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PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 

Zápisnica č. 46/2021 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 

pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 16. 11. 2021 - dištančne 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácia odboru školstva o návrhu na určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej 
pôsobnosti PSK pre školský rok 2022/23 

4. Informácia odboru školstva o stave realizácie projektov v rámci Catching up a ostatných projektových aktivít 
v školstve PSK 

5. Návrh VZN PSK č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných 
príjmov Prešovského samosprávneho kraja  jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií 
zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl 
a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 
29/2012, VZN PSK  č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 56/2016, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 
84/2020 

6. Návrh VZN PSK č. .../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, 
jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedené v prílohe 

7. Majetkové prevody 

a) Žiadosť spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve PSK (správca: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov) 

b) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK – správca: Spojená škola, Štefánikova 64, 
Bardejov – žiadateľ: Milan Košč, bytom Bardejov 

8. Rôzne 

9. 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. Na základe 
požiadavky odboru školstva predseda komisie navrhol doplniť program rokovania v bode 7. Majetkové prevody 
o bod  c) Žiadosť mesta Kežmarok o majetkoprávne vysporiadanie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, 
Ul. Nižná brána“. Z rokovania boli ospravedlní PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA a PhDr. Hopta, CSc. 

Hlasovanie: 

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

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

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje doplnenie programu 
rokovania komisie o bod 7. c) Žiadosť mesta Kežmarok o majetkoprávne vysporiadanie stavby „Rekonštrukcia 
mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána“. 

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

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje program rokovania 
komisie. 

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

3. Mgr. Vaško informoval členov komisie o návrhu odboru školstva na určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka 
stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre školský rok 2022/23. Pre prijímacie konanie do 1. ročníka denného 
štúdia šk. r. 2022/2023 samosprávny kraj mohol prerozdeliť 6 260 miest. Počet disponibilných miest má klesajúcu 
tendenciu. Pri návrhu odbor školstva zohľadňoval všeobecné, čiastkové i ďalšie kritériá v zmysle vyhlášky MŠVVŠ 
SR č. 292/2019 v platnom znení. Daný návrh bol prerokovaný s riaditeľmi škôl, poslancami samosprávneho kraja 
za jednotlivé volebné obvody, zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl a Krajskou radou pre odborné 
vzdelávanie a prípravu v PSK. Samosprávny kraj plánuje nasledovný podiel počtu žiakov podľa kategórie odborov: 
J (gymnázia 4-ročná forma a bilingválna forma) – 24,6 %, M (študijné odbory) – 33,8 %, K (študijné odbory 
s rozšíreným vyučovaním praktického vyučovania a odborného výcviku) – 20,6 %, H (učebné odbory) – 20,4 % 
a Q (študijné odbory konzervatórií) – 0,6 %. V prípade, že zriaďovatelia nebudú súhlasiť s určeným maximálnym 
počtom, tak môžu rozhodnutie samosprávneho kraja rozporovať na MŠVVŠ SR, ktoré do 31.01.2022 môže tieto 
počty upraviť. 

PhDr. Damankoš, PhD. – rozhodnutie vo veci určenia počtu žiakov je v kompetencii predsedu samosprávneho 
kraja. Prerokovanie v komisii má len formálny charakter. Pri plánovaní odbor školstva zohľadňoval aj udržateľnosť 
projektov v rámci CuRI? 

Mgr. Vaško – áno. Zohľadňovali sme udržateľnosť projektov v rámci CuRI, ale nie na úkor iných škôl. 

Mgr. Madzinová – v navrhovaných počtoch sú aj 8-ročné gymnáziá? 

Mgr. Vaško – nie. Tie určuje MŠVVŠ SR na základe odporúčania okresného úradu v sídle kraja. 

PhDr. Damankoš, PhD. – plánovanie počtu žiakov gymnázií je aj v súlade so schválenou stratégiou. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie informáciu 
odboru školstva o návrhu na určenie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti 
PSK pre školský rok 2022/2023. 

