
  
 

 

   

 

  

  

            
   

            
 

    

       
 

  

    

      

          

   

         
    

        
   

  

   

        
 

    

         
  

            
    

     

          
 

  

  
    

  

 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ  
Odbor školstva  

Námestie mieru 2, Prešov  080  01  
 

Zápisnica č. 50/2022  

zo  zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a  športu  
pri Zastupiteľstve  PSK, ktoré sa konalo dňa  14. 03.  2022  - prezenčne  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 
3. Informatívna správa odboru školstva o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na SŠ na 

území PSK 
4. Informatívna správa o tvorbe Stratégie pre mládež (Stratégia rozvoja práce s mládežou PSK na roky 

2022-2027) 

5. Návrhy na zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR 

6. Schválenie predloženia Žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci 
výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 

7. Stav prípravy prijímacieho konania na nasledujúce školské roky 
8. Stav prípravy na maturitné skúšky v aktuálnom školskom roku 
9. Informácia o zasadnutí KROV a P PSK (zaradenie a vyradenie odborov) do/zo siete 

10. Návrh VZN PSK č. .../2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

11. Dohoda o preložke plynárenského zariadenia - projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok“, Školská hala a dielne, 
Pradiareň_2 (stavebný objekt SO 07.1 Prekládka STL distribučného plynovodu, SO 07.2 Prekládka 
STL pripojovacieho plynovodu) 

12. Prehľad aktuálnych žiadateľov o investície 
13. Majetkové prevody 

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

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

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

d) Žiadosť OZ Senior klub – SK, Svidník o prenájom nehnuteľného majetku – prípad hodný 
osobitného zreteľa – správca: SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník 

e) Žiadosť Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Humenné o odkúpenie budovy trafostanice 
f) Žiadosť SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce o súhlas k uzatvoreniu zmluvy o budúcej 

zmluve 

14. Rôzne 
a) Žiadosť spoločnosti LOGOS centrum s.r.o, Prešov o súhlas so zaradením súkromnej jazykovej školy 

do siete škôl a školských zariadení 

15. Záver 
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1.  Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov komisie. 
Navrhol doplniť program rokovania o bod 13. f) Majetkové prevody – Žiadosť SOŠ elektrotechnickej, 
Poprad – Matejovce o súhlas k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve. Za overovateľku zápisnice 
a uznesenia navrhol Mgr. Danielu Lenkovú. 
Hlasovanie: 

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

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje doplnenie 
programu rokovania komisie o bod 13. f) Majetkové prevody – Žiadosť SOŠ elektrotechnickej, Poprad – 
Matejovce o súhlas k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

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

Za - 8, 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 - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

