
  
 

  

 

  

  

  

      
   

        
 

       
      

 

      
 

    

     

   
 

    

        
       
  

      
   

 

 

 

        
         

           
            

        
  

            
 

     

       
         
  

           
   

 

 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ  
Odbor školstva  

Námestie mieru 2, Prešov  080  01  
Zápisnica č. 48/2022  

zo  zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a  športu  
pri Zastupiteľstve  PSK, ktoré sa konalo dňa  18. 01.  2022  - dištančne  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 
3. Majetkové prevody 

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

b) Žiadosť mesta Kežmarok o majetkoprávne vysporiadanie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, 
ul. Nižná brána“ 

c) Žiadosť Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice zastúpenej spoločnosťou EL PRO KAN, Vranov nad 
Topľou o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve vo veci zriadenia vecného bremena – správca: Gymnázium 
arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné 

d) Návrh Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice na majetkoprávne vysporiadanie – správca: Spojená 
škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

e) Žiadosť mesta Kežmarok o bezodplatnú zámenu majetku medzi mestom Kežmarok a PSK 

4. Návrh plánu práce Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Z PSK na rok 2022 

5. Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy 
IROP-PO2-SC223-2021-68 

6. Zmeny v sieti 

a) Zmena zriaďovateľskej pôsobnosti Spojene školy, Čaklov 249 a návrh Dohody o úprave vzájomných práv 
a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi Prešovským samosprávnym krajom 
a Smartschool, n.o. 

b) Žiadosť spoločnosti  LOGOS centrum s.r.o, Prešov o súhlas so zaradením súkromnej jazykovej školy do siete 
škôl a školských zariadení 

7. Rôzne 
8. Záver 

1.  Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie a zaželal 
im veľa zdravia v novom roku. Následne požiadal členov komisie o minútu ticha za zosnulého člena komisie 
PhDr. Hoptu, CSc. Za overovateľa zápisnice a uznesenia bola predsedom komisie navrhnutá Mgr. Daniela 
Lenková. Na základe komunikácie s primátorom mesta Kežmarok navrhol z programu rokovania vypustiť bod 3. 
e) Žiadosť mesta Kežmarok o bezodplatnú zámenu majetku medzi mestom Kežmarok a PSK. Z rokovania bola 
ospravedlnená PaedDr. Chamilová. 
PaedDr. Lorková – sme školskou komisiou a prevažnú časť sa venujeme len majetkovým prevodom. My by sme 
sa mali zaoberať kvalitou školstva. Navrhujem, aby sa týmto materiálom venovala majetková komisia. 
PhDr. Damankoš, PhD. – nemôžem s týmto návrhom súhlasiť. My musíme mať prehľad aj o majetku. 

PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – som za zachovanie statusu komisie. Tiež súhlasím so stiahnutím bodu 3. e) 
z programu rokovania, aj keď týmto návrhom mesto Kežmarok komplexne rieši situáciu stredného školstva 
v meste Kežmarok. 
PaedDr. Furman – tieto žiadosti musia byť predmetom rokovania komisie. Ukladajú to Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK. 
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Hlasovanie: 

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

Za – 9, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje vypustenie bodu 3. 
e) Žiadosť mesta Kežmarok o bezodplatnú zámenu majetku medzi mestom Kežmarok a PSK z programu 
rokovania komisie. 

Za - 9, proti - 0, zdržal sa - 0. 

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

Za - 9, 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. Majetkové prevody  

a) PaedDr. Furman informoval o žiadosť p. Košča, bytom Bardejov, ktorý požiadal PSK o odkúpenie nehnuteľného 
majetku, 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 %). 

Mgr. Šmilňák – bol som sa pozrieť v škole. Podľa mňa je predaj nevýhodný. V meste Bardejov pozemky, na 
ktorých sa má vykonávať podnikateľská činnosť, majú hodnotu min. 50 €/1 m2. Cenu som bol zistiť v realitnej 
kancelárii. Žiadateľova firma sídli v susedstve školy. 