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

4. Mgr. Vaško informoval o stave realizácie projektov v rámci Catching up a ostatných projektových aktivít 
v školstve PSK. Na základe schváleného Akčného plánu 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions odbor školstva 
pokračuje v implementácii už rozbehnutých projektov pre stredné odborné školy, ako aj v príprave nových 
investičných zámerov s cieľom zvyšovať kvalitu a efektivitu odborného vzdelávania v našom kraji tak, aby 
vedomosti a zručnosti absolventov našich škôl korešpondovali s  potrebami a požiadavkami regionálneho i 
národného trhu práce a aby tak na ňom boli naši absolventi veľmi ľahko uplatniteľní. Stav implementácie 
synergických investičných akcií pre 5 pilotných škôl PSK z prvej etapy Iniciatívy CuRI je nasledovný: 

- Národný projekt Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK  schválený a realizovaný v rámci OP ĽZ od 
augusta 2020 s celkovým rozpočtom cca 5 mil. € prebieha podľa stanoveného harmonogramu. V rámci neho 
bola ukončená fáza analýzy školských vzdelávacích programov v rámci vybraných odborov, ktoré školy 
ponúkajú a analýzy vzdelávacích potrieb PZ škôl. V rámci projektu bola zriadená Regionálna platforma ako 
poradný orgán OŠ a Lokálne platformy pri jednotlivých školách. V týchto platformách a pracovných skupinách 
sa pravidelne stretávajú a pracujú zástupcovia všetkých relevantných partnerov OVaP, ako sú zástupcovia 
MŠ VVaŠ, ŠIOV, stavovských a profesijných organizácií, zamestnávateľov ako aj samotných škôl a odboru 
školstva. Aktuálne sa pracuje na inováciách školských vzdelávacích programov a príprave vzdelávacích 
programov pre majstrov a pedagogických zamestancov škôl. Zároveň sa odborná skupina  pre marketing 
venuje príprave marketingových stratégií /kampaní jednotlivých škôl, ako aj príprave Dní otvorených dverí a 
iných odborných konferencií s cieľom zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a zvýšiť tak záujem verejnosti 
(žiakov a rodičov) o tento typ vzdelávania. 

- Projekty financované z IROP a spolufinancované zo zdrojov PSK - aktuálne ide o 11 predložených projektov 
pre 5 pilotných škôl z I. etapy CuRI, v rámci ktorých sa realizujú stavebné a rekonštrukčné práce súvisiace s 
priestormi pre teoretické či praktické vyučovanie v rámci škôl a dielní ako aj nákup moderného materiálno-
technického vybavenia pre jednotlivé odbory.  
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Názov prjímateľa Názov projektu Kód projektu 
Celková výška 

oprávnených výdavkov 
(v EUR) 

Spolufinancovanie 

(v EUR) 

SOŠ agropotravinárska a 
technická,  

Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. 
etapa 

302021APV8                    1 229 995,20                61 499,76  

SOŠ agropotravinárska a 
technická, Kušnierska brána 
349/2, Kežmarok 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. 
etapa 

302021ASP3                        878 021,49                 43 901,07  

SOŠ agropotravinárska a 
technická, Kušnierska brána 
349/2, Kežmarok 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – III. 
etapa 

302021AWX5                    4 397 936,63              219 896,83 

SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok - SPOLU                    6 505 953,32              325 297,66 

Spojená škola, Duchnovičova 
506, Medzilaborce 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce 

302021APV6                    2 207 328,96              110 366,45  

Spojená škola, Duchnovičova 
506, Medzilaborce 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce - II. 
etapa 

302021ASW6                        807 204,29                 40 360,21  

Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce - SPOLU 3 014 533,25  150 726,66 

Spojená škola, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa 

302021AUZ5                    3 700 871,89              185 043,59 

Spojená škola, Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa - II. Etapa 

302021AZS8                    1 137 866,23                56 893,31 

Prešovský samosprávny kraj 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – Elokované pracovisko, 
Lomnička 150 

302021BDA9                    2 838 196,05              141 909,80 

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - SPOLU                    7 676 934,17              383 846,70 

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 
1400/1, Poprad-Matejovce 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 
Poprad – Matejovce 

302021BDL4                    8 109 936,70              405 496,84 

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 
1400/1, Poprad-Matejovce 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 
Poprad – Matejovce - II. etapa 

