Informatívna správa
Úrad Košického samosprávneho kraja predkladá Zastupiteľstvu Košického samosprávneho
kraja informatívnu správu, ktorá mapuje genézu vývoja situácie v Elokovanom pracovisku
Dargovských hrdinov 71, Sečovce, ako súčasti Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná.
Informatívnu správu spracovali odborné útvary školstva, kontrolingu a interného auditu
Úradu Košického samosprávneho kraja, za účelom informovania poslancov Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja o konkrétnych krokoch, ktoré boli doposiaľ realizované. Ku
genéze prípadu je potrebné uviesť:
Zmluvou o nájme nebytových priestorov z 18.09.2013 si Spojená škola Dobšiná, zastúpená
prostredníctvom štatutárneho zástupcu – riaditeľky Ing. Alice Krivanskej, prenajala od Beáty
Pandovej, IČO: 47428228 nehnuteľnosti (stavby a pozemky) v meste Sečovce pre potreby
zriadenia elokovaného pracoviska. Nájom bol dohodnutý na obdobie 15 rokov. Cena nájmu
bola dohodnutá:
 13 eur bez DPH/m2 ako nájomné,
 2 eur bez DPH/m2 ako prevádzkové náklady podľa plochy predmetu nájmu.
Následne (ešte v roku 2013) došlo k zmene prenajímateľa na spoločnosť S1 s. r. o. (jediný
spoločník Beáta Pandová), IČO: 47 522 453. Dodatkom č. 1 k nájomnej zmluve sa
15.08.2014 zmluvné strany dohodli, že suma prevádzkových nákladov je vo výške
11 eur/m2 mesačne bez DPH s tým, že prevádzkové náklady sa počítajú k celkovej výmere
predmetu nájmu, čo v praxi znamenalo zvýšenie úhrad za prevádzkové náklady o 550 %
a Spojená škola Dobšiná platila aj za výmeru, ktorá nebola zastavaná stavbou, ako boli
napr. nádvoria a ostatné plochy t. j. prevádzkové náklady sa okrem nebytových
priestorov určených na výučbu platili aj za výmeru bez reálnych prevádzkových
nákladov.
V roku 2013 bola Beáte Pandovej vyplatená suma 90 176 eur bez DPH (vrátane zábezpeky
50 000 eur, ktorú vrátila Spojenej škole).
Spoločnosti S1 s. r. o. boli vyplatené nasledovné čiastky:
 11-12/2013 – 345 960 eur bez DPH (vrátane zábezpeky 290 160 eur bez DPH),
 01-12/2014 – 486 732 eur bez DPH,
 01-12/2015 – 762 600 eur bez DPH,
 01-12/2016 – 747 348 eur bez DPH,
 01-12/2017 – 747 348 eur bez DPH.
Bezodkladne po prevzatí funkcie predsedu Košického samosprávneho kraja bola novým
predsedom Ing. Trnkom 5.12. 2017 nariadená na Spojenej škole Dobšiná kontrola s cieľom
overenia súladu vybraných finančných operácií podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“).
Zamestnanci KSK z odboru kontrolingu a interného auditu poverení vykonaním finančnej
kontroly na mieste za účelom overenia hospodárneho, efektívneho, účinného a účelného
nakladania s verejnými financiami po prvotných úkonoch spojených so zabezpečením
zmluvnej dokumentácie následne pristúpili k ďalším krokom s cieľom vykonať obhliadku
priestorov elokovaného pracoviska v Sečovciach (k čomu bol zabezpečený aj príslušný
znalec). Mailom zo dňa 27.02.2018 a 28.02.2018 bola Spojená škola Dobšiná požiadaná
o sprístupnenie priestorov v termíne 01.03.2018, respektíve 05.03.2018. Vzhľadom na
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pasívny prístup a sťažovanie výkonu kontroly zo strany vedenia Spojenej školy Dobšiná,
zamestnanci KSK písomne dňa 03.04.2018 oznámili vlastníkovi nehnuteľností, spoločnosti
S1, s.r.o., ako tretej osobe, úmysel vykonať finančnú kontrolu na mieste dňa 17.04.2018
a požiadali o sprístupnenie dotknutých nehnuteľností za účelom vykonania obhliadky za
účasti prizvanej odbornej osoby (znalca z odboru Stavebníctva, odvetvie ohodnocovania
stavieb a poruchy stavieb). Z dôvodu rôznych obštrukcií zo strany povinnej osoby, ako aj
právneho zástupcu tretej osoby, neboli predmetné priestory k výkonu kontroly dňa 17.04.2018
sprístupnené.
Úrad KSK si vyžiadal v mesiaci máj 2018 príslušné usmernenie z Ministerstva financií SR,
ktoré jednoznačne konštatovalo povinnosť vlastníka nehnuteľnosti strpieť nevyhnutné úkony
znalca pri vypracovaní znaleckého posudku, ktorý určí všeobecnú hodnotu nájmu danej
nehnuteľnosti.
