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P R E Š O V S K Ý  S A M O S P R Á V N Y  K R A J  
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 10. marca – 11. marca 2022 v Škole 
v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Tatranská Lesná. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
10. – 11. marec 2022 
 

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: predsedu PSK 
PaedDr. Milana Majerského, PhD., vedúcu OMaI Ú PSK JUDr. Lýdiu Budziňákovú, 
vedúceho OF Ú PSK Ing. Petra Makaru a generálnu riaditeľku sekcie SŠ Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Ľubicu Srnákovú. 

2. Príhovor predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. : Pozdravenie vedúcich 
odborov, riaditeliek a riaditeľov škôl a školských zariadení. 

Pohnutá doba, mimoriadna situácia: 
- covid, finančná kríza, rast cien, inflácia, zdražovanie energií, ťažká situácia,     
konflikt na Ukrajine, priamy kontakt a dotyk s ňou. 
-  začlenenie a prijatie ukrajinských žiakov do žiackych kolektívov, 
- dočasné ubytovanie utečencov, potreba pomôcť im, sú vojnoví utečenci, 
- možný nárast demografickej krivky v počte žiakov stredných škôl, 
- riešenie cez dohadovacie konanie s ministerstvom školstva, aby bolo za nich riadne 
zaplatené, 
- možný problém jazykový a so začlenením sa do kolektívu, 
- duálne vzdelávanie, možnosť vylepšiť ekonomický rast nášho kraja príchodom 
týchto ľudí, rokovanie s ministerstvom hospodárstva, agentúrou SARIO 
a potencionálnym veľkým investorom, ktorý má prísť do PSK, IT sektor; úprava 
školského vzdelávacieho programu v horizonte niekoľkých mesiacov možno rokov, 
- potreba žiakov pre ich výrobu, ktorí dokážu nastúpiť a pracovať pre nich ( nielen 
pásová výroba na linke resp. operátor výroby ale aj ich vývoj ). 
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- SPŠ elektrotechnická Prešov, veľký úspech, hodnotenie INEKO, 1. miesto v rámci 
celého Slovenska, taktiež ostatné školy úspechy v súťažiach a olympiádach. 
- vysporiadanie sa s výučbou na diaľku cez informačné technológie, zvládnutie 
situácie, začlenenie žiakov späť do výučby v triedach. 

3. Ing. Peter Makara, vedúci odboru financií ÚPSK 
Spolupráca medzi OF PSK a strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

- postupná návšteva jednotlivých škôl vedúcim OF, 
- riaditeľ odborník vo všetkých oblastiach riadenia školy, 
- verejné zdroje, materiálne zdroje, finančné zdroje, riadenie krízy alebo nepredvídané 

situácie, 
- finančné zdroje riešiť s vedúcim OF, ostatné problémy s vedúcim OŠ, 
- riadenie finančných zdrojov – podvojné účtovníctvo - náklady, výnosy, evidencia 

majetku - OF chystá školenia k tejto problematike - ovládať pojmy pri  komunikácií 
s OF. 

- manažovanie cash-flow ( hotovostné toky ) - stúpli ceny za energie - 80% má deficit 
v hotovosti, úloha riaditeľov manažérov plánovať a prognózovať finančné toky na 3 – 
4 mesiace dopredu - komunikovať z OF, 

- témy školení OF - finančná kontrola, princíp štyroch očí, evidencia majetku – 
nedostatočné inventúry, 

- čaká nás konsolidácia škôl a školských zariadení voči PSK, 
- dodržiavať termíny požadované z OF, 
- požiadavky na originálne a prenesené kompetencie. OK ( peniaze z ministerstva ) a PK 

( peniaze z rozpočtu PSK ) - treba rozlišovať požiadavky; zdroje financovania ( 111 ) 
štátne, dôsledne dodržiavať zdroje financovania a účel financií; neprípustné presúvanie 
mzdových a prevádzkových financií ( len so súhlasom zriaďovateľa ); nevstupovať do 

záväzkov na ktoré nie sú rozpočtové opatrenia; bežné a kapitálové výdavky a ich 
zamieňanie - vždy sa poradiť z OF; nákup len z objednávkou – účelové prostriedky, 
vždy sa poradiť s OF a PSK a mať ich súhlas. 