NFP302020BLY
4 

                       219 578,36                10 978,92 

SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce - SPOLU                    8 329 515,06              416 475,76 

Prešovský samosprávny kraj 
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov 

302021BBY1                    7 407 828,01              370 391,40 

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov - SPOLU                    7 407 828,01              370 391,40 

SPOLU za všetky školy                32 934 763,81         1 646 738,18  

  

Z pohľadu realizácie sme "najďalej" v prípade projektu (302021APV6)  pre Spojenú školu v Medzilaborciach v 
hodnote 2,2 mil. Eur, ktorý pokrýva investície do rekonštrukcie vnútorných priestorov v hlavnej budove školy, 
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areálu a budov praktického vyučovania ako aj výstavbu nového objektu pre stolárske dielne a podporu 
začínajúcich podnikateľov v areáli praktického vyučovania na Mierovej ulici v Medzilaborciach. V októbri 2021 
bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi, ktorý začal s realizáciou činností. Všetky aktivity by mali byť podľa 
zmluvy ukončené v roku 2023. V nadväznosti na priebeh jednotlivých stavebných prác sa bude postupne 
pristupovať k obstarávaniu súvisiaceho materiálno-technického vybavenia, ktoré je predmetom projektu 
(302021ASW6) - II. etapy v hodnote viac ako 800 tisíc Eur. 

V prípade projektov pre SOŠ agropotravinársku a technickú v Kežmarku, ktoré sa týkajú stavebných a 
rekonštrukčných prác v areáloch školy na Kušnierskej bráne v Kežmarku, v časti Pradiareň a v obci Rakúsy, sú 
podpísané zmluvy s poskytovateľom NFP a aktuálne prebiehajú kontroly VO zhotoviteľa stavby. Projekty 
zabezpečujú okrem rekonštrukčných prác aj výstavbu unikátnej Minifarmy v lokalite Pradiareň a nadstavbu a 
komplexnú rekonštrukciu priestorov elokovaného pracoviska v Rakúsoch, aby sa aj tento školský priestor mohol 
stať v budúcnosti  náborovým centrom či centrom pre celoživotné vzdelávanie obyvateľov z marginalizovaných 
rómskych komunít. Rozpočet týchto projektov spolu s nákupom moderného materiálno-technického vybavenia so 
zameraním najmä na oblasť poľnohospodárstva je vo výške viac ako 6,5 mil. Eur. 

Pre Spojenú školu v Starej Ľubovni sú pripravené 3 projekty v celkovej výške takmer 7,7 mil. Eur. V prípade 
prvých dvoch pre areál školy v Starej Ľubovni na Jarmočnej ulici vo výške 4,8 mil. Eur sú zmluvy s 
poskytovateľom NFP podpísané a aktuálne prebieha proces kontroly VO zhotoviteľa stavby. Predmetom týchto 
projektov sú rekonštrukčné práce existujúcich budov a úpravy areálu školy vrátane športovísk a sadových úprav. 
Projekt pre elokované pracovisko Spojenej školy v obci Lomnička je schválený a tesne pred podpisom zmluvy o 
NFP. Projekt počíta s výstavbou úplne nového objektu spolu s nákupom potrebného materiálno-technického 
vybavenia, ktorý bude spĺňať kapacitné požiadavky danej lokality i požiadavky pre kvalitnú prípravu, motiváciu a 
nábor žiakov z MRK do odborného vzdelávania. 

Projekty pre SOŠ elektrotechnickú v Poprade - Matejovciach v sumárnej výške 8,3 mil. Eur, z ktorých prvý v 
hodnote 8,1 mil. Eur je už schválený a druhý v stave konania ŽoNFP sa týkajú výstavby úplne nového 
trojpodlažného objektu pre odborné vyučovanie v areáli školy, v ktorom bude kompletné zázemie pre praktické 
vyučovanie žiakov, dielne a prezentačná miestnosť spolu s potrebným moderným materiálno-technickým 
vybavením. 

Pred podpisom Zmluvy s poskytovateľom NFP sme aj v prípade Spojenej školy na Ul. Ľ. Podjavorinskej v 
Prešove, kde sa investícia vo výške 7,4 mil. Eur týka komplexnej rekonštrukcie priestorov pre praktické 
vyučovanie žiakov v oblasti elektrotechniky a strojárstva. 