3.  PaedDr. Furman predniesol správu odboru školstva o realizácii Regionálnej stratégie výchovy 
a vzdelávania na SŠ na území PSK. V sledovanom období sa realizovali opatrenia súvisiace s COVID 
19 (operatívne v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR, UVZ SR, vlády SR, RÚŠS Prešov), opatrenia súvisiace 
s vojnou na Ukrajine a humanitárnou krízou na Ukrajine – ubytovanie migrantov (Prešov, Svidník, 
Bardejov, Vranov nad Topľou), integrácia žiakov z Ukrajiny na slovenských školách (prioritne Spojená 
škola Tarasa Ševčenka, Prešov), aplikácia novelizovaných zákonov s platnosťou od 1. januára 2022, 
resp. ich pripomienkovanie v legislatívnom procese v spolupráci s SK 8, MŠVVaŠ SR (zákon. 245/ 
2008, zákon č. 596/ 2003 Z.z., zákon č. 597/ 2003 Z.z, zákon č. 138/ 2019 Z.z.). V rámci zvyšovania 
energetickej efektívnosti budov sa realizovali a realizujú stavebné úpravy na gymnáziách a stredných 
odborných školách vo všetkých okresoch PSK, modernizujú sa učebne, laboratóriá, školské knižnice a 
ostatné vnútorné priestory škôl. V rámci siete škôl sa pokračovalo v odstraňovaní duplicity odborov 
v okresoch, resp. mikroregiónoch. Oddelenie duálneho vzdelávania a praktického vyučovania, 
spolupracovalo so zamestnávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami na rozvoji systému duálneho 
vzdelávania v PSK. Intenzívne spolupracuje so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v Bratislave 
s cieľom poskytovať praktické vyučovanie v študijnom alebo v učebnom odbore v systéme duálneho 
vzdelávania priamo u zamestnávateľa (projekt ŠIOV „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a 
kvality odborného vzdelávania a prípravy“). Oddelenie projektov stredných škôl komplexne zastrešuje 
realizáciu národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“ na stredných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Aplikácia projektu Catching up Regions (etapa I. - III.) na školách 
v PSK (Poprad, Prešov, Kežmarok, Medzilaborce, Svit, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, Humenné, 
Svidník, Bardejov). V spolupráci so zainteresovanými partnermi (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR v Prešove, zástupcovia zamestnávateľských zväzov a združení, odbor školstva Ú PSK) pracovala 
regionálna platforma PSK s cieľom implementácie systému duálneho vzdelávania a praktického 
vyučovania na stredných školách a pripravili sa podklady pre určovanie počtu žiakov do prvého ročníka 
študijných odborov a učebných odborov pre stredné školy pre školský rok 2022/2023. Spracovali sa 
regionálne kritériá pre určovanie najvyššieho počtu žiakov denného štúdia pre absolventov základných 
škôl v súlade s vyhláškou č. 292/2019 Z.z. Odbor školstva Ú PSK spolupracuje so Svetovou bankou, 
Európskou komisiou a RO SR v rámci Iniciatívy Catching up Regions (CuRI) v oblasti zvyšovania 
kvality stredných škôl, prípravy a implementácie synergických investičných zámerov, 
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Hlasovanie: 

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

informatívnu správu o realizácii Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na SŠ na území PSK. 
Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