V dňoch 31.01.2018 a 11.04.2018 sa konali mimoriadne zasadnutia Rady školy pri Spojenej
škole Zimná 96, Dobšiná. Prvé zasadnutie bolo zvolané z iniciatívy Košického
samosprávneho kraja a konalo sa za prítomnosti zamestnancov odboru školstva, ktorí
podrobne vysvetlili závažné podozrenia z porušenia všeobecne záväzných právnych
predpisov. Na oboch zasadnutiach sa hlasovalo o odvolaní riaditeľky školy. V oboch
prípadoch bola riaditeľke školy vyslovená dôvera zo strany členov rady školy.
Keďže zo strany dnes už bývalej riaditeľky Spojenej školy Dobšiná Ing. Alice Krivanskej,
dochádzalo k opakovaným obštrukciám pri výkone kontroly, nerešpektovala žiadosti
zriaďovateľa, bola pani Krivanská predsedom KSK odvolaná z funkcie riaditeľa
s účinnosťou od 04.09.2018. Riadením školy bol s účinnosťou od 04.09.2018 poverený Mgr.
Ondrej Dovalovský. Následne bola kontrolnou skupinou vykonaná obhliadka nehnuteľnosti
až dňa 11.09.2018.
Na základe obhliadky prenajatých nehnuteľností prizvaný znalec určil všeobecnú hodnotu
nájmu vo výške 31 700 eur/rok. Finančná kontrola na mieste vykonaná zamestnancami
kontrolingu a interného auditu bola dňa 19.12.2018 skončená zaslaním Správy z finančnej
kontroly povinnej osobe. Pri výkone finančnej kontroly boli zistené viaceré závažné
pochybenia, ale vzhľadom k tomu, že za posledné mesiace Úrad KSK poskytol orgánom
činným v trestnom konaní na viacerých stupňoch podklady súvisiace s celou záležitosťou,
nebude sa Úrad KSK ku konkrétnym zisteniam bližšie vyjadrovať, ale je celkom zjavné, že
došlo k nehospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov a k iným porušeniam
príslušných právnych predpisov.
Paralelne s výkonom kontroly nariadenej predsedom Košického samosprávneho kraja Ing.
Rastislavom Trnkom, prebiehal aj proces vyradenia elokovaného pracoviska z úrovne
orgánov štátnej správy a následne aj všeobecných súdov SR.
V dňoch 11.01.2017 - 15.05.2017 prebehla školská inšpekcia, predmetom ktorej bola
kontrola stavu a úrovne riadenia podmienok výchovy a vzdelávania v dvojročných odboroch
v Elokovanom pracovisku, Dargovských hrdinov 71, Sečovce (ďalej len „elokované
pracovisko Sečovce“) a v Strednej odbornej škole, Zimná 96, Dobšiná ako súčasti Spojenej
školy, Zimná 96, Dobšiná.
Na základe záverov z predmetnej kontroly a to najmä, že stredná škola v elokovanom
pracovisku Sečovce neuskutočňuje výchovu a vzdelávanie v súlade so štátnym vzdelávacím
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programom, že nedodržiava povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
a normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, a z dôvodu závažného
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, podala
školská inšpektorka návrh na vyradenie elokovaného pracoviska Sečovce zo siete škôl
a školských zariadení SR. Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov ministerstvo začalo správne konanie vo
veci zmeny v sieti spočívajúcej vo vyradení EP voči Košickému samosprávnemu kraju ako
účastníkovi predmetného konania.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako prvostupňový správny orgán vydalo
rozhodnutie o vyradení elokovaného pracoviska Sečovce zo siete škôl a školských zariadení
SR k termínu 31.01.2018. Po zvážení všetkých okolností a miery závažnosti porušení
právnych predpisov uvedených v Správe zo štátnej školskej inšpekcie Košický samosprávny
kraj nepodal v zákonnej lehote opravný prostriedok – rozklad.
Dňa 21.12.2017 Úrad Košického smoprávneho kraja prijal oznámenie o podaní rozkladu
voči rozhodnutiu ministerstva zo strany Spojenej školy Dobšiná s prílohami, ktoré tvorili:
 petícia žiakov a zamestnancov školy proti zrušeniu elokovaného pracoviska Sečovce,
 rozhodnutia Spojenej školy o prijatí žiakov na štúdium,
 pracovné zmluvy zamestnancov elokovaného pracoviska Sečovce.
Dňa 09.03.2018 bol prostredníctvom zástupkyne riaditeľky pre elokované pracovisko
Sečovce Úradu Košického samosprávneho kraja predložený list ministerstva označený ako
oznámenie, ktorým ministerstvo potvrdilo, že dňa 18.12.2017 bolo podanie označené ako
rozklad odborom kontroly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR postúpené na
vybavenie vecne príslušnej sekcii.
