálny odbor dňa 22.12.2020 pod. č. G1-1211/20. Správca majetku i Rada 
školy pri Gymnáziu, Poprad s odpredajom súhlasí.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, a to pozemok parc. č.                               
C KN 1417/208 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, k.ú. Spišská Sobota, LV č. 1625 je pre 
potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

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

PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, Poprad, a to 
pozemok parc. č. C KN 1417/208 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, k.ú. Spišská Sobota,               
LV č. 1625 v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za - 11,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
5. Rôzne  

a) PaedDr.  Furman požiadal Mgr. Pčolu, viceprimátora mesta Poprad a zároveň člena komisie, o pomoc 
so stanoviskom mesta Poprad k výstavbe telocvične Strednej zdravotníckej školy v Poprade.                     
Mgr. Pčola prisľúbil, že sa bude touto agendou intenzívne zaoberať. 
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b) PhDr. Hopta, CSc. informoval členov komisie o príprave už 5. ročníka Zemplínskej futbalovej ligy. 
Danú ligu tento rok budú hrať neregistrovaní hráči asi z 15 obcí. 

c) PhDr. Damankoš, PhD. sa informoval o stave projektov v rámci Výzvy Mikroprojektov v roku 2021.  
PaedDr. Furman uviedol, že v najbližších dňoch by mal Odbor projektového riadenia PSK tento 
materiál poskytnúť jednotlivým  komisiám. 

6. 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. 
 


