
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 
Odbor školstva 

 

 

Zápisnica 

z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja konanej v dňoch 27. - 28. augusta 2014 v priestoroch 

hotela ONDAVA v Stropkove. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: podľa pozvánky 

 

27. 8. 2014  

Otvorenie 

- Poradu otvoril vedúci OŠ PSK – Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý privítal prítomných 

riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

a prítomných hostí.  Ospravedlnil neprítomných riaditeľov a hostí, ktorí sa z rôznych dôvodov 

pracovnej porady nemôžu zúčastniť. 

- Ocenil Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove, ktorá bola Inštitútom pre 

ekonomické a sociálne reformy INECO vyhodnotená ako druhá najlepšia stredná odborná 

škola na Slovensku a ako prvá v Prešovskom samosprávnom kraji. Hodnotenie nehovorí 

o kvalite školy, ale o výsledkoch žiakov. 

- Informoval prítomných, že v rámci PSK bolo zrealizovaných 34 výberových konaní na 

riaditeľov škôl a školských zariadení a predstavil nových riaditeľov. V dvoch prípadoch sa 

výberové konanie opakovalo (SZŠ v Prešove a Školský internát v Poprade). 

- Informoval, že v kraji je 81 škôl, ktoré rozdelil podľa jednotlivých druhov (16 gymnázií, 4 

hotelové akadémie, 8 spojených škôl, 3 stredné zdravotnícke školy, 8 stredných 

priemyselných škôl, 2 pedagogické školy, 2 stredné umelecké školy, 6 obchodných akadémií, 

2 jazykové školy, 1 školský internát, 1 škola v prírode, 15 SOŠ s prívlastkom, 13 SOŠ bez 

prívlastku). 

 

Ing. Ján Baláž – OŠ OÚ Prešov 

- Poďakoval za prípravu a organizáciu maturitných skúšok v šk. roku 2013/2014 – MS sa konali 

na 120 školách, maturovalo asi 8 000 žiakov, 2700 na gymnáziách, neúspešných bolo 291 

žiakov, 13 z gymnázií a 278 zo SOŠ. O opravný termín požiadalo 120 žiakov z 53 škôl. 

- Informoval o Maturite 2015: EČ a PFIČ sa bude konať v dňoch 17. – 20. marca 2015, ústna 

forma MS v troch termínoch – 18. – 22. 05. 2015,   25. – 29. 05. 2015 a 1. – 5.06. 2015. 

- Upozornil na Organizačný pokyn č. 3/2014 pre riaditeľov a zriaďovateľov SŠ pre školský rok 

2014/2015 – zmeny v prijímacom konaní, novela zákona č. 464/2013 Z. z. týkajúca sa 

pedagogickej dokumentácie. Upozornil na termíny odovzdania a správne vypĺňanie 

štatistických výkazov, ktoré sú uvedené jednak v organizačnom pokyne, ale aj 



v harmonograme odovzdávania štatistických výkazov v šk. roku 2014/2015. V organizačnom 

pokyne sú aj informácie o termínoch a zmenách v Eduzbere, informácie o súťažiach 

a termínoch školských prázdnin, ako informovať o voľných pracovných miestach. Upozornil, 

že výkaz o telovýchovných zariadeniach sa bude v tomto šk. roku vypĺňať.  

Ing. Lenka Holubová a PhDr. Iveta Tarabčáková informovali, že k 15. 06. 2014 boli predložené 

návrhy na počet tried v novom šk. roku ako podklad na prijatie VZN Zastupiteľstvom Prešovského 

samosprávneho kraja. Tieto budú ešte prerokované na stretnutí s riaditeľmi škôl podľa 

jednotlivých okresov popoludní. 

Ing. Mária Holíková – vedúca OF PSK  

- Informovala, že do 15. 10. 2014 je potrebné predložiť návrh rozpočtu PSK na 3 roky, preto za 

jednotlivé školy a zariadenia je potrebné zaslať návrh do 12. 09. 2014 na rok 2015, 2016, 

2017, pritom je potrebné postupovať podľa príslušného metodického usmernenia.  

- Ak majú školy pridelené kapitálové finančné prostriedky, je potrebné do konca septembra 

informovať OF, či budú, resp. nebudú vyčerpané. 

- 22. 08. 2014 došlo k zmene vo funkčnej klasifikácii v oblasti vzdelania, účtovníčky majú 

dodržiavať vyhlášku, ktorá sa bude týkať týchto  zmien. 

- Odporúčala riaditeľom škôl preštudovať si zákon o účtovníctve a zákon o rozpočtových 

pravidlách ... a dôsledne vypracovať rozbor hospodárenia  v súlade s metodickým 

usmernením. 