Synergiu Národného projektu a týchto investícii z IROP-u dopĺňa podpora malých a stredných podnikateľov 
spolupracujúcich s našimi strednými odbornými školami vo vybraných regiónoch, ktorí v uplynulom roku v rámci 
Výzvy z OP Integrovaná Infraštruktúra mohli požiadať o nenávratný finančný príspevok až do výšky 200 tis. Eur 
na nákup moderných strojov a zariadení, ktoré prispejú k rozvoju inovácií v rámci ich výroby či poskytovaných 
služieb a ktoré budú zároveň slúžiť žiakom odborných škôl v procese praktického vyučovania.  Pre náš kraj v 
rámci tejto výzvy vyčlenilo MH SR 10,9 mil. Eur, ktoré sú dnes s jednotlivými žiadateľmi z radov MSP postupne 
zazmluvňované. Aktuálne je takto schválených 46 žiadostí vo výške takmer 9 mil. Eur, pričom je ešte ďalších 18 
žiadostí v procese hodnotenia. Spolu teda ide o synergické investície z I. etapy CuRI vo výške takmer 50 mil. Eur 
smerujúcich do materiálno-technického a priestorového vybavenia škôl, podpory spolupracujúcich podnikateľov a 
inovácií obsahov vzdelávania v stredných odborných školách PSK. 

V rámci III. etapy Iniciatívy CuRI - komponentu VET odbor školstva vybral ďalšiu skupinu 10 škôl, pre ktoré sú 
aktuálne spracovávané projektové zámery kapitálového charakteru, ktoré budú súvisieť s modernizáciou 
priestorov a materiálno-technického vybavenia pre praktické vyučovanie. Tieto zámery vychádzajú z plánov 
strategického rozvoja, ktoré tieto školy spracovali a konzultovali s odborom školstva a expertmi Svetovej banky v 
uplynulých mesiacoch. Boli tak identifikované investície sumárne za viac ako 18 mil. Eur. Pre časť investícií, 
ktoré si vyžadujú spracovanie projektovej dokumentácie bolo na augustovom zasadnutí Zastupiteľstva PSK 
schválených v priemere 50 tis. eur na školu, ktoré by mali byť využité do konca roka na vypracovanie potrebnej 
projektovej dokumentácie a následne PSK bude žiadať o refinancovanie týchto nákladov z programu REACT EU. 
Uvedené investície sa týkajú týchto 10 škôl - SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod 
Vinbargom 3, Bardejov, SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník, SOŠ 
gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov, SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou, SOŠ technická, 
Levočská 40, Stará Ľubovňa“, SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad, SOŠ technická, Volgogradská 1, 
Prešov,  SOŠ polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit, SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné a 
SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov. Vo všetkých uvedených prípadoch Svetová banka, ako aj zástupcovia 
Európskej komisie poskytujú PSK plnú súčinnosť a podporu pri plánovaní a príprave týchto projektov.  
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Ďalej samosprávny kraj implementuje projekt v rámci Fondu pre podporu športu, a to projekt „Rekonštrukcia 

telocvične v Bijacovciach“, ktorého celková hodnota je viac ako 860 tisíc eur. Podpora Fondu predstavuje  

421 422 eur. Plánovaná rekonštrukcia je  zameraná na zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy objektu, 

kde sa nahradí pôvodný drevený skelet oceľovým s novým opláštením. Vybuduje sa nová plynová kotolňa, 

zrealizujú sa nové rozvody  kúrenia, vody a odpadu, zdravotechnických zariadení, elektriky, osvetlenia a smart 

technológií.  Zabezpečí sa tiež športové vybavenie pre  športy ako je basketbal, volejbal, hádzaná a florbal.  

Vďaka dostavbe tribúny sa v regióne vytvorí komfortný priestor pre organizovanie športových medziškolských 

(mládežníckych) turnajov a súťaží aj s národným dopadom. V októbri bolo stavenisko odovzdané zhotoviteľovi, 

ktorý začal s realizáciou prác. Všetky aktivity by mali byť podľa zmluvy ukončené začiatkom roka 2023. 

V rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68, ktorej cieľom je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na 

praktickom vyučovaní, samosprávny kraj podal žiadosti pre tri školy, a to:  

Názov prijímateľa/žiadateľa Názov projektu 
Celková výška 
oprávnených 

výdavkov 
Spolufinancovanie 

SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok – IV. etapa 

2 053 370,76 € 102 668,54 €  

Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v 
Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
– III. etapa 

1 354 141,40 €  67 707,07 €  

SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov  
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej 
priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, 
Prešov“ 

2 810 639,00 €  140 531,95 €  

SPOLU za všetky školy 6 218 151,16 €  310 907,56€  

 

ŽoNFP:  „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 

Kežmarok – IV. etapa“ a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – 

III. etapa“ sú pokračujúcimi investíciami k schváleným investíciám realizovaných v rámci I. etapy iniciatívy 

„Catching up Regions“ pre tieto školy. Keďže alokácia výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 nebola dostatočná pre 

celé komplexne plánované investície, boli investície prioritizované, etapizované pre jednotlivé stavebné objekty 

a pripravené pre ďalšie zdroje financovania. V areáli Kušnierskej brány v Kežmarku v rámci danej etapy je 

plánovaná revitalizácia vnútorných objektov historickej budovy, výmena elektroinštalácie ako aj slaboprúdové 

inštalácie, vzduchotechnické inštalácie a výmena zdravotechniky, obnova fasády na objekte telocvične ako aj 

čistene a impregnácia zvyšnej časti strešnej krytiny. Zároveň je plánovaná plynofikácia objektu ako aj revitalizácia 

exteriéru, vytvorenie aktívnych aj oddychových plôch v študentskom parku ako aj oprava historického oplotenia.  

Rozpočet tohto projektu spolu s nákupom moderného materiálno-technického vybavenia so zameraním najmä na 

oblasť poľnohospodárstva, stavebnej výroby a cukrárstva je vo výške za takmer 2,05 mil. Eur.  

V Spojenej škole, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – v rámci prác III. etapy  je na 1. a 2. NP  riešená výmena 

opotrebovaných podlahovín a úpravy súvisiace s výmenou elektroinštalácie, vzduchotechniky na 3. NP riešená aj 

tvarová úprava manzardovej strechy na sedlovú strechu, výmena strešnej krytiny za novú.  V exteriéri sú 

navrhnuté úpravy 2 vstupov do objektu (nová prístupová rampa pre imobilných), úprava parkovísk a chodníkov 

vrátane sadových úprav ako aj vonkajšie osvetlenie. Moderné materiálno-technické vybavenie bude doplnené o 

obrábacie stroje určené pre odbor stolár ako aj inovatívne zariadenia pre gastroodbory, či doplnené IKT vybavenie. 

Celková hodnota projektu je takmer 1,36 mil. Eur.  

Projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ je 

investíciou plánovanou v rámci III. etapy „Catching up Regions“. Daná investícia je súčasťou strategického plánu 

investícií pre danú školu odsúhlasená expertmi Svetovej banky. Jej základom je rekonštrukcia striech školy na 
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ôsmich objektoch (pavilónoch) školy, revitalizácia elektroinštalácie, osvetlenia  sociálnych zariadení a šatní ako aj 

realizácia bezbariérových WC v objekte školy. V rámci projektu budú dovybavené 2 laboratóriá, t.j. laboratórium 

elektroinštalácií a dátových sietí a laboratórium elektrotechniky a elektroniky, dielňa ručného spracovania kovov  a 

vytvorené bude nové laboratórium zvárania. Celková výška investície je 2,81 mil. Eur. 

V rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti verejných budov, 

bola predložená ŽoNFP pre Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči na rekonštrukciu telocvične 

v celkovej hodnote takmer 1,17 mil. Eur v rámci ktorej bude riešenie odstránenia systémových porúch 

zatepľovaním obvodového plášťa, strechy a ostatných stavebných prác, ktoré je potrebné realizovať súbežne tak, 

aby objekt telocvične spĺňal okrem funkčných požiadaviek i požiadavky estetické. Jestvujúca konštrukcia 

obvodových stien a strechy objektu telocvične už nevyhovuje súčasným teplotechnickým požiadavkám. V záujme 

zníženia energetickej náročnosti budovy a zvýšenia energetickej efektívnosti je potrebné zabezpečiť ich obnovu s 

cieľom skvalitnenia tepelnej pohody v jestvujúcich športových priestoroch. 

