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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 
Odbor školstva 

 
 

Z á p i s n i c a 
 

z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja konanej v dňoch 5. septembra 2019 – 6. septembra 2019 v 

Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 
 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
5. september 2019 
 

1. Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja otvoril vedúci odboru školstva, PaedDr. Ján Furman, ktorý 
pozdravil zúčastnených a menovite zablahoželal úspešne zvoleným a povereným 
riaditeľom.  
 

2. Ing. Vladimír Grešš, vedúci odboru správy majetku a investícií, prezentoval fázy 
investičného procesu – stavebných  investícií (1. predinvestičná príprava; 2.investičná 
príprava; 3. realizácia a kontrola stavby; 4. meranie vlastnosti stavby). Každá 
organizácia má investičný tím PSK, ktoré boli predstavené.  
 
Ďalej upozornil na: 

- školy s odborom správy majetku a investícií budú pripravovať investičné zámery;  
- je potrebné pomenovať objekty v školách, aby mali vo všetkých dokumentoch 

rovnaký názov;  
- autá majú byť do konca roka objednané (biele). 

 
3. PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK pozdravil prítomných a zaželal veľa 

síl do nového školského roka. Skonštatoval, že ak chceme niečo zmeniť k lepšiemu, 
musíme urobiť zmenu aj v našich činnostiach. Nastali zmeny na viacerých školách po 
výberových konaniach. Riaditeľom, ktorí išli do dôchodku poďakoval za ich činnosť 
a prácu. Následne musí dôjsť k doplneniu členov do rady škôl. Na školách, kde boli 
výberové konania neúspešné, nové sa uskutočnia do konca novembra. Zároveň 
ubezpečil riaditeľov, že každé oddelenie na Ú PSK je im k dispozícii.  
 

V ďalších bodoch predseda informoval o zrušení dvoch škôl na poslednom 
zastupiteľstve, o zvýšení platov učiteľom aj o 200 € za predpokladu dôslednej 
a zodpovednej racionalizácie siete škôl, o možnosti zabezpečenia bezkontaktných 
čipových kariet pre žiakov v septembri zadarmo. Na záver informoval o spolupráci 
s Košickým samosprávnym krajom o podpore budovania a rozvoji integrovaného 
dopravného systému. 
 

4. PhDr. Milan Zagrapan a riaditeľ SPŠ stavebnej v Prešove Mgr. Stanislav Kolpak 
predstavili projekt športových súťaží pre žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK v šk. 
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roku 2019/2020 ako súčasť Koncepcie rozvoja športu a pohybových aktivít na stredných 
školách. Základným cieľom projektu Stredoškolských hier je zapojenie čo najväčšieho 
počtu žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK do pravidelných pohybových a 
športových aktivít, zlepšovanie podmienok materiálneho vybavenia, personálneho 
obsadenia a finančného zabezpečenia a vytvorenie zdravého a súťaživého prostredia na 
školách. Boli menované školy (centrály), ktoré budú zastrešovať stredné školy 
v každom okrese PSK.  
 

5. Mgr. Soňa Štefančíková a Mgr. Marianna Potanovičová predstavili prácu Rady 
mládeže PSK. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková 
organizácia, priamo riadená MŠVVaŠ SR. Predmetom činnosti je rozvoj potenciálu 
a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne 
vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle 
Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020. Národná agentúra Erasmus+ pre oblasť 
mládeže a športu je zodpovedná za implementáciu grantových programov Erasmus+ 
a Európskeho zboru solidarity.   
 