PhDr. Damankoš, PhD. – podporujem optimalizáciu siete škôl a som zástanca veľkých školských areálov. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – v znaleckom posudku o 50 % nižšia cena ako je priemer v meste? Je potrebné 
vypracovať nový posudok. Znalecký posudok má vychádzať z reálnych cien. Požiadajme Úrad PSK 
o preverenie relevantnosti znaleckého posudku. 
Mgr. Repaský – keďže sme odhlasovali, že majetok nie je prebytočný, je potrebné ešte vynakladať finančné 
prostriedky na nový znalecký posudok? 
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PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – je potrebné sa v budúcnosti vyhnúť takýmto pochybnostiam. Preto je nutné 
preveriť hodnotu majetku novým znaleckým posudkom. Na základe týchto materiálov predsa rozhodujeme. 
Hlasovanie: 

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 - 0, proti - 4, zdržal sa - 7. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK žiada Úrad PSK 
o  preverenie  relevantnosti  znaleckého posudku  na  nehnuteľný  majetok,  a to 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 , k.ú.  
Bardejov, v  správe Spojenej školy, Štefánikova 24, Bardejov.  

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

b) PaedDr. Furman informoval o žiadosti mesta Kežmarok vo veci majetkoprávneho vysporiadania stavby 
„Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“. Mesto Kežmarok vo svojej žiadosti požaduje 
bezodplatnú výpožičku časti pozemku parc. č. C KN 2460/4, k.ú. Kežmarok, o výmere 90 m2 na dobu určitú 12 
mesiacov odo dňa začatia stavby, odpredaj časti pozemku parc. č. C KN 2460/4, k.ú. Kežmarok 
o predpokladanej výmere 13,7726 m2 a zmluvu o budúcej zmluve vo veci zriadenia vecného bremena na časti 
pozemku parc. č. C KN 2460/4, k.ú. Kežmarok v prospech tretej osoby oprávneného z vecného bremena SPP – 
distribúcia, a.s., IČO 35 910 739, Mlynské Nivy 44/b, Bratislava za účelom realizácie preložky plynárenského 
zariadenia vrátane ochranného a bezpečnostného pásma. 
Správca majetku s navrhovanými požiadavkami mesta nesúhlasí. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – most je v havarijnom stave už druhý rok. Mesto z daného dôvodu vyhlásilo 
mimoriadnu situáciu. Zámerom je starý most strhnúť a postaviť nový most. Všetky dotknuté subjekty už súhlasili 
až na PSK. Je mi ľúto, že riaditeľ školy nespolupracuje s projektantom. Riaditeľ školy je proti všetkému. 
Navrhujem stiahnuť materiál a najbližšiu komisiu organizovať v Kežmarku, aby sa členovia komisie mohli 
rozhodnúť priamo na mieste. 
PhDr. Damankoš, PhD. – naša komisia nemôže zadávať úlohy projektantovi mesta, aby spolupracoval so školou. 
Mgr. Madzinová – súhlasím s názorom PhDr. Mgr. Ferenčáka, MBA. Je potrebné, aby projektant a riaditeľ našli 
spoločné riešenie. 
Mgr. Vaščák – stanovisko správcu je z novembra 2021. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – je to stanovisko ešte relevantné? Mám informácie, že v novembri a decembri 2021 
prebehli rokovania v danej veci. 
PaedDr. Furman – stanovisko je relevantné. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – je potrebné preveriť či správca trvá na svojom stanovisku. 
PhDr. Damankoš, PhD. – materiál berieme na vedomie a jeho prerokovanie s prijatím uznesenia presúvame na 
rokovanie komisie vo februári 2022 v Kežmarku. 
Hlasovanie: 

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

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

Za - 7, proti - 2, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje presunutie 

prerokovania žiadosti mesta Kežmarok vo veci majetkoprávneho vysporiadania stavby „Rekonštrukcia mosta cez 
rieku Poprad, ul. Nižná brána“ na zasadnutie komisie vo februári 2022 v Kežmarku. 

