
  
 

 

 

 

  

  

     

    

  

           

   

   

              

  

     

  

   

       

    

 

      

   

 

        

      

 

     

      

 

      

    

  

 

         

          

     

      

               

           

 

 

          

   

              

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ  
Odbor školstva  

Námestie mieru 2, Prešov 080 01  

Zápisnica č. 53/2022  

zo  zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a  športu  
pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 26. 05. 2022  - prezenčne  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Návrh tém na prerokovanie v Z PSK v 2. polroku 2022 

4. Výzva pre región 2022 – Program 3 „Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK“ 
5. Majetkové prevody 

a) SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena (parc. č. C KN 405, k.ú. Mlynčeky) 

b) Prebytočný nehnuteľný majetok v správe SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit 
c) SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena (pozemky C KN č. 13/32 a C KN č. 12/39) 
d) Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa (prenajímateľ Keraming 

a.s., Trenčín a nájomca Matejovský Zámoček, s.r.o., Poprad) 
6. Rôzne 

a) Žiadosť Mgr. Kubinského, Poprad – súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu klientov nad 15 

rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, 
Vysoké Tatry 

b) Žiadosť Mgr. Kubinského, Poprad – súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu klientov nad 15 

rokov do činnosti Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 
Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 

c) Ing. Emil Blicha - ELBA, Prešov – zaradenie elokovaného pracoviska Varhaňovce ako súčasť 
Súkromného odborného učilišťa ELBA, Záhradnícka 19, Svinia do siete škôl a školských zariadení 
SR 

d) Ing. Emil Blicha - ELBA, Prešov – zaradenie elokovaného pracoviska Terňa ako súčasť 
Súkromného odborného učilišťa ELBA, Záhradnícka 19, Svinia do siete škôl a školských zariadení 
SR 

e) LOGOS centrum s.r.o., Prešov – zaradenie Súkromnej jazykovej školy LOGOS, Prešov do siete 
škôl a školských zariadení SR 

7. Záver 

1. Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov 
komisie. Na základe informácií vedúceho OŠ PK navrhol stiahnuť z rokovania pôvodný bod 4. Výzva 
pre región 2022 – Program 3 „Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK“, keďže tento 
materiál nebol na rokovanie predložený vo finálnej podobe a zmenu programu rokovania, a to 

pôvodný bod 3. Návrh tém na prerokovanie v Z PSK kraja v 2. polroku 2022 presunúť na bod 4. 

a pôvodný bod 6. e) zaradiť ako bod 3. Za overovateľa zápisnice a uznesenia navrhol RNDr. Marcela 

Tkáča. 

Hlasovanie: 

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

Za – 9, proti - 0, zdržal sa - 0. 
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Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK schvaľuje zmenu 

programu rokovania komisie, a to vypustenie bodu Výzva pre región 2022 – Program 3 „Podpora 
výstavby a rekonštrukcie športovísk PSK“, presun bodu 6. e) LOGOS centrum s.r.o., Prešov – 
zaradenie Súkromnej jazykovej školy LOGOS, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR na bod 

3 a zmena bodu 3. Návrh tém na prerokovanie v Z PSK v 2. polroku 2022 na bod 4. 

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 - 9, proti - 0, zdržal sa - 0. 

3. PhDr. Damankoš, PhD. privítal zástupcov spoločnosti LOGOS centrum, s. r. o. Ing. Olhu Kulikovu, 

PhD. a JUDr. Dávida Kišeľáka. Zároveň ich upozornil, že o ich žiadosti komisia nebude opätovne 
hlasovať. Pôjde len o poskytnutie informácií, prečo bola žiadosť opätovne predložená. 
JUDr. Kišeľák – poďakoval za možnosť osobného vystúpenia na komisii. Súhlas samosprávneho kraja 
je potrebný z dôvodu možnosti JŠ vydávať certifikáty platné pre celé územie SR. Verejne prehlásil, že 
finančné prostriedky od samosprávneho kraja spoločnosť žiadať nebude. 
Ing. Kulikova, PhD. – našou žiadosťou sledujeme zvýšenie kvalitatívnej úrovne jazykového 
vzdelávania. Naša spoločnosť začala s výučbou slovenského jazyka pred 6 rokmi. Sama som 
absolventkou VŠ na Slovensku, kde chcem aj žiť. Oslovili sme JŠ v Prešove a v Poprade, ktoré 
odmietli testovanie detí. V súčasnej dobe nám túto službu zabezpečuje VŠ zo Žiliny. Pre našu činnosť 
nebudeme potrebovať žiadne finančné prostriedky od samosprávneho kraja. Aj VŠ už v súčasnej dobe 

požadujú od študentov z Ukrajiny znalosť slovenského jazyka. Bez rozhodnutia o prijatí na školu, 

vedenú v sieti škôl a školských zariadení SR, občania z Ukrajiny nedostanú víza. V súčasnosti 
vyučujeme on-line 192 osôb. 
PhDr. Damankoš, PhD. – čo sa zmení keď budete v sieti? 