4. JUDr. Lýdia Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Ú PSK 
Štyri oddelenia na OMaI ( oddelenie verejného obstarávania, majetku, investícií, správy 
budov ). 
Oddelenie VO - príprava na novelu zákona o VO, novela novely od 31.3.2022 - príprava 
jednej vzorovej spoločnej smernice na VO na zákazky s nízkou hodnotou ( pre školy, 
sociálne zariadenia, kultúrne zariadenia ) - od marca 2023 elektronická platforma, 
zákazky nad 70 000,-€ povinnosť na zverejnenie do vestníka - na zadávanie zákaziek sa 
používa ERANET. 
Výdavky nad 5 000,-€ bežné a kapitálové - musí byť súhlas investičného výboru.  
Od 31.3.2022 VO cez centrálny register zmlúv. 
Oddelenie správy budov - spravuje majetok – majetok označený za prebytočný ( ide do 
predaja alebo nájmu ).  
Nákup energií, plyn za 58,-€, elektrinu za 112,-€ - v súčasnosti je cena plynu 90,-€, 
elektriny 198,-€.  



Strana 3 z 6 
 

V spolupráci so školami a školskými zariadeniami je vytvorená databáza spotreby 
energií. Zvýšenie spotreby hlásiť p. Brodňanskému, aby sa vedelo požiadať o navýšenie 
rezervovanej kapacity - žiadať aspoň 5 dní vopred. 
Nájomcovia – treba im indexovať zmluvy aj vzhľadom na výšku inflácie - preniesť 
alikvótnu časť navýšenia energií na nájomcov. 
Oddelenie investičnej činnosti - zapojenie 11 škôl do Catching-Up III., 5 škôl vo 
vysokom štádiu rozpracovania.  
Dodávatelia žiadajú o indexáciu cien, zákon o VO, nastavené konečné pevné ceny 
v zmluvách - nevie sa indexovať ceny, zákon to nepripúšťa – v rámci Catchingu bolo 
požiadané o usmernenia.  
Nedostatkový stavebný materiál - nárast cien aj o 200 – 300% percent - obmedzené 
možnosti pri dofinancovaní. Menšie investície na jednotlivých školách - finančný odbor 
a odbor školstva po odsúhlasení vedúceho OŠ. 
Pravidlo - požiadavky na investície do návrhu rozpočtu na kapitálové výdavky 
plánované, počas roka len na havárie. 
Oddelenie majetkové, prevod správy ( nehnuteľný majetok ), prebytočnosť majetku - 
treba dôslednú inventarizáciu. Vecné bremená - treba dať pozor, len ak sa nedá inak. 

5. Mgr. Ľubica Srnáková, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, generálna 
riaditeľka, sekcia SŠ 
Zaradenie detí z UA do škôl - zaradenie detí do škôl prebieha bez prijímacej skúšky. 
Maturitná skúška – len ak bude žiak pripravený ( v septembri ) - aj zo SJL - možnosť 
poskytnutia kurzu SJL. Nastavenie zberu – ASC agenda. Ubytovanie žiakov – 
rokovanie o financiách. Spisovanie potrieb na ministerstve na vyčíslenie rozpočtu. 
Maturity budú prezenčné. Dotazník VUCEM, 5 otázok, ( Covid ), 14.3.2022 od 7:00 do 
14:00, kvôli náhradnému termínu MS. Otázky ústnej maturitnej skúšky - prispôsobené 
dištančnej a prezenčnej časti, odučenému učivu ( v rámci obdobia, ktoré bolo ). 
Predseda komisie zaznamenáva stav neprítomných žiakov. 
Prijímacie skúšky, ASC agenda, prihlášky podáva rodič, 4 školy, do 20.3. prihlášky na 
SŠ - podpisy dvoch rodičov - príčinu, prečo nie sú 2 podpisy, netreba zisťovať. 
Rozhodnutie až po ukončení prijímacieho konania - do 18.5.2022 - do 23.5.2022 
potvrdiť rodičom. Presun prihlášky, len na základe odvolania. Prihláška – rozhodnutie 
– adresa – rodič ( jedna obálka – dvaja ). Od 1.9.2022 žiaci z UA prichádzajúci na SŠ - 
navýšenie počtu žiakov zaradením – odbory. 
Zaradiť žiaka, až po statuse odídenca. Požiadavky na kurzy SLJ zo strany utečencov. 
Požiadavka zo strany zamestnávateľov na úroveň B2. 