- Poukázala na najčastejšie nedostatky – nezaradené investície, SOŠ Lipany nedodržiavajú 

termíny závierok, správne účtovanie projektov podporených z ESF, nedávať dovolenky 

účtovníčkam v čase závierok – nedodržiavajú sa termíny, vyradiť neupotrebiteľný majetok 

v školách, aby v školách nevznikali sklady – prehodnotiť stav majetku a pri inventarizácii dať 

návrhy na vyradenie. 

- Hovorila o niektorých problémoch v súvislosti s prechodom na Štátnu pokladnicu. 

- Upozornila na dodržiavanie metodických pokynov a usmernení, žiadosti o odstupné 

a odchodné sa majú predkladať samostatne (osobitne žiadosť o odstupné a osobitne žiadosť 

o odchodné) a je ich potrebné dávať v dostatočnom časovom predstihu.  

- Predseda PSK vydá príkazný list, ktorým nariadi informovať radu školy o hospodárení školy, 

záväzkoch a pohľadávkach a iných problémoch s tým súvisiacich. 

- Požiadavky o úpravu rozpočtu z mimorozpočtových zdrojov sa dávajú do 25. dňa v mesiaci na 

OF, žiadosti musia byť presné a úplné.  

- O presuny z prevádzkových nákladov na mzdové náklady a opačne škola má žiadať 

v dostatočnom časovom predstihu. 

- Upozornila, že ak je so zamestnancom ukončený pracovný pomer z organizačných dôvodov, 

nemôže mu byť preplatená nevyčerpaná dovolenka, ale ju musí vyčerpať. 

 

Ing. Daniel Antalík  informoval o možnostiach využívania fajnballu na stredných školách 

v pôsobnosti PSK (bezkontaktný šport, ktorému sa  môžu venovať aj zdraví žiaci, aj žiaci 

s telesným postihnutím – slovenský patent, funguje už na niektorých školách, napr. ZŠ v Snine). 

Ing.  Ilkovič  predstavil projekt ENECO, ktorý vznikol na základe podpísania zmluvy medzi PSK 

a Energetickým klastrom PSK, v rámci ktorého mali školy vyplniť energetický dotazník (do 28. 

08. 2014), ktorý bude predpokladom na tvorbu rozvojových projektov na získanie financií z EÚ. 

Cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu hospodárnosť v nakladaní s energiami. 

Ing. Dušan Timko hovoril o možnostiach poskytnutia pomoci pri zavádzaní duálneho systému 

vzdelávania na stredných odborných školách – spolupráca škôl a výrobných podnikov.   

Ing. Lenka Holubová a PhDr. Iveta Tarabčáková – rokovali s riaditeľmi jednotlivých stredných 

škôl podľa okresov s cieľom pripraviť podklady pre VZN týkajúce sa počtu tried podľa 

jednotlivých odborov na šk. rok 2015/2016.    



 

28. 8. 2014  

Ing. Jozef Hudák – hlavný kontrolór Ú PSK 

- Informoval o kontrolných zisteniach za 1. polrok 2014 –  v školách a školských zariadeniach 

bolo vykonaných 20 kontrol, pričom bolo zistených 78 porušení zákonov.  

- Najviac sa porušoval zákon o účtovníctve, nedostatky boli pri inventarizácii majetku a pri 

kontrole pokladne. Pri evidencii majetku boli často staré listy vlastníctva, vyskytli sa 

nedostatky pri odpisovaní majetku, nedostatky boli aj pri cestovných príkazoch, chýbali 

náležitosti v účtovných dokladoch.  

- Pri porušení zákona o rozpočtových pravidlách... nebola dodržaná účelnosť a hospodárnosť pri 

nakladaní s finančnými prostriedkami. Upozornil, že vzniknuté penále je potrebné vždy 

prerokovať v škodovej komisii. Často sa nevedie evidencia o rozpočtových opatreniach za 

príslušný rok. 

- Pri dodržiavaní zákona o verejnom obstarávaní sa vyskytli nedostatky v neaktuálnosti 

príslušných smerníc, na krycích listoch je potrebné preukázať výkon verejného obstarávania. 

- Ďalej upozornil na poistenie majetku, porovnať si výhodnosť uzavretých poistných zmlúv 

s podmienkami v rámcových zmluvách, ktoré má VÚC uzavreté (http://www.po-

kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/?d-449677-

p=21&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=1871

1&docid=18711&docid=18711&docid=18711, Zmluva č. 28/2014/ORHC a č. 

29/2014/ORHC).  

