Informatívna správa - Spojená škola Dobšiná, Elokované pracovisko Sečovce
A. Ukončenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Elokovanom pracovisku Sečovce
Elokované pracovisko možno zrušiť v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zákonov až po rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej
len „MŠVVaŠ“ ) SR o zmene v sieti. V priebehu školského roka 2018/2019 zanikol odkladný
účinok, ktorý žalobe Spojenej školy Dobšiná, ako aj jej zamestnancov a žiakov Elokovaného
pracoviska proti rozhodnutiu MŠVVaŠ SR priznal Krajský súd v Bratislave svojím
uznesením zo dňa 31. 5. 2018. Žiaci Elokovaného pracoviska Sečovce aj po jeho vyradení
zo siete ostali žiakmi Spojenej školy Dobšiná, kde z dôvodu veľkej vzdialenosti nemohli
dochádzať. Z dôvodu zachovania kontinuity výchovno – vzdelávacieho procesu a korektnosti
voči žiakom vzdelávajúcim sa v Elokovanom pracovisku Sečovce došlo k jeho zrušeniu
až k 31.08.2019.
Odbor školstva Úradu KSK v spolupráci s riaditeľom Spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce
zrealizoval nasledujúce kroky:
1. Prestup žiakov prvých a druhých ročníkov Elokovaného pracoviska Sečovce Spojenej
školy v Dobšinej na Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce
Na osobných stretnutiach so žiakmi, žiaci a ich zákonní zástupcovia získali informáciu
o prestupe na okolité stredné školy podľa svojej slobodnej voľby, kde ukončia vzdelávanie:
- Spojená škola, Kollárová 17 v Sečovciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a
- Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10 v Trebišove.
Vychádzajúc z údajov, ktoré má zriaďovateľ k dispozícii na Spojenú školu, Kollárova 17
v Sečovciach prestúpilo celkom 67 žiakov (do 2. ročníka: 3178 F výroba konfekcie - 19
žiakov, 3686 F stavebná výroba - 10 žiakov, 3152H02 krajčír – dámske odevy – 11 žiakov,
3661 H murár – 10 žiakov, do 3. ročníka: 3152H02 krajčír – dámske odevy – 7 žiakov,
3661 H murár – 10 žiakov).
2. Ukončenie pracovných pomerov zamestnancov
Na základe rokovaní so zamestnancami 3 pracovníci ukončili pracovný pomer dohodou
a prijali ponuku Spojenej školy, Kollárova 17 v Sečovciach, 5 pracovníkov ukončilo pracovný
pomer dohodou a prijali ponuku Súkromnej strednej odbornej školy, Ulica 29. augusta
v Trebišove, 1 pracovník prijal ponuku na Strednej odbornej škole DSA v Trebišove,
5 pracovníci ukončili pracovný pomer dohodou, resp. výpoveďou.
K 15.09.2019 do EDU zberu údajov o počtoch žiakov zo škôl a školských zariadení
financovaných z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR pre Elokované pracovisko v Sečovciach
neboli hlásení žiadni žiaci.
Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie KSK Spojenej školy, Zimná 96, Dobšiná
č. 3685/2011-RU17/25294 zo dňa 05. 09.2011 v znení Dodatku č. 1 č. 1933/25015/OSK-1015
zo dňa 20. 01. 2015 bola zmenená Dodatkom č. 2 č. 3566/2019/OSK 30393 zo dňa
28.08.2019 a, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.09.2019. Týmto dodatkom bolo Elokované
pracovisko, Dargovských hrdinov 71, Sečovce zrušené ako súčasť Spojenej školy, Zimná 96,
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Dobšiná na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
č. 2017/10646:5-10H0 zo dňa 29. 11. 2017, ktorým bolo predmetné Elokované pracovisko
Sečovce vyradené zo siete škôl a školských zariadení SR.
B. Postup KSK pri riešení nájomnej zmluvy Elokovaného pracoviska Sečovce
Vzhľadom na zistenia o nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami a na konkrétne
porušenia právnych predpisov bola v septembri 2018 predsedom KSK odvolaná z funkcie
riaditeľky Spojenej školy Dobšiná, Ing. Alica Krivanská a vedením školy bol poverený
Mgr. Ondrej Dovalovský.
