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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 

 

Zápisnica č. 41/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 25. 05. 2021 (dištančne) 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola uznesení 
3. Priebežné vyhodnotenie realizácie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 
4. Zrušenie škôl a školských zariadení s právnym nástupcom v procese optimalizácie stredných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje 

Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, 
Hviezdoslavova 44, Stropkov 

6. Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje 
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje 
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, 
Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 

8. Očakávaná prognóza počtu žiakov pre prijímacie konanie 2022/2023   
9. Majetkové prevody 

a) Žiadosť mesta Humenné o vysporiadanie pozemkov 
b) Nájom nebytových priestorov v správe Gymnázia, Lipany do nájmu Základnej umeleckej školy, Lipany 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
c) SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou – prebytočnosť/neupotrebiteľnosť nehnuteľného majetku 

10. Rôzne 
a) Žiadosť PaedDr. Lorkovej o súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu klientov nad 15 rokov veku do 

činnosti Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. ČSA 33, Spišský 
Hrhov 

b) Žiadosť PaedDr. Lorkovej o súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu klientov nad 15 rokov veku do 
činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov vrátane 
jeho Elokovaného pracoviska, Probstnerova cesta 10, Levoča 

11. Záver 
 

1. Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie. Za 
overovateľa zápisnice a uznesenia bola predsedom komisie navrhnutá Mgr. Daniela Lenková.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje za overovateľa 
zápisnice a uznesenia zo zasadnutia komisie Mgr. Danielu Lenkovú. 

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. 
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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 - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
3. PaedDr. Furman informoval členov komisie o priebežnom vyhodnotení realizácie Regionálnej stratégie 

výchovy a vzdelávania pre šk. rok 2020/2021.Zároveň uviedol, že odbor vykonal dotazníkový prieskum 
o dištančnom vzdelávaní v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Zhrnutie prieskumu je uvedené 
v predloženom materiáli. Vo vyhodnotení sme sa venovali aj duálnemu vzdelávaniu, ktoré prebiehalo vo 
firmách aj počas uzávery škôl. Úzko spolupracujeme s Dual pointom a poskytujeme v tejto oblasti servis aj 
pre stredné školy iných zriaďovateľov. V poslednej časti materiálu je zhrnutie aktivít v rámci CuRI. I. fázu 
chceme ukončiť v roku 2023 (investície do 5 vybraných škôl). V rámci II. fázy – kvalita škôl – bola vydaná 
metodická príručka. V III. fáze sa pripravujú investičné balíky pre 10 vybraných škôl. Finálne vyhodnotenie 
stratégie chceme predložiť do komisie v septembri 2021 (po ukončení školského roka) a do Zastupiteľstva 
PSK v októbri 2021. 
PhDr. Damankoš, PhD. – v systéme duálneho vzdelávanie je stále len 35 škôl? Počet sa nenavýšil? 
PaedDr. Furman – áno. Snažíme sa počet škôl zvýšiť, avšak je to limitované aj druhom študijných a učebných 
odborov. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie priebežné 
vyhodnotenie realizácie Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania pre šk. rok 2020/2021. 

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
4. PaedDr. Furman informoval o predložených zmenách v sieti, ktoré schválilo MŠVVaŠ SR. Jedná sa 

o ukončenie doteraz schváleného optimalizačného procesu v okresoch Stropkov, Medzilaborce a Prešov. 
V okrese Stropkov ide o zrušenie SOŠ služieb, Hlavná 6 a zriadenie EP SOŠ elektrotechnickej. V okrese 
Medzilaborce zrušenie Gymnázia, Duchnovičova 13, SOŠ polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506 
a zriadenie Spojenej školy, Duchnovičova 506. A v okrese Prešov zrušenie OA, Volgogradská 3, SOŠ 
podnikania, Masarykova 24 a zriadenie Spojenej školy, Masarykova 24. Neukončené máme ešte Bijacovce. 
Tie predložíme na rokovanie komisie i Z PSK v auguste 2021. 
PhDr. Damankoš, PhD. – navrhol diskutovať spoločne o bodoch 4., 5., 6. a 7., keďže spolu súvisia. Tieto 
zmeny v sieti sme už v komisii prejednávali, a to vo veci návrhu na zmenu v sieti. Taktiež ako návrh zmeny 
v sieti boli schválené v Z PSK. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť zrušenie Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov, IČO: 00398861 k 31. 08. 2021 
ako príspevkovú organizáciu zlúčením s právnym nástupcom Strednou odbornou školou elektrotechnickou, 
Hviezdoslavova 44, Stropkov, IČO 37947915  ako rozpočtovou organizáciou. 