PhDr. Damankoš, PhD. – poďakoval odboru školstva za podrobnú správu, ako aj za vykonanú prácu. Zaujímalo ho 

aj to, či odbor školstva disponuje prehľadom škôl podľa druhu a výšky investovaných finančných prostriedkov 

z jednotlivých OP. 

Mgr. Vaško – nemáme asi takýto prehľad, ale pokúsime sa takýto prehľad vypracovať. 

PhDr. Damankoš, PhD. – pri plánovaní je potrebné brať do úvahy aj plnenie uznesení Z PSK vo veci optimalizácie 

siete stredných škôl. 

Mgr. Madzinová – v akom štádiu je výstavba telocvične pre Strednú zdravotnícku školu v Poprade? 

Mgr. Vaško – o tejto IA nemám informácie. 

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. 

5. Ing. Makara, vedúci Odboru financií PSK, predniesol návrh VZN PSK č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  jazykovým školám, 
školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých 
škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 
22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK  č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 
56/2016, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 84/2020. Podľa § 9 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú školské jedálne 
financované zo zdrojov PSK, a to na základe prijatého VZN a stanovenej výšky úhrady - normatívu. PSK má vo 
svojom VZN naviazané financovanie školských jedální na zrealizovaný výkon – vydané hlavné a doplnkové jedlo. 
V školách v prírode je naviazané na zrealizovaný výkon – lôžkodeň. Pre nepredvídateľný vývoj pandémie je veľmi 
náročné predpokladať, ako sa bude ďalej meniť a pokračovať forma vyučovania na školách, resp. fungovania 
prevádzky v školách v prírode. Na základe uvedených skutočností OF PSK prikročil k návrhu VZN z dôvodu 
udržateľnosti zamestnanosti v školských jedálňach a školách v prírode pre rok 2021. Navrhujeme upraviť 
vyúčtovanie dotácie na školskú jedáleň pre rok 2021 takto: celkový počet vydaných jedál v roku 2019 x 1,35 € za 
hlavné jedlo (t. j. 90 % zo stanoveného normatívu) a celkový počet vydaných jedál v roku 2019 x 0,27 € za 
doplnkové jedlo (t. j. 90 % zo stanoveného normatívu). Zmena VZN nebude mať vplyv na nárast výdavkov 
určených na dotácie pre školské jedálne v rozpočte PSK. Taktiež Prešovský samosprávny kraj navrhuje upraviť 
vyúčtovanie dotácie pre školy v prírode pre rok 2021 takto: celkový počet lôžkodní v roku 2019 x 6,30 € za 
lôžkodeň (t. j. 90 % zo stanoveného normatívu). Zmena VZN nebude mať vplyv na nárast výdavkov určených na 
dotácie pre školy v prírode v rozpočte PSK. Návrh VZN bol zverejnený na Úradnej tabuli PSK a na webovom sídle 
PSK dňa 4.11.2021 za účelom pripomienkového konania. Dátum ukončenia pripomienkového konania bol 
stanovený na 14.11.2021. Dňom vyvesenia návrhu VZN začala plynúť 11 dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické 
a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 
Úrade PSK. V stanovenom termíne nebola vznesená žiadna pripomienka. 

PhDr. Damankoš, PhD. – týmto návrhom VZN riešime rok 2021? 

Ing. Makara – áno, len rok 2021. 
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Hlasovanie: 

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

schváliť návrh VZN PSK č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní 

dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových 

škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK 

č. 29/2012, VZN PSK  č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015, VZN PSK č. 56/2016, VZN PSK č. 79/2019 a VZN PSK č. 

84/2020. 