Dňa 21.03.2018 právny zástupca školy JUDr. Peter Nízky listom oznámil Košickému
samosprávnemu kraju a zároveň ministerstvu, že z dôvodu nečinnosti ministerstva vo veci
podaného rozkladu proti jeho rozhodnutiu o vyradení elokovaného pracoviska Sečovce zo
siete škôl a školských zariadení SR zo dňa 27.11.2017, podal dňa 26.01.2018 na Krajskom
súde v Bratislave žalobu. Súdne konanie voči ministerstvu je vedené na Krajskom súde
v Bratislave, pričom súčasťou žaloby je aj podaný návrh na priznanie odkladného účinku
rozhodnutia o vyradení. Podanej správnej žalobe priznal miestne a vecne príslušný správny
súd odkladný účinok do momentu rozhodnutia vo veci samej príslušným súdom SR.
Dňa 07.09.2018 poverený riaditeľ Spojenej školy Dobšiná Mgr. Ondrej Dovalovský zrušil
všetky plné moci advokátovi JUDr. Petrovi Nízkemu, ktoré mu udelila na svoje zastupovanie
pred orgánmi verejnej moci, fyzickými a právnickými osobami predchádzajúca riaditeľka
Spojenej školy Dobšiná Ing. Alica Krivanská.
Poverený riaditeľ Spojenej školy Dobšiná, Mgr. Ondrej Dovalovský dňom 07.09.2018 podal
na Krajský súd v Bratislave späťvzatie návrhu, čím Spojená škola Zimná 96, Dobšiná berie
svoju správnu žalobu podanú na Krajskom súde v Bratislave späť v celom rozsahu. Spojená
škola Zimná 96, Dobšiná požiadala, aby správny súd konanie o jej správnej žalobe postupom
podľa § 63 SSP zastavil.
S účinnosťou od novembra 2018 sa elokované pracovisko presťahovalo do nových priestorov
v Sečovciach. V nových priestoroch bude školu stáť ročný nájom spolu so službami iba
27 000 eur. Ročne, tak z verejných zdrojov ušetrí KSK až 870 000 eur.
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K začiatku školského roka 2018-2019 bola určená naplnenosť elokovaného pracoviska
Spojenej školy Dobšiná v Sečovciach na počet 202 žiakov rozhodnutím bývalej riaditeľky
školy Ing. Alice Krivanskej. Škola túto naplnenosť elokovaného pracoviska v Sečovciach
uviedla aj vo Výkaze o strednej škole k 15.09.2018. Následne bol tento počet žiakov uvedený
aj v zbere údajov pre financovanie škôl Eduzber 2018.
Po ukončení Eduzberu boli vykonané opakované kontroly prítomnosti žiakov v škole na
elokovanom pracovisku v Sečovciach. Kontrolou bolo zistené, že na vyučovaní sa od začiatku
školského roka zúčastňovalo veľmi málo žiakov vo všetkých 12 triedach 1. až 3. ročníka.
Denná prítomnosť žiakov v škole sa pohybuje v priemere 60 až 100 žiakov. V čase
vyplácania štipendií počet presahuje 100 žiakov.
Zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Tatiana Hruščáková počas prebiehajúcich kontrol marila
výkon a nerešpektovala nariadenia a príkazy povereného riaditeľa školy Mgr. Ondreja
Dovalovského, neinformovala ho o činnosti elokovaného pracoviska, čím hrubo porušovala
plnenie úloh z jej popisu práce a neplnila si svoje riadiace povinnosti.
Na základe týchto skutočností bola dňa 07.11.2018 odvolaná zo svojej funkcie na pracovnej
porade všetkých zamestnancov elokovaného pracoviska za prítomnosti riaditeľa školy
a zástupcov odboru školstva Úradu Košického samosprávneho kraja. Na návrh väčšiny
zamestnancov elokovaného pracoviska bol poverený zastupovaním v elokovanom pracovisku
s účinnosťou od 08.11.2018 Mgr. Cyril Gdovin, zamestnanec školy.
Výchovno-vzdelávacia činnosť s účinnosťou od 08.11.2018 bola zabezpečená Zmluvou o
výpožičke priestorov so Spojenou školou Kollárova 17, Sečovce.
Košický samosprávny kraj má záujem na tom, aby sa žiaci zo znevýhodneného prostredia
mohli naďalej vzdelávať, nakoľko nenesú zodpovednosť za kroky bývalého manažmentu
školy a bývalého vedenia kraja, avšak za podmienok, kde bude hospodárne nakladané
s verejnými prostriedkami.

Košice 18.01.2019
Spracoval:
odbor školstva ÚKSK
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