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 

PSK schváliť zrušenie Gymnázia, Duchnovičova 13, Medzilaborce, IČO: 00161055 k 31. 08. 2021 ako 
rozpočtovú organizáciu spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
ako rozpočtovou organizáciou s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 

PSK schváliť zrušenie Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce, IČO: 37942506 k 31. 08. 2021 ako rozpočtovú organizáciu, Školskú jedáleň, Duchnovičova 
506, Medzilaborce ako súčasť Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce a Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, Duchnovičova 506, 
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Medzilaborce ako rozpočtovou organizáciou s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce.  

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 

PSK schváliť zrušenie  Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov, IČO: 00162183 k 31. 08. 2021 ako 
rozpočtovú organizáciu spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, Masarykova 24, Prešov ako 
príspevkovou organizáciou s organizačnými zložkami Obchodná akadémia a Stredná odborná škola 
podnikania, Masarykova 24, Prešov. 

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 

PSK schváliť zrušenie Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov, IČO: 37880241                          
k 31. 08. 2021 ako príspevkovú organizáciu, Školskú jedáleň, Masarykova 24, Prešov ako súčasť Strednej 
odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov a Školský internát, Masarykova 24, Prešov ako súčasť 
Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov spojením s právnym nástupcom Spojenou 
školou, Masarykova 24, Prešov ako príspevkovou organizáciou s organizačnými zložkami Obchodná 
akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.  

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
5. PaedDr. Furman  informoval o návrhu VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 

6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2021, ktorým 
sa zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, 
Hviezdoslavova 44, Stropkov dňom 01. 09. 2021. 

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
6. PaedDr. Furman  informoval o návrhu VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 

506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná 
odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť návrh Všeobecne záväzného  nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2021, ktorým 
sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 
506, Medzilaborce dňom 01. 09. 2021. 

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
7. PaedDr. Furman  informoval o návrhu VZN PSK č. xx/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 

24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola 
podnikania, Masarykova 24, Prešov.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. xx/2021, ktorým 
sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, 
Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov dňom 01. 09. 2021. 

Za - 7,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
8. PaedDr. Furman  informoval o očakávanej prognóze počtu žiakov pre prijímacie konanie 2022/2023. 

Očakávaný počet žiakov 1. ročníka pre šk. rok 2022/2023 je 6 260 žiakov. Verifikovaná dodatočná potreba 
trhu práce bola stanovená na 5 069 žiakov, v systéme duálneho vzdelávania 776 žiakov. Verifikovaná 
dodatočná potreba trhu práce neobsahuje počty žiakov gymnázií a stredných športových škôl. Daný materiál 
bude prerokovaný dňa 26.05.2021 aj v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK a zverejnený 
na webovom sídle samosprávneho kraja najneskôr 31.05.2021. Tento materiál má byť zdrojom pre 
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vypracovanie návrhov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a návrhov iných zriaďovateľov, ktoré majú byť 
predložené do 15.06. školy a do 30.06. zriaďovatelia. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
informáciu o očakávanej prognóze počtu žiakov pre prijímacie konanie na šk. rok 2022/2023. 