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

6. Ing. Makara predniesol návrh nového VZN PSK č. .../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o financovaní 
základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej 
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Predmetným VZN sa 
upravujú všeobecné podmienky poskytovania príspevkov a dotácií, okruh subjektov žiadateľov o poskytnutie 
dotácie, výška a účel dotácie, náležitosti žiadosti o poskytovanie dotácií a proces ich schvaľovania, použitie 
dotácie, vyúčtovanie poskytnutej dotácie, spôsob vykonávania kontroly použitia dotácie a sankcie a pozastavenie 
poskytovania dotácie. Návrh VZN bol zverejnený na Úradnej tabuli PSK a na webovom sídle PSK dňa 4.11.2021 
za účelom pripomienkového konania. Dátum ukončenia pripomienkového konania bol stanovený na 14.11.2021. 
Dňom vyvesenia návrhu VZN začala plynúť 11 dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť 
pripomienku k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade PSK. 
V stanovenom termíne nebola vznesená žiadna pripomienka. 

PhDr. Damankoš, PhD. – mám otázku k § 6 ods. 1 písm. b), t.j. proces schvaľovania žiadostí samosprávnym 
krajom či je niekde legislatívne upravený alebo ide len o zaužívaný spôsob a k podaniu žiadosti po stanovenom 
termíne, t.j. po 10. 10. bežného roka. 

Ing. Holubová – proces schvaľovania nie je nikde určený. Samosprávny kraj si sám určil spôsob schvaľovania 
žiadostí, a to najprv v Komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK (ďalej len „školská komisia“) 
a v prípade kladného stanoviska školskej komisie je žiadosť postúpená na rokovanie Finančnej komisie pri 
Z PSK. V závere o súhlase či nesúhlase rozhoduje predseda samosprávneho kraja vzhľadom na prijaté 
uznesenia komisií. Čo sa týka žiadostí podaných po 10.10. bežného roka, tak takýchto prípadov je málo (len 
v prípade nových zariadení) a riešia sa v rámci úpravy rozpočtu.  

Hlasovanie: 

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

schváliť návrh VZN PSK č. .../2021 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých 

škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 

spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby uvedené v prílohe. 

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

 

7. Majetkové prevody 

a) Ing. Holubová informovala o žiadosti spoločnosti SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov, ktorá požiadala PSK 
o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve pre zriadenie vecného bremena pre akciu „Rekonštrukcia kotolní Sekčov 
K1 a Sekčov K2 – KGJ a tepelné čerpadlá v Prešove“  na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve PSK. V rámci 
danej akcie budú dotknuté nasledovné pozemky vo vlastníctve PSK: 

SO 02 Vonkajšie potrubné rozvody 

LV 12 693 parc. č. 14798/3, 14795/1 vlastník PSK – správca: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov 

LV 16357 parc. č. 14795/10, 14795/7, 
14795/9, 14795/3 

vlastník PSK –  bez správcu 

SO 04 VN prípojka pre KGJ 

LV 12 693 parc. č. 14804/2 vlastník PSK – správca: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov 

LV 16357 parc. č. 14795/3 vlastník PSK –  bez správcu 
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Správca majetku nemá výhrady k plánovanej rekonštrukcii kotolní. 

Hlasovanie: 

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

uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve pre zriadenie vecného bremena pre akciu „Rekonštrukcia kotolní Sekčov K1 

a Sekčov K2 – KGJ a tepelné čerpadlá v Prešove“ – SO 02 Vonkajšie potrubné rozvody a SO 04 VN prípojky pre 

KGJ v prospech oprávneného z vecného bremena: SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, IČO: 31718523, 

Volgogradská 88,  Prešov. 

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

b) Ing. Holubová informovala členov komisie o žiadosti Milana Košča, bytom Bardejov, ktorý požiadal samosprávny 
kraj o odkúpenie pozemkov vedených na LV č. 10575, k.ú. Bardejov vo vlastníctve PSK – správca: Spojená škola, 
Štefánikova 64, Bardejov, a to: 

parc. č. C KN 1618/112  zastavaná plocha o výmere 46 m2  

parc. č. C KN 1618/114 - časť zastavaná plocha o výmere 402 m2 1618/1489(nový 
stav) parc. č. C KN 1618/103 - časť zastavaná plocha o výmere 48 m2 

parc. č. C KN 1618/113 - časť zastavaná plocha o výmere 403 m2 1618/148 (nový 
stav) parc. č. C KN 1618/106 - časť zastavaná plocha o výmere 539 m2 