Následne bola spoločnosť S1 s.r.o. opakovane vyzývaná zo strany Spojenej školy Dobšiná
a to výzvami zo dňa 16. 11. 2018, 26. 11. 2018 a 19. 09. 2019 na prevzatie budovy
na Námestí sv. Cyrila a Metoda 148 v Sečovciach a budovy na ulici Dargovských hrdinov 71
v Sečovciach. Pre takýto postup sa Spojená stredná škola Dobšiná rozhodla na základe
viacerých skutočností indikujúcich neplatnosť nájomnej zmluvy a z dôvodu, aby na strane
spoločnosti S1, s. r. o. nevznikalo bezdôvodné obohatenie na úkor verejných prostriedkov.
Okresný súd Trebišov rozhoduje o žalobe, ktorej cieľom je vymôcť bezdôvodné obohatenie,
ktoré spoločnosti S1 s.r.o. vzniklo platbami Spojenej školy Dobšiná za nájom a prevádzkové
náklady. Nielen výška nájmu a prevádzkových nákladov, ale aj ďalšie skutočnosti,
predovšetkým viaceré rozpory so zákonom, robia zmluvu o nájme vrátane jej dodatkov
absolútne neplatnými. Pretože Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná platila na základe tejto
neplatnej zmluvy, na strane spoločnosti S1 s.r.o. vzniklo bezdôvodné obohatenie, ktoré
je spoločnosť S1 s.r.o. povinná vydať. KSK poskytol v súvislosti s uvedenými postupmi,
ako zriaďovateľ Spojenej školy Dobšiná, potrebné právne usmernenie a právnu pomoc.
Žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia už v januári 2019 podalo nové vedenie Spojenej
školy Dobšiná voči spoločnosti S1 s.r.o. na Okresný súd Trebišov. V tejto žalobe sú uvedené
aj dôvody, prečo nájomná zmluva vrátane jej dodatkov je absolútne neplatným právnym
úkonom kvôli viacerým rozporom so zákonom. Okresný súd bude ako prejudiciálnu otázku
riešiť aj otázku samotnej neplatnosti nájomnej zmluvy.
Spojená škola Dobšiná podala na Okresný súd Trebišov aj návrh na vydanie
zabezpečovacieho opatrenia, ktorým by súd zriadil na nehnuteľnosti S1 s.r.o. v Sečovciach
záložné právo, aby do budúcna po rozhodnutí súdu o žalobe na vydanie bezdôvodného
obohatenia, bolo možné uspokojiť súdom priznané nároky voči S1 s.r.o. z týchto
nehnuteľností. Súd návrhu vyhovel a zriadil záložné právo. Uznesenie sa stalo právoplatným.
Vzhľadom na tieto uvedené skutočnosti Spojená škola Dobšiná v súčasnosti neuhrádza
nájomné a prevádzkové náklady spoločnosti S1 s.r.o.. Okrem toho nové vedenie školy
nereagovalo ani na jednostranný zápočet spoločnosti S1 s.r.o., ktorým mala započítať
zábezpeku, ktorú Spojená škola Dobšiná zaplatila 18. 09. 2013 vo výške 411 804,00 eur.
Vzhľadom na tvrdenú neplatnosť zmluvy neexistuje žiadna pohľadávka spoločnosti
S1, s. r. o., ktorú by si mohla voči Spojenej škole Dobšiná započítať. Otázka neplatnosti
nájomnej zmluvy bude riešená v konaní na Okresnom súde Trebišov.
Pre potreby získania reálnej hodnoty nájmu a prevádzkových nákladov boli vypracované
znalecké posudky a to na všeobecnú hodnotu nájmu na Elokovanom pracovisku Sečovce
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a za účelom určenia obvyklej hodnoty prevádzkových nákladov Elokovaného pracoviska
Sečovce.