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

c) PaedDr. Furman informoval o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice, zastúpenej spoločnosťou EL 
PRO KAN, Vranov nad Topľou, o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve vo veci zriadenia vecného bremena 
k nehnuteľnosti – pozemok C KN 3362/2, k.ú. Humenné v správe Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Komenského 
4 v Humennom. Predmetom zmluvy má byť zriadenie vecného bremena pre akciu „Humenné, 1. mája, poliklinika 
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– TS“, ktoré bude spočívať v uložení kábla podzemného vedenia, v umiestnení trafostanice na pozemku C KN 
3362/2 a právo vstupu na pozemok. Správca majetku so zriadením vecného bremena súhlasí. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve vo veci zriadenia vecného bremena na pozemok C KN 3362/2, k.ú. 
Humenné, ktorej predmetom bude uloženie kábla podzemného vedenia na pozemku C KN 3362/2, umiestnenie 

trafostanice na pozemku C KN 3362/2 a právo vstupu na pozemok C KN 3362/2 v prospech oprávneného 
z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice. 

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

d) PaedDr. Furman informoval o žiadosti Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice, ktorá predložila PSK návrh 
na majetkoprávne vysporiadanie technológie trafostanice VSD – TS0960-0047 Jarmočná, Stará Ľubovňa, 
umiestnenej v budove Spojenej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. Žiadateľ navrhuje zriadenie vecného 
bremena za odplatu v zmysle Memoranda o spolupráci, ktoré bolo uzatvorené medzi PSK a VSD. Správca 
majetku nesúhlasí so zriadením vecného bremena a odporúča daný priestor riešiť nájomnou zmluvou za odplatu. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – prečo správca nesúhlasí s vecným bremenom? 
PaedDr. Furman – je to pre neho nevýhodné. 
Hlasovanie: 

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

uzatvoriť zmluvu vo veci zriadenia vecného bremena k nehnuteľnosti stavba súp. č. 1947 kotolňa na pozemku 

parc. č. 526, a to umiestnenie technológie trafostanice VSD TS0960-007 Jarmočná Stará Ľubovňa v prospech 

oprávneného z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice za odplatu. 
Za - 0, proti - 0, zdržal sa - 7. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

4.  PhDr. Damankoš, PhD. predniesol návrh plánu práce Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 
Z PSK na rok 2022, ktorý spracoval spolu s odborom školstva. Vzhľadom ku skutočnosti, že rok 2022 je volebný 
rok, plán rokovaní je len do októbra 2022. Obsah sa bude dopĺňať podľa požiadaviek. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje plán práce 
Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK na rok 2022 bez pripomienok. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