4.  PaedDr. Furman informoval o tvorbe Stratégie pre mládež (Stratégia rozvoja práce s mládežou PSK na 
roky 2022-2027). Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Radou mládeže Prešovského kraja 
pripravuje novú stratégiu pre mládež, pretože si v plnej miere uvedomuje nezastupiteľné a špecifické 
miesto, ktoré majú v našej spoločnosti mladí ľudia. Stratégia bude mať zámer riešiť konkrétne potreby 
mladých v regióne, ale súčasne aj participovať na dosahovaní cieľov stanovených v kľúčových 
dokumentoch, z ktorých bude vychádzať. Cieľom stratégie je zvýšenie kvality práce s mládežou a 
zvýšenie zapojenosti mladých ľudí do riešenia vecí verejných. Aby stratégia práce s mládežou bola 
aktuálna, zmysluplná a realizovateľná, je potrebná spolupráca rôznych aktérov. Koncom októbra 2021, 
resp. začiatkom novembra 2021 boli oslovení zástupcovia relevantných organizácií a inštitúcií, ktorí 
pracujú v oblasti mládežníckej politiky, s ponukou členstva v medzirezortnej pracovnej skupiny pre 
tvorbu Stratégie a tiež v expertných pracovných skupinách, a tak bola vytvorená medzirezortná 
pracovná skupina (MPS) pozostávajúca z členov týchto organizácií: PSK (odbor školstva – 3 
zástupcovia), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK), 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Prešov (CPPPaP), Prešovské 
dobrovoľnícke centrum (PDC), Centrum voľného času (CVČ) Stará Ľubovňa, Centrum pre podporu 
neformálneho vzdelávania (CeNef), Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja (SP 
PSK), zástupca mládežníckych parlamentov – (Mládežnícky parlament Stará Ľubovňa -MP SL), 
zástupca koordinátorov školských parlamentov, Spojená škola, Sabinov, zástupca mládežníckych 
parlamentov na členskom princípe (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)), 
SAPIO,o.z. a 4 expertné pracovné skupiny - 1. dobrovoľníctvo, voľný čas a práca s mládežou – tvoria 
ju zástupcovia nasledovných organizácií: Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC), Expression, o. z., 
Komunitná nadácia Bardejov, Slovenský skauting; Klub Pathfinder o.z., IUVENTA – Slovenský inštitút 
mládeže a PSK; 2. psychické a fyzické zdravie a zdravý životný štýl – tvoria ju zástupcovia 
nasledovných organizácií: Mládežnícke futbalové centrum (MFC) Kapušany, Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie Prešov (CPPPaP), Relevant, Buddy, Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie (VUDPAP), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) 
v Prešove – Koordinátorka ochrany detí pred násilím, Outdoor Institute a PSK; 3. participácia a 
svetoobčianstvo (globálne otázky, zelená budúcnosť) so zástupcami z organizácií: Obec Miklušovce, 
SAPIO, o.z., Centrum voľného času (CVČ) Stará Ľubovňa, Rada mládeže Prešovského kraja (RMPK), 
Stredoškolský parlament Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK), Študentská rada UNIPO, 
Mládežnícky parlament Svit, Centrum voľného času (CVČ) Svit, zástupca koordinátorov 
stredoškolských parlamentov (pedagóg), Občianska agentúra komunitného rozvoja 1317 a PSK; 4. 
vzdelávanie, zamestnanosť a kľúčové kompetencie so zástupcami z organizácií: Bratstvo pravoslávnej 
mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef), 
EduRoma, UNIPO, Slovak Bussiness Agency Prešov (SBA – PO) a PSK. Na začiatku bol vypracovaný 
formulár dotazníkového prieskumu (52 otázok), ktorý mladí ľudia vypĺňali on-line v období od 23. 11. 
2021 do 21. 12. 2021 Dotazník vyplnilo 4 369 osôb. Počet relevantných dotazníkov bol 4 342 z dôvodu 
že 27 respondentov nežije ani nepôsobí v našom kraji. Výsledky prieskumu sú uvedené v prílohe. Po 
uzavretí jednotlivých etáp práce EPS sa k ich výstupom stretáva a vyjadruje Medzirezortná pracovná 
skupina, ktorá sa bude vyjadrovať aj k spracovanému návrhu strategického dokumentu. Následne 
prebehnú fokusové skupiny s mladými ľuďmi, ktoré umožnia dôkladnejšie sa venovať príčinám vzniku 
negatívnych javov a problémov zistených v prieskume potrieb a kvality života. Stratégia, doplnená 
o výstupy z fokusových skupín s mladými ľuďmi žijúcimi v PSK, bude následne zverejnená na 
pripomienkovanie širokou verejnosťou. V tejto fáze môžu formovať dokument organizácie pracujúce 
s mládežou v PSK. Následne bude Stratégia predložená zodpovedajúcim komisiám PSK 
a Zastupiteľstvu PSK na schválenie. 
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Mgr. Lenková – vyzdvihla prácu odboru školstva. Prieskum ukázal, že participácia mladých ľudí na 
verejnom živote je minimálna. 

Mgr. Šmilňák – poznamenal, že bolo by vhodné, aby aj v komisiách pri Z PSK boli zástupcovia 
mladých. To či s hlasom riadnym, alebo len ako pozorovatelia je na ďalšiu diskusiu. 
Hlasovanie: 

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

informatívnu správu o tvorbe Stratégie pre mládež (Stratégia rozvoja práce s mládežou PSK na roky 

2022-2027). 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

5.  PaedDr. Furman predniesol návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorý spočíva 
v zaradení Elokovaného pracoviska, Kračúnovce 277 ako súčasti Jazykovej školy, Plzenská 10 
v Prešove. Zmena je navrhovaná od 1. 9. 2023. Predpokladaný počet poslucháčov (I. kategória JŠ) je 
80 žiakov. JŠ, Prešov a ZŠ, Kračúnovce uzatvorili zmluvu o budúcej zmluve o prenájme priestorov za 
účelom priestorov na výchovno-vzdelávací proces EP. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť zaradenie Elokovaného pracoviska, Kračúnovce 277 ako súčasť Jazykovej 