6. Bc. Juliana Hajduková z Prešovského dobrovoľníckeho centra poďakovala za 
možnosť prezentovať hlavné ciele dobrovoľníckeho centra, ktoré je otvoreným 
združením občanov, skupín a organizácií založené  na zlepšení života obyvateľstva 
v regióne Prešovského kraja. Zároveň informovala, ako sa stať dobrovoľníkom a kde 
informácie získať: https://www.dobrovolnictvopo.sk  

 
7. Ján Smolka informoval o Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu, do ktorého sa 

môže zapojiť každý vo veku od 14 do 24 rokov. Rozvíja sa talent, zameriava sa na šport, 
dobrovoľníctvo a dobrodružnú expedíciu. Okrem prekonania samého seba, nových 
zážitkov a priateľov získava sa certifikát uznávaný na univerzitách a firmách po celom 
svete.  Program DofE sa k mladým ľuďom dostáva prostredníctvom škôl a organizácií 
pracujúcich s mládežou. PSK a DofE podpísali Memorandum o spolupráci pri 
príležitosti ocenenia vyše 300 mladých ľudí z PSK a KSK v Hanušovciach nad Topľou.  
 

8. PhDr. Jarmila Verbovská  z Metodicko-pedagogického centra zapriala riaditeľom 
veľa pracovného nasadenia. Upozornila na Zákon č. 138/ 2019 o pedagogických 
a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vstúpil do 
platnosti 1.9.2019. Ponuka vzdelávacích programov nie je zverejnená, pretože 
vykonávacie predpisy a vyhláška o funkčnom vzdelávaní sa vrátila na pripomienkové 
konanie.  
 
Zároveň upozornila na:  

- 2.9.2019 MPC požiadalo MŠVVaŠ SR o akreditáciu vzdelávať; 
- riaditelia dostali informácie o verejných podujatiach (semináre, konferencie, 

workshopy); 
- integrálnou súčasťou MPC PO je Rómske vzdelávacie centrum, ktoré 

zabezpečuje poradenskú činnosť;  
- oboznámila s harmonogramom o priebehu konania atestácií. Termín atestačných 

skúšok: 18.11. – 10.12. 2019.  
 

9. Ing. Peter Krafčík – Interaktívna škola (PcProfi s.r.o.) informoval o zavádzaní 
informačných technológií na školách, ktoré ponúka PcProfi s.r.o.. Oblasť ich záujmu je 
informačná bezpečnosť. Predstavil Microsoft Office 365. 
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10. Ing. Pavel Ondek predstavil stupnicu platových taríf pedagogických zamestnancov 
a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01. 09.2019 a od 
01.01. 2020 a stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme od 1. 1. 2019 a od 1. 1. 2020 (nepedagogickí zamestnanci). 
 

11. RNDr. Ingrid Gamíčková oboznámila prítomných s nasledujúcimi bodmi:   
- zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch;  
- novela zákonov č. 553/ 2003 a č. 596/2003 v platanom znení; 
- nový postup pri posudzovaní plnenia kvalifikačných predpokladov; 
- od 1.10.2019 sa bezúhonnosť preukazuje odpisom registra trestov; 
- predstavila kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, kariérové  

stupne, plán profesionálneho rozvoja; 
- vo svojom vystúpení prezentovala vzdelávanie: kvalifikačné, funkčné, 

špecializačné, adaptačné, predatestačné, inovačné, aktualizačné; 
- Nariadenie vlády č. 201/2019 Z. z.  

 
6. september 2019  
  

Druhý deň porady otvoril Mgr. Juraj Kredátus, PhD. a odovzdal slovo Miroslave 
Jánošíkovej.  
  

1. Miroslava Jánošíková predstavila spoločnosť SINO, s.r.o., ktorá zabezpečuje 
počítačové vybavenie 21. storočia. Vymenoval výhody pre školu, ktoré prináša SINO 
ZEROclient: jednoduchá správa; učiteľ vidí všetky obrazovky žiakov na svojom 
monitore; učiteľ vie zakázať určité typy programov a stránok; bez vyžarovania tepla 
a hluku v učebni; nižšia spotreba elektrickej energie; minimálna poruchovosť.    
 

2. RNDr. Miloslav Repovský z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 
informoval zúčastnených o účasti 5 111 žiakov zo 76 škôl zriadených PSK na RT EČ 
MS. Odprezentoval výsledky žiakov v teste slovenský jazyk a matematika,  rozdelenie 
žiakov v SR a v Prešovskom kraji podľa úrovne  testu z AJ a informoval 
o harmonograme opravných testov MS 2019.  
 

