
 PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

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 2. marca – 3. marca 2023 v Škole v 

prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Tatranská Lesná. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

1. Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja otvoril svojim príhovorom vedúci odboru školstva Ú PSK, 

PaedDr. Ján Furman, ktorý pozdravil zúčastnených a privítal hostí. Informoval 

o združení SK8 a aktuálnych témach.  

2. PaedDr. Milan Majerský, PhD., predsedu PSK 

Poďakovanie riaditeľom za ich doterajšiu aktívnu prácu. Informovanie o energetickej 

kríze a nedostatku normatívu na fungovanie škôl a vplyv demografického vývinu 

na nedostatok žiakov na školách, pokračovanie Catching Up Regions a prebiehajúca 

výstava, zapájanie žiakov do systému duálneho vzdelávania.   

3. Ing. Peter Makara, vedúci odboru financií ÚPSK 

Informácia o plánovanom stretnutí škôl a OF ÚPSK, kde budú poskytnuté metodické 

usmernenia. Oboznámenie o zbere údajov do Centrálneho ekonomického centra, ktoré 

patrí pod Min. financií SR. Otvorené otázky o komunikácií medzi OF a školami; 

Fungovanie pokladne – odporúčanie, aby bola na školách zavedená Žiadanka na 

preddavok, ktorá obsahuje účel použitia preddavku, popis požadovaného tovaru alebo 

služby, zdôvodnenie a podpisuje vedúci zamestnanec. Pri online nákupe platiť na 

dobierku.  

4. JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Ú PSK 

Poďakovanie za doterajšiu spoluprácu. Oznámenie, že školám neprišla Smernica 

o verejnom obstarávaní, pretože zlyhala technika. Potrebné pracovať s portálom EVO; 

Je potrebné ukončiť veľké investície do konca roka, aby sa dočerpali financie;  

Obnova budov/ komponent 2: skončiť v roku 2026; Envirofond – potrebné informovať 

o investíciách; Energie: Nadlimitná zákazka musí mať poistenie a je potrebné mať 

revízneho technika. Rámcová zmluva sa pripravuje.  

5. PhDr. Marcel Novotný, PhD., hlavný kontrolór PSK 

Predstavenie hlavného kontrolóra. Kontrolná činnosť útvaru hlavného kontrolóra, ktorá 

sa vykonáva na základe Plánu kontrolnej činnosti schválenej Zastupiteľstvom PSK v 

polročných intervaloch. Prestavený legislatívny rámec, kontrolné zistenia, najčastejšie 

porušenia a nedostatky. Útvar hlavného kontrolóra PSK nie je metodickým orgánom.  

6. Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK  

Ing. Tomáš Novotný: oboznámenie s mimoriadnou situáciou v energetike. Nariadenia 

vlády SR na pomoc s cenami energií 2023; Dotácie na energie - Kompenzácie vo výške 

80 % z oprávnených nákladov; Potrebné regulovať energiu; Verejné obstarávanie na 

predmet zákazky „dodávka elektrickej energie a zemného plynu“; Mesačné a ročné 

spotreby energií (vyúčtovacie faktúry), pravidelné opakované zasielanie.  



Odpočty meradiel: Spotreba plynu - výpočet mesačných spotrieb tepla na vykurovanie 

s prepočtom vonkajších teplôt;  Elektromer - mesačné spotreby, nie ročné; Vodomer - 

mesačná kontrola spotreby vody. Studená voda je ohrievaná centrálnym ohrevom. Čím 

je nižšia potreba tepla na ohrev 1m3 studenej vody, tým je teplá úžitková voda lacnejšia; 

Informácia o spotrebe technologickej vody.  

7. Ing. Martin Brodňanský, Oddelenie správy budov Ú PSK 

Informovanie o poistnom majetku organizácií PSK; Pripravuje sa spoločné poistenie 

pre organizácie PSK. Poistné krytie sa rozšírilo o riziká, ktoré v pôvodných zmluvách 

neboli zastrešené a každá organizácia má zabezpečené poistné krytie v zmysle 

Rámcovej dohody. Upozornenie na poistné udalosti a možné riziká.  

8. RNDr. Bc. Mária Takáčová, riaditeľka RÚŠS v Prešove 

Informovanie o zriadení, organizácii a o základných úlohách RÚŠS v Prešove; 

Oboznámenie o možnosti získania nižšieho stredného odborného vzdelávania.  

Mgr. Mária Halecká, vedúca odboru metodiky 

Informovanie o asistentoch učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, nebudú 

sa navyšovať počty a bude rozdelených 958 asistentov podľa druhu postihu.  