Za - 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
9. Majetkové prevody:  

a. PaedDr. Furman informoval o žiadosti mesta Humenné vo veci vysporiadanie pozemkov. Mesto Humenné 
na základe žiadosti SÚC PSK, Prešov navrhlo samosprávnemu kraju spoločné majetkoprávne riešenie 
v záujme obidvoch strán, ktoré by spočívalo vo vzájomnej zámene pozemkov bez finančného vyrovnania 
ktoréhokoľvek z účastníkov zámeny. SÚC PSK požiadal mesto Humenné o majetkoprávne vysporiadanie: 
pozemkov pod budovou v Humennom pozemok parc. č. C KN 4990/2 o výmere 244 m2, pozemok  parc. č. 
C KN 2906/92 o výmere 91 m2 a pozemkov pod Cestným obchvatom Podskalka v rámci stavby: „III/3832 
Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ o celkovej výmere mestských pozemkov 
7 409 m2. Mesto Humenné už v minulosti malo záujem o pozemky vo vlastníctve PSK a v správe 
stredných škôl v meste Humenné, a to HA, Humenné – pozemok parc. č. C KN 3907 o výmere 870 m2 
(zámer mesta: vybudovanie ihriska pre potreby ZŠ) a SOŠ technická, Humenné – pozemok parc. č. C KN 
3302/3 o výmere 1 588 m2 (zámer mesta: vybudovanie parkoviska). Stanoviská správcov k žiadostiam 
z roku 2018 a z roku 2019 sú:  HA, Humenné – pozemok parc. č. C KN 3907 o výmere 870 m2 – 
nehnuteľný majetok dočasne prebytočný (bol ponúknutý na prenájom ZŠ, avšak ZŠ nepodpísala nájomnú 
zmluvu) a SOŠ technická, Humenné – pozemok parc. č. C KN 3302/3 o výmere 1 588 m2 (pozemok 
odčlenený GP č. 50788060-21/2019 z pôvodnej parc. č. C KN 3302/1 o výmere 15 658 m2) – nehnuteľný 
majetok nie je prebytočný. Vzhľadom na zámer v danej oblasti zrealizovať vznik stredoškolského 
mestečka odboru školstva neodporúča tento návrh na vysporiadanie pozemkov. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
majetkoprávne vysporiadanie medzi PSK a mestom Humenné, ktoré bude spočívať v zámene pozemkov 
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja - pozemok parc. č. C KN 3907 o výmere 870 m2 a parc. 
č. C KN 3302/3 o výmere 1 588 m2 (pozemok odčlenený GP č. 50788060-21/2019 z pôvodnej parc. č. C 
KN 3302/1) za pozemky vo vlastníctve mesta Humenné -  parc. č. C KN 4990/2 o výmere 244 m2, 
pozemok  parc. č. C KN 2906/92 o výmere 91 m2 a pozemkov pod Cestným obchvatom Podskalka v rámci 
stavby: „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ o celkovej výmere 
mestských pozemkov 7 409 m2.  

Za - 1,    proti - 4,    zdržal sa - 4. 
b. PaedDr. Furman informoval o žiadosti Gymnázia, Lipany, ktoré predložilo žiadosť o prenájom nebytových 

priestorov pre ZUŠ Lipany, a to nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 963, k.ú. Lipany, obec: Lipany, 
okres Sabinov - časť nebytových priestorov o výmere 350 m2 nachádzajúcich sa na 2. poschodí budovy 
gymnázia so súpisným číslom 969, na pozemku registra C KN  č. 1240/24 (3 väčšie triedy V5, V6, V7, 
jedna menšia trieda Vd2, 1 menšia miestnosť, chodba na 2. poschodí, 2 WC na 2. poschodí, schodisko) 
do nájmu nájomcu – Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany, 082 71, IČO: 36158135, rozpočtová 
organizácia zriadená mestom Lipany, za nižšie uvedených podmienok: výška nájomného bez platieb za 
energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatý rok), účel nájmu: výchovno-vzdelávacie účely, 
doba nájmu:  doba neurčitá  odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, dôvod hodný osobitného zreteľa: z 
dôvodu poklesu počtu žiakov ide pre potreby regionálneho školstva o dočasne nevyužívané priestory, 
priestory budú využité vo verejnom záujme na výchovno-vzdelávacie účely žiakov, ktorí sú vo vysokom 
percente aj žiakmi Gymnázia v Lipanoch, čím sa zlepšia podmienky pre všestranný rozvoj osobnosti 
žiakov a možnosť trávenia voľnočasových aktivít mládeže regiónu. OŠ PSK rokoval aj s primátorom mesta 
Lipany a odporúča tento prenájom. 
PhDr. Damankoš, PhD. – aby sme si to zhrnuli. Ide o prenájom priestorov za 1,00 €, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. Za služby si ZUŠ bude platiť. 
Hlasovanie: 
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Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť prenájom nehnuteľného majetku v správe Gymnázia, Komenského 13, Lipany pre ZUŠ, 
Štúrova 29, Lipany, a to nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 963, k.ú. Lipany - časť nebytových 
priestorov o výmere 350 m2 nachádzajúcich sa na 2. poschodí budovy gymnázia so súpisným číslom 969, 
na pozemku registra C KN  č. 1240/24 (3 väčšie triedy V5, V6, V7, jedna menšia trieda Vd2, 1 menšia 
miestnosť, chodba na 2. poschodí, 2 WC na 2. poschodí, schodisko) do nájmu nájomcu – Základná 
umelecká škola, IČO: 36158135, Štúrova 29, Lipany ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.  