JUDr. Kišeľák – budeme môcť vydávať certifikáty. 
Mgr. Šmilňák – sieť spravuje MŠVVŠ SR. Samosprávny kraj v prípade súhlasu bude mať povinnosť 
poskytovať finančné prostriedky. 
JUDr. Kišeľák – vieme, že zaradenie JŠ do siete je v kompetencii MŠVVŠ SR. Mesto Prešov nám 
súhlas dalo. Chýba nám len súhlas samosprávneho kraja. Je pravda aj to, že v prípade súhlasu 
samosprávneho kraja spoločnosti vzniká nárok na finančné prostriedky. O tie my však žiadať 
nebudeme. Nesledujeme iný cieľ ako skvalitnenie vzdelávania pre žiakov / študentov. 
RNDr. Tkáč – celý Váš problém je certifikácia. Vieme pomôcť v komunikácii s JŠ či PU v Prešove. 
Aká je motivácia študentov? 

Ing. Kulikova, PhD. – záujem o štúdium na VŠ. Nielen na štúdium, ale aj prácu. Cudzinecká polícia 
vyžaduje potvrdenie o prijatí na školu, ktorá je vedená v sieti škôl SR. Našim žiakom platíme stravu aj 

ubytovanie. 

Hlasovanie: 

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

žiadosť spoločnosti LOGOS centrum, s. r. o. vo veci súhlasu samosprávneho kraja k zaradeniu 

Súkromnej jazykovej školy LOGOS centrum, Hlavná 11, Prešov - zriaďovateľ: LOGOS centrum, 
s.r.o., IČO: 51 254 557, Ďumbierska 6871/14, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR. 
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Za – 9, proti - 0, zdržal sa - 0. 

4.  PaedDr. Furman informoval, že OŠ PSK pripravuje na október 2022 vyhodnotenie Regionálnej 
stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ v územnej pôsobnosti PSK za školský rok 2021/2022. 

Mgr. Šmilňák – nedokončili sme optimalizáciu. 
PaedDr. Furman – pripravujeme ďalšie zmeny. Tie však bude možné, sú súhlasom Z PSK, realizovať 
až po voľbách. 
Hlasovanie: 

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

návrh tém na prerokovanie v Z PSK v 2. polroku 2022. 

Za – 9, proti - 0, zdržal sa - 0. 

5.  Majetkové prevody  
a) PaedDr. Furman informoval o žiadosti SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kežmarok vo veci 

uzavretia budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k parc. č. C KN 405, k.ú. Mlynčeky. Na 

danej parcele je potrebné umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva. 

Správca majetku i rada školy s predmetným navrhovaným vecným bremenom súhlasia. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
predsedovi PSK uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
k parc. č. C KN 405, k.ú. Mlynčeky, správca: Stredná odborná škola agropotravinárska 

a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, ktorej predmetom bude povinnosť PSK, ako 
povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho 

príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na 

zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena Východoslovenská 
distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, Košice v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

b) PaedDr. Furman informoval o žiadosti SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit vo veci prebytočnosti 

nehnuteľného majetku v správe školy. Jedná sa o Premostenie potoka, inv. č. 182177215, 

v nadobúdacej cene 7 394,61 €. Pre správcu je uvedený nehnuteľný majetok prebytočný. 
Odporúča ho odpredať v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK mestu 

Svit. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok inv. č. 182177215 Premostenie potoka v nadobúdacej cene 7 394,61 € 
v správe Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit je pre 
potreby regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

Za – 9, proti - 0, zdržal sa - 0. 

c) PaedDr. Furman informoval o žiadosti SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Svit vo veci uzatvorenia 

zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s mestom Svit. Predmetom zmluvy bude zriadenie vecného 
bremena k parc. č. C KN 12/13 a k parc. č. C KN 12/39, k.ú. Svit za účelom umiestnenia 

vodovodnej prípojky. Správca so žiadosťou mesta Svit súhlasí. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
predsedovi PSK uzatvorenie zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
k parc. č. C KN 12/13 a k parc. č. C KN 12/39, k.ú. Svit, správca: Stredná odborná škola 
polytechnická Jána Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit, ktorej predmetom bude povinnosť PSK, 

ako povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie vodovodnej prípojky tak, ako to bude 

zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného 
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z vecného bremena Mesto Svit, IČO 00326607, Hviezdoslavova 268/32, Svit v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za – 9, proti - 0, zdržal sa - 0. 

d) PaedDr. Furman informoval o návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy k nehnuteľnému majetku 