V priebehu roka 2018 viaceré zložky orgánov činných v trestnom konaní realizovali
operatívnu činnosť súvisiacu s podozrením so spáchaním viacerých trestných činov
súvisiacich s Elokovaným pracovisko Sečovce. KSK poskytoval týmto zložkám všetku
potrebnú súčinnosť, aby bola vyvodená zodpovednosť voči konkrétnym osobám porušujúcim
svoje povinnosti za nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami.
Dňom 21. 01. 2020 začala NAKA trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin podvodu
podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona spáchaného vo forme spolupáchateľstva
podľa § 20 Trestného zákona v časti v štádiu dokonanom a v časti v štádiu pokusu podľa
§ 14 ods. 1 Trestného zákona, trestné stíhanie za pokračovací obzvlášť závažný zločin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa § 233 ods. 1 písm. a) a b), ods. 4 písm. a) a b)
Trestného zákona v spojení s § 122 ods. 10 Trestného zákona spáchaného formou
spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona a súčasne podľa § 206 ods. 1 Trestného
poriadku vzniesol vyšetrovateľ obvinenie v tejto veci štyrom osobám, vrátane bývalej
riaditeľky Spojenej školy Dobšiná a bývalého vedúceho Odboru školstva KSK.
Dňa 05. 02. 2020 došlo zo strany Spojenej školy Dobšiná k vráteniu všetkých neuhradených
faktúr voči spoločnosti S1 s.r.o., s odôvodnením, že Zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2013, uzatvorená medzi Spojenou školou, Zimná č. 96, Dobšiná ako nájomcom a Beátou
Pandovou ako prenajímateľkou v znení jej dodatkov č. 1, 2 a 3, je absolútne neplatným
právnym úkonom a z tohto dôvodu nezakladá nárok na úhradu faktúr, ktoré boli doručené
Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná.
C. Proces vyradenia Elokovaného pracoviska Sečovce zo siete škôl a školských
zariadení
V marci 2018 právny zástupca Spojenej školy v Dobšinej JUDr. Peter Nízky podal na Krajský
súd v Bratislave správnu žalobu, súčasťou ktorej bol aj návrh na priznanie odkladného účinku
rozhodnutia MŠVVaŠ SR o vyradení Elokovaného pracoviska Sečovce k 31.01.2018 zo siete
škôl a školských zariadení SR.
Vzhľadom na to, že Krajský súd v Bratislave priznal správnej žalobe odkladný účinok
a to až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej, MŠVVaŠ SR nemohlo realizovať proces
vyradenia Elokovaného pracoviska Sečovce zo siete škôl a školských zariadení SR.
Dňa 04. 04. 2019 nadobudlo Uznesenie Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 1S/45/2018-319
právoplatnosť, ktorým bolo konanie voči žalobcovi v I. rade ( t.j. voči Spojenej škole,
Dobšiná na základe jej späťvzatia žaloby ) zastavené. Krajský súd v Bratislave žalobu
žalobcov v 2.-127. rade odmietol.
Podľa ust. § 186 ods. 2 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok zaniká
právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.
Je pravdou, že účastníci konania podali proti rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave
o odmietnutí ich žaloby kasačnú sťažnosť, ale podanie kasačnej sťažnosti nemá vplyv
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na právoplatnosť ňou napadnutého rozhodnutia – naopak, podľa ust. § 446 ods. 1 Správneho
súdneho poriadku kasačná sťažnosť nemá odkladný účinok, ak tento zákon neustanovuje inak.
Kasačná sťažnosť má odkladný účinok v zákonom ustanovených prípadoch, medzi ktoré
nepatrí podanie kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu správneho súdu vo veciach opomenutého
účastníka.
Vzhľadom na uvedené, je nesporné, že rozhodnutie o vyradení Elokovaného pracoviska
Sečovce je právoplatné a vykonateľné.
Na základe vyššie uvedeného Úrad KSK požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky o stanovisko k skutočnosti, že Elokované pracovisko Sečovce
stále figuruje v sieti škôl a školských zariadení vedenej Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR.
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