Za - 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
c. PaedDr. Furman informoval o návrhu SOŠ drevárskej, Vranov nad Topľou vo veci prebytočnosti  

nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 711, k.ú. Kučín nad Ondavou, a to budova SOU súp. č. 357 na 
parcele č. 579 a pozemok parc. č. 579 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 850 m2. Budova sa 
nachádza v areáli podniku Bukóza Holding, a.s. Hencovce. V uvedených priestoroch prebiehala do roku 
2013 odborná príprava žiakov školy v študijných a učebných odboroch zameraných na drevárstvo. 
Vzhľadom na potreby školy, celkový technický stav budovy a skutočnosť, že majetok je umiestnený 
v areáli iného podniku, ÚIK správcu rozhodla o jeho prebytočnosti bez vhodnosti ponuky na prevod pre inú 
organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja s odporúčaním na odpredaj.  
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že nehnuteľný 
majetok v správe Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou - budova SOU súp. 
č. 357 na parcele č. 579 a pozemok parc. č. 579 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 850 m2, LV č. 
711, k.ú. Kučín nad Ondavou je pre potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

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

PSK schváliť   odpredaj nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy drevárskej, Lúčna 1055, 
Vranov nad Topľou - budova SOU súp. č. 357 na parcele č. 579 a pozemok parc. č. 579 zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 850 m2, LV č. 711, k.ú. Kučín nad Ondavou v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK.  

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

a) PaedDr. Furman informoval o žiadosti PaedDr. Lorkovej, Levoča, ktorá požiadala samosprávny kraj 
o súhlas so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov. Daná problematika bola 
predmetom rokovania zástupcov odboru so zriaďovateľkou. Činnosť je potrebná, a to z dôvodu prechodu 
klientov z vekovej hranice do 15 rokov do kategórie nad 15 rokov. OF PSK pracuje na novom znení VZN 
PSK. Malo by byť predložené do Z PSK v októbri 2021. 
Mgr. Madzinová – pozitívne vníma postoj odboru. Často ide o žiakov, ktorí opakujú ročník na ZŠ. 
Mgr. Lenková – už sme sa touto problematikou niekoľkokrát zaoberali. Diagnostika je potrebná aj pri 
prechode žiaka zo ZŠ na SŠ. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromného centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov – zriaďovateľ: PaedDr. Patrícia 
Lorková, Krátka 1, Levoča od 01. 01. 2022. 

Za - 9,    proti - 0,    zdržal sa - 0. 
b) PaedDr. Furman informoval o žiadosti PaedDr. Lorkovej, Levoča, ktorá požiadala samosprávny kraj 

o súhlas so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov vrátane jeho Elokovaného pracoviska, Probstnerova cesta 10, 
Levoča.  
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Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromného centra špeciálno-
pedagogického poradenstva, Ul. ČSA 33, Spišský Hrhov vrátane jeho Elokovaného pracoviska, 
Probstnerova cesta 10, Levoča – zriaďovateľ: PaedDr. Patrícia Lorková, Krátka 1, Levoča od 01. 01. 2022. 

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

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

 
 
 
 
 
 
Overovateľ: Mgr. Daniela Lenková, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

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


