
  
 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

  

        

        

  

  

     

   

        

 

      

  

  

      

    

  

      

 

  

       

       

 

       

      

 

  

 

         

         

          

                

   

 

          

   

              

         

 

              

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 080 01 

Zápisnica č. 55/2022 

zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu 
pri Zastupiteľstve PSK, ktoré sa konalo dňa 09. 08. 2022 - prezenčne 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Schválenie finančného krytia výdavkov projektov financovaných z IROP a z rozpočtu PSK 
4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 09.12.2019 v znení uznesenia č. 

524/2020 zo dňa 22.06.2020 

5. Majetkové prevody 
a) Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Poprad – ACTIVE ZONE – Stredná športová škola 

b) Spojená škola, Medzilaborce – zriadenie vecného bremena 

c) Škola umeleckého priemyslu, Prešov – odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku (žiadateľ: 
Mgr. Eva Turáková, Prešov) 

d) Obchodná akadémia, Humenné - odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku (žiadateľ: 
POPOVEC-KARDIOSERVIS s.r.o., Humenné) 

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 

7. Záver 

1. Zasadnutie otvoril PhDr. Damankoš, PhD., predseda komisie, ktorý privítal prítomných členov 
komisie a nového hlavného kontrolóra PSK PhDr. Marcela Novotného. Vzhľadom ku skutočnosti, že 
na zasadnutie komisie boli pozvaní aj žiadatelia o súhlas samosprávneho kraja k zmene sieti škôl 
a školských zariadení SR navrhol, aby bod 6. Rôzne bol zaradený hneď za bod 1. 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 – 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

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

Za – 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 
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2. PhDr. Damankoš, PhD. informoval o plnení prijatých uznesení. Uznesenia, ktoré komisia prijala, sú 

splnené resp. termín ich splnenia ešte neuplynul. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK berie na vedomie 
kontrolu plnenia uznesení bez pripomienok. 

Za - 7, proti - 0, zdržal sa - 0. 

3. PaedDr. Furman informoval o potrebe schválenia finančného krytia výdavkov projektov 
financovaných z IROP a z rozpočtu PSK. Jedna sa o projekty piatich škôl v rámci aktivity CuRI. 

Všetky projekty musia byť ukončené do 31.12.2023. 
PhDr. Damankoš, PhD. – kto kontroluje efektivitu vynaložených finančných prostriedkov? 

PaedDr. Furman – samosprávny kraj vysúťažil pre každý projekt stavebný dozor, ktorý zastáva 
záujmy samosprávneho kraja. 
PhDr. Damankoš, PhD. - prečo naša komisia má rozhodovať o peniazoch. My sme na začiatku 
povedali, že súhlasíme s realizáciou na vybraných školách. 
PaedDr. Furman – keďže sa jedná o projekty na našich stredných školách je potrebný aj súhlas našej 
komisie. 

Mgr. Wzoš – som za to, aby sme to podporili. 

Hlasovanie: 

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

Zastupiteľstvu PSK schváliť finančné krytie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného 
nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 43 170,19 eur s DPH pre investičnú akciu 

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

Kežmarok, Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba“. 
Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

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

Zastupiteľstvu PSK schváliť finančné krytie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného 
nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 408 123,16 eur s DPH pre investičnú akciu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok, Školská hala a dielne, Pradiareň“. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť finančné krytie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného 
nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 685 372,65 eur s DPH pre investičnú akciu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť finančné krytie kapitálových výdavkov ad rámec schváleného 
nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 96 170,29 eur s DPH pre investičnú akciu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť finančné krytie kapitálových výdavkov nad rámec schváleného 
nenávratného finančného príspevku v celkovej výške 28 303,74 eur s DPH pre investičnú akciu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované 
pracovisko Lomnička 150“. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

4. PaedDr. Furman informoval o potrebe zmeny uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 
09.12.2019 v znení uznesenia č. 524/2020 zo dňa 22.06.2020. V súčasnosti prebieha implementácia 
projektov z OP IROP pre Strednú odbornú školu agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 
349/2, Kežmarok v troch lokalitách (Kušnierska brána, Pradiareň a Elokované pracovisko Rakúsy). 
Počas realizácie stavby v areáli školy na Kušnierskej bráne s názvom „Zlepšenie vzdelávacej 

Strana 2 z 7 



  
 

      

        

 

          

     

           

       

       

     

       

     

       

      

  

    

      

     

  

 

    

     

       

       