GP č. 33526567-105/2020, ktorý vypracoval Alexander Baran AlBa Geo, Zborov, ktorú úradne overil pod číslom: 
G1-798/2020 OÚ Bardejov dňa 05.10.2020 došlo k oddeleniu pozemkov parc. č. 1648/148 a 1618/1459. ZP č. 
25/2021, ktorý vypracoval Ing. Lissý, Mokroluh dňa 09.04.2021 bola stanovená VŠH pozemkov vo výške 
29 928,80 €: 

Pozemok v zastavanom území mesta - parc. č. C KN 1618/112 (46 m2) – LV 10575 844,10 € 

Pozemok v zastavanom území mesta - parc. č. C KN 1618/148 (942 m2) – GP 11 285,70 € 

Pozemok v zastavanom území mesta - parc. č. C KN 1618/149 (450 m2) – GP 11 799,00 € 

Správca majetku konštatuje, že nehnuteľný majetok, ktorý má byť predmetom prevodu nevyužíva pre potreby 
výchovno-vzdelávacieho procesu a je pre neho prebytočným nehnuteľným majetkom. Zároveň správca navrhuje 
vysporiadanie majetku s kúpnou cenou 34 385 € (navýšenie ceny stanovenej ZP o 15 %). 

PhDr. Damankoš, PhD. – aký bude účel využitia týchto pozemkov žiadateľom? 

Ing. Holubová – to v žiadosti žiadateľ neuviedol. 

Návrh na uznesenie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že nehnuteľný 

majetok – pozemky parc. č. C KN 1618/112 o výmere 46 m2, parc. č. C KN 1618/148 o výmere 942 m2 a parc. č. 

C KN 1618/149 o výmere 450 m2 v správe Spojenej školy, Štefánikova 24, Bardejov sú pre potreby regionálneho 

školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

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

c) Ing. Holubová informovala členov komisie o žiadosti mesta Kežmarok, ktoré požiadalo samosprávny kraj 
o majetkoprávne vysporiadanie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána“. V rámci daného 
majetkoprávneho vysporiadania žiadajú - bezodplatnú výpožičku časti pozemku parc. č. C KN 2460/4, k.ú. 
Kežmarok o výmere 90 m2 na dobu 12 mesiacov za účelom dočasného umiestnenia preložiek inžinierskych sietí 
a na realizáciu rekonštrukcie mosta, odkúpenie časti pozemku časti pozemku parc. č. C KN 2460/4 
o predpokladanej výmere 20,90 m2 za účelom rozšírenia cesty a posunutiu nového chodníka a zriadene vecného 
bremena na časti pozemku parc. č. C KN 2460/4 pre SPP – distribúcia, Bratislava z dôvodu prekládky plynovodu. 

Správca majetku vo svojom stanovisku zo dňa 11.11.2021 uvádza, že výpožička na dobu 12 mesiacov nie je 
možná nakoľko spomínaná plocha slúži ako vjazd a vstup do areálu školy, súhlasí s odpredajom plochy časti 
pozemku parc. č. C KN 2460/4 vo výmere 13,7726 m2 za účelom uloženia inžinierskych sietí a nesúhlasí, aby na 
ostatnej časti pozemku parc. č. C KN 2460/4 boli uložené inžinierske siete iných užívateľov ako školy.  

PhDr. Damankoš, PhD. – vzhľadom na skutočnosť, že správca majetku vydal prevažne nesúhlasné stanovisko 
a nie je prítomný na rokovaní primátor mesta, aby podrobnejšie vysvetlil zámer mesta navrhujem zobrať túto 
žiadosť na vedomie a prerokovať ju na nasledujúcom zasadnutí komisie. 
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Návrh na uznesenie: 

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

Kežmarok vo veci majetkoprávneho vysporiadania stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná 

brána“. 

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

  

8. Rôzne 

9. Záver 

Predseda komisie  poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie bude členom 
komisie oznámené podľa vývoja epidemiologickej situácie. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