- Pri návrhu opatrení po následnej kontrole je potrebné dať také opatrenia, ktoré sú splniteľné 

v danom termíne. 

 

PhDr. Mária Choborová – riaditeľka ŠIC v Prešove 

- Vo svojom vystúpení poukázala na správne prešetrovanie sťažností. Sťažnosť prešetruje stále 

nadriadený toho, proti ktorému sťažnosť smeruje, prešetrenie sťažnosti je akýkoľvek úkon 

smerujúci k zisteniu skutočného stavu. 

- Ak sťažnosť smeruje voči riaditeľovi, môže ju prešetrovať aj zástupca riaditeľa školy, pokiaľ 

sa nejedná o pracovno-právne vzťahy. 

- Upozornila na správne vypracovanie školského poriadku v súlade s § 144 zákona č. 245/2008  

Z. z. v z.n.p.. 

- Časté nedostatky sa vyskytujú aj pri vydávaní rozhodnutí. 

- Ďalej uviedla príklady sťažností – neobjektívne hodnotenie a klasifikácia, nesprávne uložené 

výchovné opatrenia, nedostatky pri komisionálnych skúškach, neobjektívne hodnotenie pri 

maturitných skúškach, nesprávna organizácia vyučovania, nezabezpečenie požadovanej 

odbornosti vyučovania, nesprávne prešetrenie sťažností, porušovanie práv dieťaťa (slovné 

urážanie, ponižovanie...), porušovanie pracovnej disciplíny (neskorý príchod vyučujúcich na 

hodinu, telefonovanie počas hodín).   

- Zvýraznila problematiku ospravedlňovania hodín, ktoré musí byť v súlade s § 144 ods. 8 – 10 

zákona č. 245/2008 Z. z.. 

 

 

PhDr. Jarmila Verbovská – zástupkyňa riaditeľky RP MPC v Prešove 

- Poukázala na pripravované zmeny v zákonoch týkajúce sa kontinuálneho vzdelávania 

a získavania kreditov a konania 1. a 2. atestácie. 

- Upozornila, že od roku 2016 už MPC nebude môcť poskytovať kvalifikačné štúdium. 

- Pripomenula, že na stránkach MPC je zverejnená aktuálna ponuka jednotlivých druhov 

kontinuálneho vzdelávania. 

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/?d-449677-p=21&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/?d-449677-p=21&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/?d-449677-p=21&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/?d-449677-p=21&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711&docid=18711


- Od 2. 09. 2014 sa bude v RP MPC Prešov realizovať vzdelávanie k Národnému projektu 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, prihlásiť sa majú školy, ktoré sú 

do tohto projektu zapojené. 

 

Mgr. Ľuboš Marcinek, PhDr. Darina Barančíková – Iuventa, národné projekty KomPrax a Praktik. 

- Vo svojom vystúpení poďakovali za zapojenie sa do týchto projektov. 

- Informovali, že v Prešove je vytvorené Tematické centrum mládeže a zároveň je to kontaktné 

miesto pre program celoživotného vzdelávania Erazmus+ na roky 2014 - 2020. 

- Pripomenuli, že program KomPrax už končí a program Praktik pokračuje ďalej. 

 

Mgr. Igor Wzoš, Akadémia vzdelávania – informoval o možnosti získavania kreditov za kontinuálne 

vzdelávanie. 

Ing. Michal Jusko  predstavil vo svojej prezentácii 3D modelovanie ako modernú komunikáciu 

s verejnosťou. 

Ing. Karol Lacko, PhD. – vedúci OŠ Ú PSK 

- Upozornil na Kalendár úloh pre šk. rok 2014/2015 a na dodržiavanie termínov, ktoré sú v ňom 

uvedené, na dodržiavanie Príkazného listu predsedu PSK, ktorý platí od 01. 06. 2014, na 

správne a úplné vypĺňanie tlačiva o úrazoch. 

- Poukázal na správne zasielanie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov, a to: žiadosť 

o kapitálové prostriedky posielať na Organizačný odbor  Ú PSK, kópie na Odbor financií Ú 

PSK a Odbor školstva Ú PSK; žiadosť o bežné prostriedky posielať na odbor financií a na 

vedomie dať aj odboru školstva. 

- Upozornil na dôsledné vypracovanie štruktúry kariérových pozícií v škole. 

- Preventívne akcie v súčinnosti s políciou pod názvom „Čisté ruky“ budú pokračovať aj 

v tomto šk. roku. 4. 9. 2014 bude na Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov vykonané cvičenie 

integrovaného záchranného systému v spolupráci s Krajským riaditeľstvom policajného zboru 

v Prešove pod názvom „Strelec v škole“. 