    

      

      

       

         

        

         

          

      

       

        

   

         

        

    

  

        

         

          

      

 

              

  

        

         

     

     

       

      

     

         

   

  

infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2 Kežmarok, revitalizácia 

hlavnej budovy školy s telocvičňou a konferenčné centrum Kušnierska brána 349/2 Kežmarok“ je 

zároveň vykonávaný archeologický výskum odborne spôsobilou inštitúciou Múzea v Kežmarku, 

nakoľko sa areál školy nachádza vo významnej archeologickej lokalite s pamiatkovými objektami. Na 

základe realizovaného výskumu podľa požiadaviek predloženej predbežnej správy o jeho výsledkoch 

k predmetnej stavbe a následnej dohody s KPÚ Prešov – Pracovisko Poprad na kontrolnom dni dňa 
14.6.2022, je potrebné príslušnú časť pôvodnej realizačnej projektovej dokumentácie a rozpočtu 

stavby upraviť v zmysle záverov tejto správy. Na základe vyššie uvedeného vyplynula potreba úpravy 
nasledovných stavebných objektov: SO.07.1 PARKOVISKO - Komunikácie, spevnené plochy a 

dopravné značenie a SO.07.2 PARKOVISKO - Terénne a sadovnícke úpravy. Predkladanou zmenou 

uznesenia sa nemení celková výška schválených alokovaných finančných prostriedkov na prípravu 
projektovej dokumentácie a súvisiacich inžinierskych činností pre vybraných 5 SOŠ, dochádza iba 
k prerozdeleniu finančných prostriedkov pre žiadateľov Stredná odborná škola agropotravinárska a 

technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok a Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. 

Aktuálne rozdelenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé subjekty vychádza z kalkulácie už 
zazmluvnených finančných prostriedkov, kde vznikla finančná rezerva a z novej vyššie uvedenej 

požiadavky na úpravu pôvodnej realizačnej projektovej dokumentácie pre Strednú odbornú školu 
agropotravinársku a technickú, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. 

Hlasovanie: 

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

Zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 09.12.2019 
v znení uznesenia č. 524/2020 zo dňa 22.06.2020 nasledovne - v bode B. 2 sa vypúšťa text 
„financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k 
projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 1. Stredná odborná škola 
agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok v maximálnom objeme 130 000,00 

EUR, 2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 

EUR, 3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce v maximálnom 
objeme 140 000,00 EUR, 4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 

506, Medzilaborce v maximálnom objeme 110 000,00 EUR, 5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 
Prešov v maximálnom objeme 140 000,00 EUR; zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 EUR na 

financovanie kompletnej projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre 

projekt SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude 

Prešovský samosprávny kraj.“ a nahrádza sa textom v znení „financovanie projektovej dokumentácie 
pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a súvisiacej inžinierskej činnosti k projektom 
vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 1. Stredná odborná škola agropotravinárska a 
technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok v maximálnom objeme 144 000,00 EUR, 2. Stredná 
odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 EUR, 3. Stredná 
odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce v maximálnom objeme 
140 000,00 EUR, 4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 

Medzilaborce v maximálnom objeme 110 000,00 EUR, 5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 

Prešov v maximálnom objeme 126 000,00 EUR; zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 EUR na 

financovanie kompletnej projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre 

projekt SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude 

Prešovský samosprávny kraj. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

5. Majetkové prevody 
a) PaedDr. Furman informoval o návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Keraming a. s. so 

sídlom Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968, ako predávajúcim a Prešovským 
samosprávnym krajom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako kupujúcim. Celková 
výmera nadobúdaných pozemkov je 8 306 m2. Kúpnou zmluvou PSK nadobudne pozemky, 

budovu SŠŠ, internát, multifunkčnú športovú halu, tréningovú hokejovú halu, prístupovú 
komunikáciu a parkoviská vrátane príslušenstva. Pôvodne sa mala škola otvárať 1.9.2023, ale 
otvoríme ju už tento školský rok. Bude to najmodernejšia škola v rámci Slovenska. Pri jej stavbe 

boli využite najmodernejšie technológie. Sme pred podpisom zmluvy s SZĽH a táto škola bude 
slúžiť pre potreby slovenskej reprezentácie U18. 
Mgr. Lenková – škola bude zameraná len na hokej? 