Maturita – ostávajú rovnaké distribučné miesta. NÚCEM – nahlásiť mená 

predmetových komisií a NIVaM  preškoľuje predsedov.   

9. Mgr. Ľuboš Sopoliga, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, krajské pracovisko 

Prešov 

Oboznámenie o fungovaní NIVaM, ktorý je v každom kraji a fungujú na stránke 

https://nivam.sk/. Erasmus+ bude mať zastúpenie v Prešove. Informovanie o národnom 

projekte Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC - 

Programme for the International Assessment of Adult Competencies) realizuje Národný 

ústav certifikovaných meraní vzdelávania vďaka podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci OP Ľudské zdroje; 

Predstavenie kníh pre učiteľov. Máj/jún bude prezentovaná reforma školstva 

v jednotlivých okresoch.  

Mgr. Dagmar Čtvrtníčková – Informovanie o školení predsedov školských 

a predmetových maturitných komisií, ktoré bolo zamerané na legislatívu. Prezentácie 

budú poskytnuté, ak niekto nebol na školení, stačí napísať na mail: 

dagmar.ctvrtnickova@mpc-edu.sk. O menovaní do funkcie predsedu školskej 

maturitnej komisie a predsedu predmetovej maturitnej komisie hovorí § 80 ods. 3  

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

Monika Duždová – Informovanie o podpore odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní v 

spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF, ktorého cieľom je poskytovať 

pedagógom a školám podporu v začleňovaní cudzincov do slovenského školstva.    

10. Ing. Pavel Ondek, Odborový zväz pracovníkov vedy a školstva SR 

Informovanie o politike odborového zväzu školstva a o výzve na kompenzácie 

vysokých cien energií; Kolektívna zmluva vyššieho stupňa od 1.1.2023 do 

31.8.2024: zákon o odmeňovaní v sume 500 eur, zvýšenie platu, odstupné, odchodné, 

dôchodkové sporenie a vo vlastnej kolektívnej zmluve (podnikovej)  možnosť dohodnúť 

priaznivejšie pracovné podmienky; Stupnica platových taríf pedagogických 

zamestnancov;  

Štátny rozpočet na rok 2023 pre školstvo: celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2023 

sú rozpočtované sumou 26,69 miliardy eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 

2023  sú rozpočtované sumou 35,04 miliardy eur, schodok štátneho rozpočtu na rok 

2023 je 8,35 miliardy. Informovanie o regionálnom školstve. 

Mgr. Ľuboš Kvašňák, Odborový zväz pracovníkov vedy a školstva SR 

https://nivam.sk/


Informovanie o spoluúčasti zástupcov zamestnancov na pracovných podmienkach a o 

kolektívnej zmluve na škole/školskom zariadení. 

11. Ing. Andrea Ondová, Regionálne centrum ŠIOV 

Príprava hlavných inštruktorov a inštruktorov v SDV; Opakované overenie spôsobilosti 

zamestnávateľa v SDV; Organizácia maturitnej skúšky; Záverečná skúška a jej 

organizácia; Delegovanie zástupcov SaPO do skúšobnej komisie; Vyhláška o sústave 

odborov pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.  

12. Mgr. Miroslav Vaško, vedúci oddelenia duálneho vzdelávania Ú PSK 

Požiadavka na riaditeľov škôl vpisovať údaje o žiakoch a učebných zmluvách do ASC 

agendy – zodpovedne, každý mesiac. Zvážiť možnosť uvádzať aj názov zamestnávateľa 

(ak ASC agenda umožní); Aktualizovať profil / údaje / informácie školy na stránkach: 

https://www.kamnastrednu.sk/, https://www.kampo.sk/ a web stránky školy; 

Debarierizácia stredných škôl: pripravovanie projektov pre 24 škôl a  ďalších 19 

oprávnených škôl pripraví svoj prvotný zámer do 31.03.2023.  

13. Ing. Lenka Holubová, odbor školstva  

Informovanie o lyžiarskych kurzoch. Príspevok na športovú činnosť dieťaťa - ako 

minulý rok.  

14. PaedDr. Ján Furman – oboznámenie, že do konca marca doriešiť tému debarierizácie. 

Informovanie o výzvach Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu 

elektriny a Výzva na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu 

obnovy. Termín prihlásenia na výstavu Mladý tvorca 2023 je stále otvorený do 

15.3.2023.  

 

Vedúci odboru školstva ukončil pracovnú poradu riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a poďakoval za aktívnu účasť.  

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Katarína Jurčišinová 

 

 

 

 

 

 

Schválil: PaedDr. Ján Furman  

https://www.kamnastrednu.sk/
https://www.kampo.sk/