školy, Plzenská 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2023. 
Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

6. Mgr. Vaško informoval, že MPaRV SR ako RO pre IROP na základe výstupov z iniciatívy Catching-up 
Regions Initiative (CuRI) vyhlásilo ešte v mesiaci 04/2020 výzvu na predloženie Žiadostí o NFP 
s kódom: IROP-PO2-SC223-2020-57 pre 5 vybraných škôl Prešovského samosprávneho kraja. V danej 
výzve v rámci všetkých hodnotiacich kôl bolo celkovo predložených 11 žiadostí o NFP v celkovej výške 
32 934 736,81 Eur. Vzhľadom na prebiehajúcu implementáciu projektov, proces ukončenia kontrol 
verejného obstarávania a vyčíslené finančné opravy je momentálna disponibilná alokácia na výzve 
869 771,42 Eur. Na základe rokovaní s MIRRI bolo PSK umožnené voľnú alokáciu použiť na 
predloženie ďalších ŽoNFP. Odbor školstva PSK odporúča dané zdroje použiť pre žiadosti o NFP 
viažuce sa k Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. Predmetom žiadostí bude zriadenie 
odborného pracoviska pre elektrikárov, tréningovej učebne riadiacich systémov vrátane vonkajšej 
športovej oddychovej zóny ako aj zriadenie TALENTCENTRA - centra pre kariérové poradenstvo a 
profesijnú orientáciu. 

PhDr. Damankoš, PhD. – prečo práve Spojená škola v Prešove. Iné školy nemali záujem? 
Mgr. Vaško – žiadateľom môže byť len škola z vybraných 5 škôl v prevej etape. Škola v Prešove mala 
pripravený projektový zámer. Talentcentrum bude projektom kraja. Rozhodli sme sa ho realizovať 
v priestoroch, ktoré v súčasnej dobe má kraj v správe z dôvodu realizácie projektu z I. etapy CuRI. 

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 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov– II. etapa“, 
na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

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 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov – II. etapa“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo 
predstavuje sumu maximálne 28 500,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi súvisiace 
nepriame výdavky) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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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 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – 
TALENTCENTRUM“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15.04.2020. 

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 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov – TALENTCENTRUM“ s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu, čo predstavuje sumu maximálne 15 000,00 EUR (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi 
súvisiace nepriame výdavky) 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 „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – II. 
etapa“ a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – 
TALENTCENTRUM“, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na ich realizáciu potrebné. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

7.  PaedDr. Furman informoval o stave prípravy prijímacieho konania na nasledujúce školské roky. Po 
novom zákonný zástupca vypĺňa iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú 
najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a 
nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie 
špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je 
pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022. Ak riaditeľ 
strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú 
prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 
prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ 
sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022. Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený 
počet miest sa podľa novely školského zákona nebude môcť konať na strednej škole s osemročným 
vzdelávacím programom. Riaditelia stredných škôl zverejnili podmienky prijatia na štúdium na strednej 
škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania 
stredných škôl do 28. februára 2022. Gymnáziám so štvorročným, päťročným alebo osemročným 
vzdelávacím programom sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača 
bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom 
vyučovacom predmete samostatne. Stredným školám, v ktorých sa získava úplné stredné odborné 
vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie 
uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% 
v každom vyučovacom predmete samostatne. Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní 
známky, systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania sa 
určí tak, aby žiakov základných škôl hodnotených slovne neznevýhodňovali v hodnotení v rámci 
prijímacieho konania. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania škola zverejní dňa 18. 
mája 2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.) a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí. V 
počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest 
pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli 
riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky 
najneskôr do 31. 8. 2022. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí 
strednej škole prijatie na vzdelávanie. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v 
prihláške strácajú platnosť. Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o 
neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia 
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Hlasovanie: 

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

informáciu o stave prípravy prijímacieho konania na nasledujúce školské roky. 
Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