Strana 3 z 7 



  
 

          

   

      

  

 

        

      

          

       

  

  

       

        

          

      

           

       

      

        

   

      

    

               

         

          

          

            

           

    

           

           

      

      

        

          

      

      

     

      

        

           

      

    

     

              

          

          

        

 

 

      

       

        

      

PaedDr. Furman – SŠŠ musí mať 5 športov. Súčasťou školy budú aj 2 centrá pre relaxáciu. Jedno 

bude slúžiť pre žiakov školy a druhé aj pre verejnosť (komerčné účely). 

Mgr. Wzoš – tento projekt začal ešte za môjho pôsobenia ako viceprimátora. Takto má vyzerať 
moderná škola. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť prevod nehnuteľného majetku a uzatvorenie Kúpnej zmluvy na 
prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad, a to stavieb zapísaných 
na LV č. 6815 - Viacúčelová športová hala a tréningová hokejová hala, postavená na parcele KN-C 

č. 3237/33, 3237/32, 3238/90, 3238/91, 3238/93, 3237/47, Škola, postavená na parcele KN-C č. 
3237/31, 3238/95, 3238/96, 3238/97, Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, ACTIVE 

ZONE – Stredná športová škola Poprad, spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy: podľa LV, podľa 
geometrického plánu č. 36444499-73/2022 zo dňa 21.06.2022, vyhotoveného Ing. Kristiánom 
Slimákom – Globing Poprad s.r.o., IČO: 364 444 99, úradne overenom Okresným úradom Poprad, 
katastrálnym odborom dňa 24.06.2022 pod číslom G1-603/2022 s príslušenstvom vrátane 
stavebných objektov - SO 21 Styková križovatka cesty I/18 a príjazdovej komunikácie, SO 22 
Príjazdová komunikácia, SO 23 Areálové komunikácie a parkoviská, SO 24 Cestná svetelná 
signalizácia, SO 24.1 NN prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu, SO 31 Sadovnícke úpravy, SO 
41 Prípojka vodovodu, SO 42 Vodovod pitný – areálový, SO 51 Kanalizácia splašková, SO 52 

Kanalizácia dažďová so vsakovacím systémom, SO 61.1 Distribučný STL plynovod, SO 61.2 

Vnútroareálové STL rozvody, SO 71 VN prípojka - odbočenie z distribučnej siete, SO 72 VN 
prípojka - odberné miesto, SO 73 Areálové rozvody NN, SO 74 Vonkajšie osvetlenie komunikácií 
a parkovísk, SO 75 Trafostanica a pozemky zapísané na LV č. 6815, a to parc. KN C č. 3238/67 
(ostatná plocha) o výmere 1484 m 2, parc. KN C č. 3238/106 (zastavaná plocha a nádvorie) o 

výmere 236 m 2, parc. KN C č. 3238/69 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 89 m 2, parc. KN 

C č. 3238/70 (ostatná plocha) o výmere 68 m 2, parc. KN C č. 3238/90 (zastavaná plocha) a 
nádvorie o výmere 2087 m 2, parc. KN C č. 3238/93 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 1 187 
m2, parc. KN C č. 3238/95 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 390 m 2, parc. KN C č. 
3238/97 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 466 m 2, parc. KN C č. 3238/99 (ostatná plocha) o 
výmere 33 m2, parc. KN E č. 3076/1 (ostatná plocha) o výmere 224 m 2, parc. KN E č. 3076/2 
(ostatná plocha) o výmere 371 m 2, parc. KN E č. 3076/3 (trvalý trávny porast) o výmere 10 m 2; 
spoluvlastnícky podiel: 1/1; ťarchy: podľa LV; podľa geometrického plánu č. 36444499-73/2022 

zo dňa 21.06.2022, vyhotoveného Ing. Kristiánom Slimákom – Globing Poprad s.r.o., IČO: 364 

444 99, úradne overenom Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom dňa 24.06.2022 pod 

číslom G1-603/2022 a pozemok parcela KN-C č. 2426/81 (zastavaná plocha a nádvorie) o 

výmere 1 661 m 2 zapísaný na LV č. 6517; spoluvlastnícky podiel: 6/10; ťarchy: podľa LV 
z výlučného vlastníctva predávajúceho: Keraming a.s., IČO: 31 431 968, Jesenského 3839, 911 01 
Trenčín do výlučného vlastníctva kupujúceho: Prešovský samosprávny kraj, IČO: 37 870 475, 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, ktorý tento majetok zveruje do správy správcovi Stredná 
športová škola, IČO: 52439534, Francisciho 910/8, 058 01 Poprad za kúpnu cenu 13 991 549,70 