6. Ing. Ivana Kirkov, vedúca oddelenia projektov stredných škôl, Mgr. Miroslav Vaško, 
vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie, Odbor školstva Ú 
PSK,  
                                                                                                                                        
 
Projekt Catching Up ( fáza III. ) 
Informácia o stave suplementácie projektov Catching UP, CuRI 3 – rozpracovaných 10 
škôl, PD ( čaká sa na možnosť čerpať investície v novom programovom období ), CuRI 



Strana 4 z 6 
 

1 – 5 škôl ( investície kapitálové, mäkké, pre malých a stredných podnikateľov, národný 
projekt ), participácia PSK, MŠ VVaŠ, MIRRI. 
Operačné programy IROP, Ľudské zdroje, Integrované investície. Nový operačný 
program Slovensko ( kombinovaný, ukončenie 12/2023 ). Odovzdanie stavieb 10/2021 
Medzilaborce, 1/2022 Stará Ľubovňa, 1/2022 Kežmarok. Prebieha VO Prešov, 
Matejovce, Lomnička.  
MŠ VVaŠ - manuál a metodika bezbarierizácie škôl a školských zariadení - stane sa 
súčasťou všetkých operačných programov alebo - podmienkou čerpania eurofondov pri 
rekonštrukciách a stavbách v budúcnosti. V rámci PD bude musieť spĺňať podmienky – 
princíp rovnocennosti bez segregácie, prístupné pre všetky osoby, bezpečné, komfortné, 
priestorovo vyhovujúce rozmanitým užívateľom, nielen žiakom.  
Obsah manuálu – pešie komunikácie, parkovacie plochy, vstupy do budov, rampy, 
plošiny, vstupné dvere, haly a chodby, schody, výťahy, šatne, hygienické priestory, 
ubytovacie zariadenia, priestory na výučbu, jedáleň, knižnica, priestorová náročnosť, 
označenie vstupov, nároky na osvetlenie a vnímateľnosť.  
Do 30.6.2022 má byť zverejnená výzva na financovanie týchto rekonštrukcií pre školy 
s počtom viac ako 275 žiakov. 
IV - fáza Catchin UP je novou fázou – podpora digitalizácie na školách ( materiálne aj 
personálne ) - vytvorenie centrálneho dátového úložiska kraja. 
Školský vzdelávací program ( najskôr 10 škôl III. Fáza Catching UP ). 
Ing. Ivana Kirkov – mnohí majú projekty v rozpracovanej podobe PD - treba každú vec 
komunikovať s PSK, dodržiavať smernice PSK. Pri vstupe do projektov musíte mať 
schválenie od p. Furmana – zastupiteľstva. Nemôže sa podať žiadosť o NFP - keď nie 
je finančné krytie. 