8.  PaedDr. Furman informoval o stave prípravy na maturitné skúšky v aktuálnom školskom roku. Riadny 
termín EČ a PFIČ MS v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 15. – 18. marca 
2022. Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. apríla 2022. Opravný termín EČ a PFIČ 
MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2022. Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2022 cez 
informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 16. mája 2022 do 22. júna 2022. 
Hodnotenie odpovedí žiakov na úlohy s krátkou odpoveďou testov EČ MS (okrem matematiky, 
slovenského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a slovenskej literatúry) sa uskutoční podľa 
centrálnych pokynov po skončení administrácie týchto testov. Predsedovia PMK koordinujú hodnotenie 
a zodpovedajú za jeho správnosť a objektívnosť. Po hodnotení odpovedí žiakov na úlohy s krátkou 
odpoveďou zašlú školy originály odpoveďových hárkov na centrálne spracovanie do NÚCEM 
prostredníctvom kuriérskej služby. Zodpovednosť za hodnotenie prác PFIČ MS nesie riaditeľ školy. 
Tieto práce sa centrálne nevyhodnocujú, ale hodnotia ich podľa pokynov NÚCEM interní učitelia 
príslušnej školy s aprobáciou z daného predmetu. Termín hodnotenia určí riaditeľ školy. Hodnotenie 
môže prebiehať v rozsahu niekoľkých dní, pričom výsledky musia byť žiakom oznámené najneskôr 
desať dní pred konaním ÚFIČ MS. Kontrolu kvality hodnotenia prác PFIČ MS vykonávajú predsedovia 
PMK, prípadne pracovníci Štátnej školskej inšpekcie. Najneskôr desať dní pred začiatkom ÚFIČ MS 
budú do škôl doručené výsledky (výsledkové listiny) žiakov príslušnej školy z EČ MS, aby o nich mohla 
škola v zmysle školského zákona informovať svojich žiakov. Školy si budú môcť aj v tomto školskom 
roku prevziať výsledky žiakov z EČ MS v elektronickej forme zo zabezpečeného portálu CVTI SRŠVS 
BB. Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna 
úspešnosť v porovnaní s celoslovenským výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. 
Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ MS a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom 
vysvedčení. 
Hlasovanie: 

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

informáciu o stave prípravy na maturitné skúšky v aktuálnom školskom roku. 
Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

9.  PaedDr. Furman informoval o zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK, ktorá 
rozhodovala o zaradení a vyradení študijných a učebných odborov zo zoznamu odborov SOŠ 
agropotravinárskej a technickej v Kežmarku (zaradenie i vyradenie odborov), Spojenej školy 
v Medzilaborciach (vyradenie odborov) a SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči (vyradenie odborov). 

Vyradenie odborov bolo členmi KR pre OVaP PSK schválené. V prípade žiadosti SOŠ 
agropotravinárskej a technickej v Kežmarku KR pre OVaP PSK súhlasila len so zaradením dvojročného 
učebného odboru 6468 F pomocník v kuchyni. Študijný odbor 2958 M kontrolór potravín neodporučila 

zaradiť do zoznamu odborov danej školy. 
Mgr. Šmilňák – štát by mal pristúpiť k zmene legislatívy, a to namiesto „povinnej školskej dochádzky“ 
uzákoniť „povinné vzdelanie“, t.j. aby každý žiak, ktorý ukončí vzdelávanie disponoval určitým druhom 

dokladu o ukončenom vzdelaní, minimálne výučný list z dvojročného učebného odboru. Taktiež v rámci 
zmeny by mali fungovať veľké školy (min. 1 000 – 1 200 žiakov), ktoré v prvých ročníkoch sú zamerané 
všeobecne a až vo vyšších ročníkoch by sa špecializovali odborne. 
PaedDr. Furman – na každom stretnutí s MŠVVŠ SR sa o tomto probléme diskutuje. Nie je však 
politická sila. 
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Hlasovanie: 

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

informáciu o zasadnutí Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu Prešovského samosprávneho 
kraja - zaradenie a vyradenie študijných a učebných odborov do/zo siete. 