EUR (11 659 624,75 EUR bez DPH). Kúpna cena bude zaplatená takto: prvá splátka kúpnej ceny 
do 21 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech Prešovského samosprávneho 
kraja, ďalšie splátky v nasledujúcich rokoch vždy k 30.6. príslušného roka. Splátky budú 
rovnomerné vo výške 3 000 000 EUR, posledná splátka bude doplatkom kúpnej ceny. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

b) PaedDr. Furman informoval o žiadosti Spojenej školy, Medzilaborce vo veci zriadenia vecného 
bremena v zmysle GP č. 27/2022 z dôvodu realizácie preložky plynu. Preložka bola realizovaná, 
ako vynútená investícia, v rámci realizácie projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
predsedovi PSK súhlasiť s uzatvorením zmluvy zriadení vecného bremena, ktoré bude spočívať 
v práve uloženia, užívania a údržby inžinierskej siete vo vyznačenom rozsahu podľa GP č. G1-

58/2022, úradne overenom OÚ Medzilaborce dňa 29.06.2022 na pozemku parc. č. KN E 1067 
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a pozemku parc. č. KN C 319/1 v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, 

a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

c) PaedDr. Furman informoval o žiadosti Mgr. Turákovej vo veci kúpy alebo prenájmu nehnuteľného 
majetku v správe ŠUP, Prešov pre potreby Súkromnej spojenej školy a Krajského autistického 
centra Prešov n.o.. Samosprávny kraj vyvolal prostredníctvom správcu nehnuteľného majetku 
rokovanie so žiadateľkou a bol odčlenený majetok, ktorý je pre správcu prebytočný. Rada školy 
súhlasí s odpredajom podľa podmienok správcu. VŠH prebytočného nehnuteľného majetku, ktorý 
by mal byť predmetom predaja, je 158 000 €. 
Hlasovanie: 

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

nehnuteľný majetok vedený na LV č. 6620, k.ú. Prešov, a to stavba: Dielne súp. č. 8002 Prešov, 

plot okolo areálu a pozemky parc. č. KN C 4687/8 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 165 m 2 

a parc. č. KN C 4687/16 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 2 011 m2 je pre potreby 

regionálneho školstva prebytočným nehnuteľným majetkom. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 6620, k.ú. Prešov, 

a to stavba: Dielne súp. č. 8002 Prešov, plot okolo areálu a pozemky parc. č. KN C 4687/8 

(zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 165 m 2 a parc. č. KN C 4687/16 (zastavaná plocha 
a nádvorie) o výmere 2 011 m2 žiadateľovi Mgr. Eva Turáková, Vajanského 19, Prešov v súlade so 
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

d) PaedDr. Furman informoval o žiadosti spoločnosti POPOVEC-KARDIOSERVIS s.r.o., Humenné, 
ktorá požiadala o odkúpenie pozemku v správe OA, Humenné. Správca i rada školy s odpredajom 

súhlasia. VŠH pozemku KN C 3355/18 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 195 m2 je 3 925,35 

€ (20,13 €/1 m 2). Na danom pozemku má žiadateľ záujem vybudovať parkovisko pre klientov 

súkromného zdravotníckeho zariadenia. 
Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK konštatuje, že 
nehnuteľný majetok vedený na LV č. 8358, k.ú. Humenné, a to pozemok parc. č. KN C 3355/18 

(zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 195 m2 je pre potreby regionálneho školstva prebytočným 
nehnuteľným majetkom. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť odpredaj nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 8358, k.ú. 
Humenné, a to pozemok parc. č. KN C 3355/18 (zastavaná plocha a nádvorie) o výmere 195 m2 

žiadateľovi: POPOVEC-KARDIOSERVIS, s.r.o., IČO: 44898 126, Orechová 2534/71, Humenné 

v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 

Za – 8, proti - 0, zdržal sa - 0. 

6. Rôzne 
a) + b) PhDr. Damankoš, PhD. privítal na zasadnutí komisie Mgr. Kubinského, zriaďovateľa 

Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry a 

Súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21, 

Vysoké Tatry. Požiadal ho o podanie bližších informácií k predloženým žiadostiam. 