5.  PaedDr. Furman predniesol materiál vo veci schválenia predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre 
dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68. Predmetom sú žiadosti troch škôl, a to 
SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, SOŠ technickej v Poprade a Obchodnej akadémie vo Vranove nad 
Topľou. V jednotlivých projektoch plánujeme: Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko 
duklianskych hrdinov 3, Prešov - modernizácia materiálno-technického vybavenia, ktoré bude prioritne slúžiť pre 
odborný výcvik a vzdelávanie žiakov na výcvikových pracoviskách, v odborných a jazykových učebniach školy. 
Investícia je zameraná na nákup moderného interiérového nábytkového vybavenia odborných učební, 
modernizáciu materiálno-technického vybavenia chemického laboratória, vybavenia pre pekárenský a 
cukrárenský výcvik a modernizáciu IKT vybavenia školy. Predpokladané výdavky ma MTV sú vo výške 
478 298,73 €. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad - modernizácia materiálno-
technického vybavenia odborných učební školy a modernizácia študovne na školskom internáte obstaraním 
moderného IKT vybavenia a potrebného nábytkového zariadenia jednotlivých učební a študovne na školskom 
internáte. Predpokladané výdavky na modernizáciu odborných učební sú vo výške 895 591,09 € a modernizáciu 
vybavenia internátu vo výške 17 952,28 €. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou -
modernizácia zariadenia a vybavenia (IKT a nábytkové zariadenie a vybavenie) a s tým súvisiace nevyhnutné 
stavebné úpravy v rámci jednotlivých odborných učební školy. Predpokladané výdavky na MTV sú vo výške 
166 461,99 € a drobné stavebné úpravy vo výške 27 538,01 €. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – aký bol výber škôl? Boli o tejto výzve školy informované? Každý projekt, ktorým 
vieme získať externé zdroje je potrebné podporiť. 
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PaedDr. Furman – všetky školy informáciu dostali. V niektorých výzvach sme boli nútení robiť aj výber škôl, 
pretože boli prepojené s aktivitami CuRI. Odbor školstva podporuje aktivitu škôl v získavané zdrojov 
v maximálnej možnej miere. 
PhDr. Damankoš, PhD. – mali by sme mať prehľad škôl, kde a aké projekty už boli ukončené, čo sa v súčasnej 
dobe realizuje a čo máme v pláne realizovať. Odbor by mal pripraviť jednoduchý tabuľkový prehľad. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – navrhujem, aby sme hlasovali an blok. Všetky návrhy hlasovaní v jednom. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zvýšenie počtu 
žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a služieb na praktickom vyučovaní prostredníctvom vybavenia 
výcvikovej infraštruktúry“ pre Strednú odbornú školu gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 
Prešov na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 14.09.2021. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu „Zvýšenie 
počtu žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a služieb na praktickom vyučovaní prostredníctvom vybavenia 
výcvikovej infraštruktúry“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu maximálne 25 200,00EUR (typ výdavkov: bežné a kapitálové výdavky a s nimi súvisiace 
nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zvýšenie počtu 
žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej odbornej škole technickej v Poprade“ pre Strednú odbornú školu 
technickú, Kukučínova 483/12, Poprad na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 
14.09.2021. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu „Zvýšenie 
počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej odbornej škole technickej v Poprade“ s výškou 
spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 
46 800,00EUR (typ výdavkov: bežné a kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných 
výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu „Zvýšenie počtu 
žiakov na praktickom vyučovaní na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou“ pre Obchodnú akadémiu, 
Daxnerova 88, Vranov nad Topľou, na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 
14.09.2021. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného projektu „Zvýšenie 
počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou“ s výškou 
spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 10 000,00 
EUR (typ výdavkov: bežné a kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) 
ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch „Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej odbornej školy gastronómie a služieb na praktickom vyučovaní prostredníctvom vybavenia výcvikovej 
infraštruktúry“, „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej odbornej škole technickej 
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v Poprade“, „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou“, 
ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na ich realizáciu potrebné. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