Za - 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

10.Ing. Sekerák predniesol návrh VZN PSK č. .../2022 o financovaní jazykových škôl, základných 
umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho 
kraja. Účelom tohto VZN je určiť, výšku príspevku na mzdy a prevádzku v jazykových školách, 
základných umeleckých školách a školských zariadeniach, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
zdroje, podmienky a lehoty poskytnutia, použitia a vyúčtovania príspevku. VZN bolo zverejnené na 
úradnej tabuli PSK a na webovom sídle PSK dňa 08.03.2022 za účelom pripomienkového konania. 
Dátum ukončenia pripomienkového konania je stanovený na 18.03.2022. Dňom vyvesenia návrhu VZN 
začala plynúť 11 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku 
k návrhu VZN v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Úrade PSK. Po ukončení 
lehoty bude spracované vyhodnotenie pripomienok. Účinnosť tohto VZN navrhujeme od 1. mája 2022, 
tak aby bolo možné bez problémov zabezpečiť plynulé financovanie jazykových škôl, základných 
umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. 
PhDr. Damankoš, PhD. – v čom je rozdiel oproti predošlému VZN? 

Ing. Sekerák – zosúladenie VZN samosprávneho kraja s platnou právnou úpravou. Od 1. 1. 2022 VZN 
neurčuje výšku príspevku pre súkromnú / cirkevnú školu, resp. súkromné / cirkevné školské zariadenie. 
Týmto školám/ŠZ sa bude poskytovať od 1.1.2023 príspevok na základe zmluvy medzi samosprávnym 
krajom a zriaďovateľom školy/ŠZ. 
Mgr. Repaský – výšky normatívov pre jazykové školy, školské internáty a školské jedálne je 
nepostačujúci. 
Mgr. Šmilňák – od 1.1.2023 bude financovanie podľa koeficientov stanovených štátom. 
Mgr. Lenková – štát by mal zjednotiť zriaďovateľov. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh VZN PSK č. .../2022 o financovaní jazykových škôl, základných 

umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho 
kraja. 

Za - 6, proti - 0, zdržal sa - 0. (nehlasoval Mgr. Repaský) 

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

návrh VZN PSK č. .../2022 o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. 

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

11.Mgr. Vaško informoval o potrebe preložky plynárenského zariadenia v rámci projektu „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok“. 
Preložka existujúceho plynovodu je vyvolanou investíciou PSK v rámci odsúhlaseného projektu CURI II, 
nakoľko sa existujúce distribučné vedenie plynu vo vlastníctve SPP nachádza v mieste navrhovanej 
výstavby na p. č. 3722/2, k.ú Kežmarok. Samotná preložka plynového vedenia ostáva situovaná na 
parcele č. 3722/2 (vrátane ochranného a bezpečnostného pásma – viď. situácia projektanta v Prílohe 
č.7), ktorá je vo vlastníctve PSK. Po realizácii predmetnej preložky plynu a následnom vyhotovení 
geometrického plánu bude na predmetnej parcele zriadené vecné bremeno v prospech správcu siete 
SPP, na základe uzatvorenej Dohody o preložke plynárenského zariadenia. Oprávnený z vecného 
bremena SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava. 
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Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča uzatvorenie 
Dohody o preložke plynárenského zariadenia medzi SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 
Bratislava a Prešovským samosprávnym krajom, realizovanú v rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacej 
infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok“, Školská 
hala a dielne, Pradiareň_2 (stavebný objekt SO 07.1 Prekládka STL distribučného plynovodu, SO 07.2 
Prekládka STL pripojovacieho plynovodu). 

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

12.PaedDr. Furman informoval o aktuálnych žiadateľoch o investície v oblasti školstva. O jednotlivých 
požiadavkách sa pravidelne rokuje na zasadnutiach Investičného výboru PSK. 
Ing. Pipák, MPH – v požiadavkách je aj prekládka oplotenia HA v Humennom. Prečo investujeme do 
areálu školy, ktorá sa už mala presťahovať do priestorov obchodnej akadémie. 
PaedDr. Furman – daná investícia bola vynútená súdnym sporom. V prípade predaja nehnuteľného 
majetku bude aj plot predmetom predaja. Sťahovanie HA sa pravdepodobne bude realizovať až po 
voľbách. V súčasnej dobe sa finišuje s ukončením rekonštrukcie priestorov školskej kuchyne a školskej 
jedálne na Komenského ulici pre HA. 