7. Ing. Andrea Ondová, oddelenie projektov stredných škôl, Odbor školstva ÚPSK 
Novelizácia zákona o odbornom vzdelávani, DV  
V priebehu 4/2022 stretnutie na školách aj zo zamestnávateľmi o duálnom vzdelávaní. 
Od 1.1.2022 je možnosť duálneho vzdelávania – praktického vyučovania aj v zahraničí, 
do 18 rokov so súhlasom rodiča - možnosť teoretického dištančného vyučovanie po 
dohode so zamestnávateľom. Zaznamenávať priebeh praktického vyučovania spoločne 
so zamestnávateľom.  
Zjednodušil sa proces certifikácie zamestnávateľov - netreba dokladať výpis z OR, 
štatutári výpis z RT - iba čestné vyhlásenie. Nové tlačivo o žiadosti o overenie 
zamestnávateľa a jeho spôsobilosti, vrátane čestného vyhlásenia. Učebná zmluva – 
doplniť do 31.8.2022. Vnútorný poriadok – zamestnávateľ má povinnosť zaznamenať 
priebeh PV.  
Spracovať nové učebné osnovy pre OV – zamestnávateľ ich preklopí do svojho 
vnútorného poriadku pracoviska. Povinnosť zamestnávateľa upraviť vnútorný poriadok 
BOZP - úraz žiaka na pracovisku je už opäť pracovný úraz a nie školský úraz. 
Ospravedlnenie žiakov na pracovisku je podľa ZP - nie školské. Stravu pre žiakov DV 
prepláca zamestnávateľ. ŠKVP so stavovskými organizáciami ( ak je v škole ). ŠKVP 
so zamestnávateľmi. Vypracovanie ŠKVP ak sme v DV. 
Plánovaný počet žiakov v DV – nový vzor duálnej zmluvy, plán na 3 – 4 roky. Aktuálny 
počet v DV v PSK je 1217 žiakov k 31.1.2022. 
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8. Ing. Jaroslav Timko, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia, 
kancelária riaditeľa Úradu PSK 
Problematika aktuálneho stavu prílevu utečencov z vojnovej Ukrajiny, Covid-19. 
Ubytovacia kapacita do 500 osôb. Strava 11,60 €/1 deň. Pranie a sušička ( požiadavky 
na p. Timka ). Zdravotná starostlivosť – rokuje sa o pomoci dobrovoľníkov. Status 
azylant, odídenec – rozhodnúť sa môžu do 90 dní – cudzinecká polícia, ÚPSVaR – 
nahlásiť pomoc, obrátiť sa na OÚ – krízové riadenie. V kontexte finančného 
zabezpečenia na preplatenie nákladov treba zaslať 2 týždenný report ( energie, stravné, 
ubytovanie a ďalšie ). 

9. PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru, Odbor školstva Ú PSK 
Návštevy všetkých škôl spolu s vedúcim OF ÚPSK p. Ing. Makarom - plánované 
investície - treba komunikovať s OF - všetky bežné a kapitálové výdavky najskôr 
odkonzultovať s p. Furmanom. 2022 je daných do KV 2,6 milióna €. Vyčlenili sa 
finančné prostriedky na nákup áut. 

10. Ing. Lenka Holubová, oddelenie metodických činností a športu, Odbor školstva Ú PSK 
PSK. 
Príspevok na rekreáciu zamestnanca - bez ohľadu na počet zamestnancov.  
Príkazný list predsedu PSK - garantovanie reputácie na tzv. športový poukaz, športovú 
činnosť dieťaťa - zber raz kvartálne, treba si pozrieť ZP o podmienkach, ktoré musí 
splniť zamestnanec, aby sa mu mohol preplatiť. Refundácia od zriaďovateľa - príspevok 
maximálne do výšky 275,- € ročne. 
Žiadosti v SPINE – stručný popis, podrobný popis v e-dokumente. Správny druh 
žiadosti či už na mzdy, prevádzku, rekonštrukciu, rekreáciu, šport. 
Záver: 
Vedúci odboru školstva, PaedDr. Ján Furman poďakoval riaditeľom za prácu a celé to 
úsilie počas covidového obdobia, dištančného vzdelávania a ukončil poradu. 

 

Zapísal: Bc. Miloš Bizub, 

oddelenie metodických činností a športu, Odbor školstva ÚPSK 
Dňa: 23.3.2022 
 
 
 
 
                                                                                           
                                                                                           

 

 

 

            PaedDr. Ján Furman,  
            vedúci odboru školstva ÚPSK 
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