6. Zmeny v sieti   

a) PaedDr. Furman predniesol návrh vo veci pokračovania optimalizácie siete škôl v okrese Vranov nad 
Topľou, ktorá by spočívala v zmene zriaďovateľa Spojenej školy v Čaklove z PSK na Smartschool, n.o., 
Prešov. Mnohé veci, čo sa týka práce so žiakmi zo sociálne-vylúčených komunít (Lomnička, Jarovnice, 
Kežmarok) robíme v našej kompetencii vo vlastnom modeli. Danou zmenou, by sme mohli porovnať efektivitu 
nášho a ich modelu práce a vzájomne sa od seba učiť. Prebehli rokovania s poslancami za volebný obvod 
Vranov nad Topľou i europoslancom Mgr. Pollákom, PhD., zakladateľom n.o.. 14. februára 2022 sa pripravuje 
ďalšie rokovanie v Čaklove za účasti predsedu komisie, zástupcov odboru, poslancov samosprávneho kraja, 
školy i žiadateľa. 
PhDr. Damankoš, PhD. – rada školy predložila nesúhlasné stanovisko. Niečo s touto školou musíme urobiť. 
Počet žiakov stále klesá. 
PhDr. Lorková – mne sa tento návrh nepáči. Je to niečo nekalé. Žiadateľ si myslí, že sa mu podarí urobiť viac 
ako VÚC? Zmluva na prenájom majetku na 20 rokov za nájomné vo výške 1 € s podmienkou investície 200 tis. 
€ v priebehu 5 rokov, čo je 40 tis. € ročne. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – navrhujem ďalej rokovať so žiadateľom. Hovoríme o zmene zriaďovateľa. Na 
rozhodnutie máme málo informácií. 
Mgr. Lenková – a čo personálne záležitosti? Musia byť predrokované ešte pred hlasovaním o zmene 
zriaďovateľa. 
PhDr. Damankoš, PhD. – navrhujem zmenu znenia uznesenia. Dnes nebudeme hlasovať o zmene 
zriaďovateľa a o podpore dohody tak, ako bol návrh uznesenia pripravený, ale len o podpore ďalšieho 
rokovania so žiadateľom. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK podporuje zámer rokovania 
s potenciálnym zriaďovateľom a žiada pokračovať v rokovaniach so zainteresovanými stranami vo veci 
prechodu práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom realizovaným Spojenou školou, 
Čaklov 249 z Prešovského samosprávneho kraja na Smartschool, n. o., Antona Prídavka 4853/30, Prešov 
dňom 01. 09. 2022.  

Za - 6, proti - 0, zdržal sa - 2. 

b) PaedDr. Furman predniesol žiadosť spoločnosti LOGOS centrum s.r.o, Prešov, ktorá požiadala PSK 
o vydanie súhlasu so zriadením súkromnej jazykovej školy. Na prevádzku danej jazykovej školy by mali slúžiť 
priestory o výmere 37,63 m2 na Hlavnej 11 v Prešove. Predpokladaný počet poslucháčov za rok 10 až 20 osôb. 
PhDr. Damankoš, PhD. – mňa by zaujímalo, prečo konateľ s trvalým bydliskom na Ukrajine chce zriadiť 
jazykovú školu v Prešove. 
PaedDr. Furman – predpokladáme, že chce realizovať vyučovanie slovenského jazyka pre študentov 
z Ukrajiny. Jazykovú prípravu robí aj naša Jazyková škola v Prešove. 
PhDr. Lorková – bude to úplne nová škola alebo len chce rozšíriť pôsobnosť nad 15 rokov? 

PhDr. Damankoš, PhD. – o tejto škole som zatiaľ nič nepočul. Som dosť skeptický. 
PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – zámer nie je zlý. Mne sa páči. Nezavrhol by som to hneď. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča predsedovi PSK 
súhlasiť so zaradením Súkromnej jazykovej školy, Hlavná 11, Prešov – zriaďovateľ: LOGOS centrum s.r.o., 
IČO: 51 254 557, Ďumbierska 6871/14, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2022. 

Za - 0, proti - 0, zdržal sa - 6. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
7. Rôzne  
a) PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA – požiadal, aby komisia v Kežmarku bola čo najskôr a ak by bolo možné, aby komisie 

boli v pondelok. 
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PhDr. Damankoš, PhD. – v pondelok mi nevyhovuje. 

PaedDr. Furman – 31.01.2022 je Rada PSK. Nie je možné mať zasadnutie komisie. 7. 2. 2022 je zasadnutie 

Z PSK. 8.2.2022 by komisia mohla zasadať v Kežmarku, ak to situácia dovolí. 

b) PaedDr. Lorková – na rokovania komisie pozývať aj zástupcu Odboru majetku a investícií. 
Mgr. Pčola – som členom komisie správy majetku. Ak mám informácie z danej komisie, tak vás informujem o jej 

stanovisku. 

8. Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Ďalšie zasadnutie bude, ak to 
pandemická situácia umožní, 08. 02. 2022 v Kežmarku. Miesto rokovania a čas bude členom komisie oznámený 
odborom školstva. 

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. 
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