Hlasovanie: 

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

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

13. Majetkové  prevody  

a) a b) PhDr. Damankoš, PhD. informoval prítomných členov komisie i on-line prítomného PhDr. Mgr. 
Ferenčáka, MBA o skutočnosti, že o žiadostiach mesta Kežmarok vo veci majetkoprávneho vysporiadania 
či už stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“ alebo návrhu na zámenu 
nehnuteľného majetku Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK na zasadnutí dňa 14.03.2022 
rokovať nebude. Navrhol tieto body stiahnuť z rokovania. PhDr. Mgr. Ferenčák s návrhom nesúhlasil. 
PaedDr. Furman – mesto Kežmarok trvá na navrhovanom komplexnom riešení. 

PhDr. Mgr. Ferenčák – samosprávny kraj využíva tri budovy mesta za 1 €/ročne/budova. Mesto ročne 
prichádza o nájom vo výške 80 – 100 tis. €. Plánovaný Kampus už mal stáť dva roky. Mesto sa nebráni 
tomu, aby VÚC bolo partnerom vo všetkých navrhovaných projektoch. Mestské kultúrne stredisko môže 
mesto stavať spolu s VÚC. Beriem to ako blokáciu zo strany VÚC. Hovoríme o rozvojových plánoch na 
obdobie 5 až 10 rokov. 

Mgr. Šmiňák – aká je hodnota majetku mesta a PSK, ktorá má byť predmetom zámeny? Aj VÚC sa musí 
správať hospodárne. Poďme krok po kroku. V prvom kroku zámena, ktorá je už v Z PSK schválená dávno. 
Potom ďalšie zámeny. 
PhDr. Damankoš, PhD. – mali sme spoločné rokovanie s OSM PSK, ktorý mal vypracovať nový návrh pre 
mesto Kežmarok. 
PhDr. Mgr. Ferenčák – ak sa stále bude podmieňovať len súhlasom so spätnou zámenou, nemá zmysel 
o tom hlasovať. 
PhDr. Damankoš, PhD. – bude MsZ mesta Kežmarok rokovať o spätnej zámene nehnuteľného majetku? 
PhDr. Mgr. Ferenčák – nič sa nezmení, ak by aj MsZ schválilo spätnú zámenu nehnuteľného majetku, tak 
ako ju pripravil VÚC. Ak by aj došlo k schváleniu, ďalšie naše návrhy by ste zamietli. 

PhDr. Damankoš, PhD. skonštatoval, že o bodoch 13. a) a 13. b) sa nebude hlasovať. 
c) PaedDr. Furman predniesol návrh Východoslovenskej distribučnej, a.s., Košice, ktorá vo svojom 

návrhu požaduje majetkoprávne vysporiadanie technológie trafostanice VSD – TS0960-0047 Jarmočná 
Stará Ľubovňa, umiestnenej v budove Spojenej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni. VSD navrhuje 
zriadenie vecného bremena za odplatu v zmysle Memoranda o spolupráci, ktoré bolo uzatvorené medzi 
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PSK a VSD. Správca majetku nesúhlasí so zriadením vecného bremena a odporúča daný priestor riešiť 
nájomnou zmluvou za odplatu. 
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 - 3, zdržal sa - 4. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
d) PaedDr. Furman predniesol žiadosť OZ Senior klub – SK, Svidník, ktoré požiadalo správcu majetku -