PSK, ako prípad hodný osobitného zreteľa, medzi prenajímateľom Keraming a.s., Trenčín 
a nájomcom Matejovský Zámoček, s.r.o., Poprad. Dané priestory by mali v budúcnosti slúžiť pre 
poskytovanie stravovania žiakom Strednej športovej školy v Poprade. Máme zámer, aby od 
1.9.2022 bola škola otvorená v nových priestoroch. Samosprávny kraj v danom termíne nevie 
školskú jedáleň urobiť. Vieme však zabezpečiť stravovanie aj iným dodávateľom stravy, ktorý 
v súčasnej dobe dodáva stravu iným školám v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Mgr. Pčola – majetková komisia odporučila uzatvorenie tejto zmluvy. Neposudzujeme zmluvu po 

právnej stránke. My len posudzujeme či do toho chceme ísť. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK súhlasiť uzatvorením nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom: Keraming a.s., 

Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968 a nájomcom: Matejovský Zámoček s. r. o., 
Staničná 1492/2, 059 51 Poprad, IČO: 54 385 067, ako budúci kupujúci a budúci prenajímateľ: 
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 (ďalej len „PSK“), 
na prenájom nehnuteľného majetku – nebytového priestoru o výmere 155,01 m 2 , nachádzajúceho 
sa na 1. nadzemnom podlaží objektu SO 01 – Viacúčelovej športovej haly a tréningovej hokejovej 
haly v komplexe stavebných objektov „Active Zone Poprad – Stredná športová škola Poprad“, 
ktorý predá prenajímateľ PSK, určeného na dostavbu, vybavenie a prevádzku kuchyne na základe a 
v súlade so Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve (č. 1758/2021/OM) zo dňa 24.9.2021, uzavretou 

medzi prenajímateľom a PSK za podmienok, a to: Výška nájomného okrem platieb za energie a 
služby spojené s nájmom: 600,- EUR ročne; Účel nájmu: Dostavba, vybavenie a prevádzka 
kuchyne aj pre potreby Strednej športovej školy Poprad na náklady nájomcu; Doba nájmu: Zmluva 
sa uzatvára na dobu určitú 10 rokov odo dňa otvorenia s opciou na nasledujúcich 5 rokov. 

Za – 1, proti - 0, zdržal sa - 8. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
6.  Rôzne  

a) PaedDr. Furman predniesol žiadosť Mgr. Kubinského, Poprad vo veci súhlasu samosprávneho 
kraja k zaradeniu klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry. Ide o opakovanú žiadosť. Je na komisii ako 
rozhodne. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
predsedovi PSK súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromného 
centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry -

zriaďovateľom: Mgr. Marcel Kubinský, Ul. Komenského 586/14, Poprad od 1. 1. 2023. 

Za – 0, proti - 1, zdržal sa - 8. 

Uznesenie nebolo prijaté. 
b) PaedDr. Furman predniesol žiadosť Mgr. Kubinského, Poprad vo veci súhlasu samosprávneho 

kraja k zaradeniu klientov nad 15 rokov do činnosti Súkromného centra pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry. Ide o toho istého 

žiadateľa, ako v predchádzajúcom bode. 
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Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
predsedovi PSK súhlasiť so zaradením klientov nad 15 rokov veku do činnosti Súkromného centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry -

zriaďovateľ: Mgr. Marcel Kubinský, Ul. Komenského 586/14, Poprad od 1. 1. 2023. 

Za – 0, proti - 1, zdržal sa - 8. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

c) a d) PaedDr. Furman informoval členov komisie o žiadostiach Ing. Emila Blichu - ELBA, Prešov 

o súhlas samosprávneho kraja k zaradeniu elokovaných pracovísk Súkromného odborného učilišťa 
ELBA, Záhradnícka 19, Svinia vo Varhaňovciach a v Terni do siete škôl a školských zariadení SR. 

Ing. Pipák, MPH – v Humennom máme veľmi zlú skúsenosť so školou tohto zriaďovateľa. 

PhDr. Damankoš, PhD. – je potrebné, aby OU malo tieto elokované pracoviská? 
Mgr. Vaščák – žiaci zo špeciálnych tried ZŠ nemajú podmienky na pokračovanie štúdia v mieste 

trvalého bydliska. 

PhDr. Damankoš, PhD. – toto je problém, ktorý má riešiť štát a nie súkromný zriaďovateľ. 

Navrhujem tieto žiadosti dnes zobrať na vedomie a pozvať zástupcu zriaďovateľa na najbližšie 
rokovanie komisie. 

e) PaedDr. Furman informoval členov komisie o zámere predaja / prenájmu nehnuteľného majetku 
v správe SUŠ v Prešove pre potreby rozšírenia Krajského autistického centra v Prešove. 

V súčasnej dobe sa vyhotovuje geometrický plán a následne sa vyhotoví znalecký posudok. 

7.  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:  RNDr. Marcel  Tkáč, v.r.  PhDr. Marián Damankoš, PhD., v.r. 

predseda komisie 

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