Mgr. Kubinský – obe centra fungujú od roku 2009. V roku 2008 sme síce dostali kladné stanovisko 
školskej komisie, avšak komisia finančná so zaradením klientov nad 15 rokov do činnosti centier 
nesúhlasila. Náš klient po dovŕšení 15 rokov odchádza k inému poskytovateľovi. Počet klientov 
nad 15 rokov je cca 10 – 15 % z počtu klientov do 15 rokov. V roku 2020 sme mali 800 klientov 

a v roku 2021 ich už bolo 1 040. Od 1.1.2023 dochádza k zmene legislatívy. 
PhDr. Damankoš, PhD. – koľko máte zamestnancov? Na aké úväzky pracujú? 
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Mgr. Kubinský – v CŠPP pôsobí 8 zamestnancov na pracovný úväzok 0,8. V CPPPaP tiež 
približne 8 zamestnancov s pracovným úväzkom 0,05 %. 
PhDr. Damankoš, PhD. – po novele školského zákona budú spĺňať podmienky dané legislatívou? 
Mgr. Kubinský – od 1.1.2023 prejdú zamestnanci na plné pracovné úväzky. 
RNDr. Tkáč – ako ste určili hodnotu 10 % až 15 %? 

Mgr. Kubinský – niektoré deti prepadávajú alebo nejdú na SŠ. Veľa detí s mentálnym postihnutím 
nedokončí SŠ. 
Mgr. Lenková – koľko klientov očakávate nad 15 rokov? 
Mgr. Kubinský – CPPaP približne 100 až 150 klientov, v CŠPP to bude menej. 

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 – 6, proti - 0, zdržal sa - 2. 

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 – 6, proti - 0, zdržal sa - 2. 

c) a d) PhDr. Damankoš, PhD. privítal na zasadnutí komisie Ing. Blichu, zriaďovateľa Súkromného 
OU Elba vo Svini a Mgr. Birošovú, riaditeľku súkromného OU, aby podali bližšie vysvetlenie 

k žiadostiam 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. Blicha – týmito elokovanými pracoviskami chceme rozšíriť svoje pôsobenie v rómskych 

komunitách. Iné školy sa nehrnú do vzdelávania tejto skupiny žiakov. 
Mgr. Birošová – v týchto obciach máme EP SOŠ. Na základe požiadavky rodičov chceme rozšíriť 
ponuku aj pre deti s mentálnym postihnutím, a to práve prostredníctvom vzdelávania v OU. 

Predpokladaný počet žiakov bude 5 až 6 žiakov v triede. 

Ing. Blicha – máme skúsenosti so vzdelávaním žiakov z daného prostredia viac ako desať rokov. 
Vidíme v tom zmysel. Už keby sme ich aj nič nenaučili, len sa s nimi porozprával vysokoškolský 
vzdelávaný človek. Aj to je pre nich lepšie, ako sedieť doma. 

Mgr. Birošová – chceme im ponúknuť trojročné učebné odbory. Vzdelávanie bude prebiehať 
popoludní. 
Mgr. Lenková – dochádzku majú žiaci týchto EP SOŠ v poriadku? 

Mgr. Birošová – máme aj žiakov s 100 % dochádzkou. Sú aj takí, čo chcú opakovať. 
Ing. Blicha – priemer dochádzky je 60 % až 80 % denne. V čase sociálnych dávok je to horšie. Tak 

ako aj na iných školách. Ako je možné, že sa tieto komunity vedia prispôsobiť napr. v Anglicku. 

Chcel som pripraviť tlačovku, aby sa o tejto téme viac diskutovalo. 

Diskusia: 

Mgr. Lenková – niekde začať musíme. Situácia už na východe Slovenska začína byť neúnosná. 
PaedDr. Furman – nebránil by som tomu. Podporil by som. 

Hlasovanie: 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Elokovaného pracoviska Varhaňovce ako súčasť 
Súkromného odborného učilišťa ELBA, Záhradnícka 19, Svinia - zriaďovateľ: Ing. Emil Blicha – 
ELBA, IČO: 37051890, Palárikova 26, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR. 

Za – 6, proti - 0, zdržal sa - 2. 

Komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK odporúča 
predsedovi PSK súhlasiť so zaradením Elokovaného pracoviska Terňa ako súčasť Súkromného 
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odborného učilišťa ELBA, Záhradnícka 19, Svinia - zriaďovateľ: Ing. Emil Blicha – ELBA, IČO: 
37051890, Palárikova 26, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR. 

Za – 7, proti - 0, zdržal sa - 1. 

7. Záver 
Predseda komisie poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil zasadnutie. Dátum, miesto 

rokovania a čas zasadnutia ďalšej 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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