SOŠ polytechnickú a služieb arm. gen. L. Svobodu, Svidník o prenájom nehnuteľného majetku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. Žiadateľ deklaruje na pozemku parc. č. C KN č. 601/1 o výmere 1 440 
m2 , LV č. 1924, k.ú. Svidník záväzok vybudovať ihrisko s trávnatým povrchom a rozmeroch 37 m x 24 
m. Súčasťou ihriska bude osvetlenie a ochranné siete. Správca majetku súhlasí s prenájmom za 1 m2 

pozemku vo výške 0,125€/rok za podmienky, že nájomca sa zaviaže na uvedenom pozemku 
vybudovať najneskôr do 31.12.2022 na vlastné náklady vo výške min. 5 000 € trávnaté ihrisko 
o rozmeroch 37 m x 24 m, osvetlenie novovybudovaného ihriska vrátane revíznej správy k prevádzke 
osvetlenia, ochranné sitá po šírke ihriska a na dĺžke ihriska v časti od administratívnej budovy školy. 
Počas celej doby platnosti zmluvy prenajímateľ umožní bezodplatné využívanie ihriska žiakmi školy na 
športové aktivity a na realizáciu VVP, a to ak to umožní počasie a terénne aktivity. Nájomca darovacou 
zmluvou prevedie na správcu nehnuteľného majetku ihrisko najneskôr do 31.12.2032. V prípade 
ukončenia nájmu po 31.12.2032 si nájomca nebude nárokovať na preinvestované finančné prostriedky 
ani protihodnotou toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu. Nájomca a správca NM najneskôr do 
31.8. bežného roka uzatvoria písomnú dohodu o termínoch využívania ihriska žiakmi školy počas 
školského roka a nájomca bude znášať všetky náklady v súvislosti s prenajatým majetkom. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok – pozemok parc. č. C KN 601/1 o výmere 1 440 m2 , LV č. 1924, k.ú. Svidník 
v správe SOŠ polytechnickej a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník je pre 

potreby regionálneho školstva dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom. 
Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť prenájom dočasne prebytočného nehnuteľného majetku – pozemok parc. 

č. C KN 601/1 o výmere 1 440 m2 , LV č. 1924, k.ú. Svidník, správca - SOŠ polytechnická a služieb 
arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník žiadateľovi: Senior klub – SK, IČO: 42089557, 8. 
mája 686, Svidník za podmienok definovaných správcom nehnuteľného majetku ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

e) PaedDr. Furman predniesol žiadosť Gymnázia arm. gen. L. Svobodu, Humenné vo veci odkúpenia 
starej trafostanice aj s pozemkom od vlastníka Východoslovenská distribučná, a.s. Košice. Jedná sa 
o pozemok parc. č. C KN 3362/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 a stavbu súp. č. 2662 
MTR Gymnázium. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť kúpu nehnuteľného majetku, a to pozemok parc. č. C KN 3362/8 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 105 m2 a stavbu súp. č. 2662 MTR Gymnázium do vlastníctva 
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Prešovského samosprávneho kraja – správca: Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 
Humenné v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

f) PaedDr. Furman predniesol žiadosť SOŠ elektrotechnickej, Poprad – Matejovce, ktorá požiadala PSK 
o súhlas k uzatvoreniu zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena k parc. č. C KN 816/1, 
k.ú. Matejovce pre oprávneného z vecného bremena TATRAMAT, a.s., Poprad. Predmetom zmluvy je 
uloženie VN kábla na vyššie uvedenej parcele z dôvodu opravy VN prípojky Tatramat, a.s. z linky 487. 
Pôjde o preloženie vzdušného vedenia do zeme). Správca s navrhovanou zmenou 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 k nehnuteľnosti pozemok 

parc. č. C KN 816/1, k.ú. Poprad – Matejovce, správca – SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 
Poprad - Matejovce , a to za účelom realizácie stavby Vstupná trafostanica TR1 – TS0523-0010-

Tatramat a.s. – objekt: Výmena prívodného VN kábla linky č. 487 v prospech oprávneného z vecného 
bremena: TATRAMAT, akciová spoločnosť, IČO: 00 152 421, Hlavná 1416/28, Poprad v zmysle 

platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

14. Rôzne  
a) PaedDr. Furman opätovne informoval o žiadosti 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. 
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 - 5, zdržal sa – 2. 

15. Záver  
Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Dátum, miesto rokovania 
a čas zasadnutia komisie 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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