- Upozornil na dodržiavanie VZN Zastupiteľstva PSK o počtoch žiakov a tried na tento školský 

rok. 

- Pri exkurzii do zahraničia  poslať na OŠ program exkurzie a bezpodmienečne poistiť žiakov 

a oznámiť to e-mailom na OŠ. 

- Vykonať jesennú deratizáciu v budovách škôl a školských zariadení. 

- Vypracovať  a poslať správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 2013/2014 do 

31. 10. 2014, ak sú zmeny v školskom vzdelávacom programe oznámiť to do konca septembra 

2014. 

- Konkrétne vymenoval školy, ktoré nespolupracovali, resp. len čiastočne spolupracovali pri 

testovaní žiakov v telesnej zdatnosti s prof. Jungerom, PhD.. 

- Upozornil, že predseda PSK vydá príkazný list, ktorý sa bude týkať informovania rady školy 

o hospodárení školy, o výsledkoch kontrol a inšpekcií. 

- Ďalej informoval, že OŠ pripravil nové Zásady hodnotenia vedúcich pedagogických 

zamestnancov v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Po zapracovaní pripomienok od 

niektorých riaditeľov budú platiť od 15.09.2014. 

- Pripomenul, že ak niektorý riaditeľ/ka sa nemôže zúčastniť porady, je potrebné písomné 

ospravedlnenie s udaním dôvodu (PN, zahraničná pracovná cesta, liečenie, rodinné dôvody...) 

– stačí e-mailom. 

- Dôrazne upozornil riaditeľov na príkazný list predsedu PSK, ktorý hovorí o riešení 

a vymáhaní pohľadávok. V prípade, že tieto budú narastať a štatutár nekoná, budú vyvodené 

voči nemu personálne dôsledky! 

- Pripomenul riaditeľom, že voľné pracovné miesta treba nahlasovať na odbor školstva a tieto sú 

potom zverejňované na internetovej stránke Ú PSK. 



- Veľmi dôrazne upozornil štatutárov, že sú povinní vždy informovať radu školy o výsledkoch 

kontroly vykonanej ÚHK PSK a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov, taktiež 

informovať o výsledkoch kontroly štátnej školskej inšpekcie a o stave finančných 

prostriedkov. 

- V prípade znižovania počtu zamestnancov bezodkladne informovať odborovú organizáciu 

(zamestnaneckého dôverníka...). 

- Pri udeľovaní riaditeľského voľna stačí na OŠ poslať len e-mailové oznámenie! 

 

PhDr. Iveta Tarabčáková – OŠ Ú PSK 

- Pripomenula, že do marca 2015 je potrebné aktualizovať sieť škôl, vyradenie a zaradenie 

študijných a učebných odborov( termíny doručenia žiadostí na OŠ sú v kalendári úloh). 

- Do konca septembra vypracovať plány kontinuálneho vzdelávania, odporúčala dať súhlas 

max. na dve vzdelávania v šk. roku pre pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy dbá na to, 

aby vzdelávanie malo prínos pre pedagóga, ale aj pre školu. Aby vzdelávanie nebolo len pre 

získanie kreditov a zvýšenie platu. 

- Upozornila, aby riaditelia dbali na dodržiavanie pracovnej disciplíny učiteľov, najmä aby 

učitelia chodili načas na vyučovacie hodiny. 

- Do kritérií prijímacieho konania je potrebné už zapracovať zmeny – dodržanie priemerov 

žiakov: gymnáziá do 2,00 na konci 8. roč., na polroka a na konci roka 9. ročníka, na SOŠ je to 

priemer do 2,75. 

 

Ing. Lenka Holubová – OŠ Ú PSK 

- Poukázala na správnosť a úplnosť vyplnenia štatistických výkazov, originály posielať na OŠ 

OÚ v Prešove, kópia na OŠ Ú PSK, Eduzber v troch vyhotoveniach zaslať na OŠ Ú PSK, 

neprehliadnuť nové stĺpce, ktoré je potrebné vyplniť. 

- Pripomenula úlohu vypracovať návrh rozpočtu výhľadovo na tri roky 2015 – 2017. 

- Nové informácie o RIS sú uvedené na stránkach MŠVVaŠ SR, je potrebné riadiť sa podľa tam 

zverejnených informácií. 

- Upozornila aj na zasielanie požiadaviek na asistenta učiteľa, najmä u nových žiakov v 1. 

ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Jozef Berta      Ing. Karol Lacko, PhD. 

Dňa 28. 8. 2014                        vedúci OŠ Ú PSK 