 
3. Prof. ThDr. PeaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. a PhDr. Pavol Leto oboznámili 

s potrebou mediálnej a finančnej gramotnosti. Hlavnou myšlienkou  je chrániť cieľovú 
skupinu pred nástrahami, ktoré na nich číhajú z mediálneho sveta. Viesť ich k lepšej 
orientácii v informačnej spoločnosti, zvyšovať mediálne a finančné kompetencie v 21. 
storočí.    

 
 

4. PhDr. Kvetoslava Komanická metodicky usmernila riaditeľov o postupe pri uznávaní 
rovnocennosti dokladov o vzdelávaní vydaných zahraničnými základnými a strednými 
školami. Upozornila, že na stredných školách v Prešovskom kraji sa zvýšil počet žiakov 
zo zahraničia. Preto žiak, ktorého prijíma stredná škola na Slovensku a má ukončené 
základné vzdelanie v zahraničí, musí mať uznaný doklad o ukončení základného 
vzdelania. Žiak, ktorý je občanom SR a ukončil strednú školu v zahraničí, OÚ uloží 
rozdielovú skúšku a určí strednú školu, na ktorej ju žiak vykoná.  
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Podala informácie k odpisom z registra trestov: zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, upozornila na zmeny  
Zákona č. 138/2019 Z. z.: 

- bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace 
a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého 
zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka; 

- úprava v zákone č. 330/2007 Z. z. o registri trestov s účinnosťou od 1. októbra 
2019.  

 
5. Ing. Andrea Ondová – Dual Point Prešov informovala o aktuálnom dodatku k ŠVP 

k 01.09.2019. Škola je povinná realizovať predmet odborný výcvik v rozsahu podľa 
požiadaviek preukázateľne určených zamestnávateľskými subjektami, s ktorými má 
škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní v rámci procesov spracovania 
školského vzdelávacieho programu (§23 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave). 
 

Predstavila organizáciu Centire s.r.o., ktorá bude zabezpečovať zapájanie 
základných škôl do národného projektu. Na záver uviedla harmonogram procesu vstupu 
zamestnávateľa do SDV školskom roku 2019/2020.  
 

6. Ing. Michal Gula zo spoločnosti Ingos, s.r.o. predstavil digitalizáciu, jej využitie 
a možné výstupy.  

 
7. PaedDr. Ján Furman informoval o pripravovanom návrhu regionálnych  kritérií pre 

stredné školy v územnej pôsobnosti PSK pre určovanie maximálneho počtu žiakov 
prvého ročníka v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 252/2018 Z. z. v platnom znení. Po 
rokovaní s MŠVVaŠ bolo dohodnuté, že váha kritérií MŠVVaŠ bude 70% a váha kritérií 
samospráv bude 30% (zmena oproti zneniu č. 252/2018). 

 
Informoval, že novela vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 252/2018 Z. z. ešte nebola 

vydaná. V najbližších dňoch by mala byť vyhláška novelizovaná. Na základe 
rozhodnutia predsedu PSK budú príslušní vedúci odborov písomne informovať 
organizácie o súhlase/nesúhlase so vstupom do projektu.   

 
8. Mgr. Miroslav Vaško oboznámil prítomných o aktuálnej spolupráci so Svetovou 

bankou:  
- prvý rok spolupráce so Svetovou bankou v rámci Iniciatívy CuRI bol ukončený 

výberom 5 stredných odborných škôl pre ktoré boli spracované integrované 
investičné zámery. Cieľom komplexná obnova školy a kvalitné zabezpečenie 
odborného vzdelávania prípravy po obsahovej, priestorovej i materiálno-
technickej stránke; 

- na pokrytie týchto investičných aktivít boli identifikované 3 zdroje / operačné 
programy: IROP, PO ĽZ a OP VaI; 

- aktuálne OŠ Ú PSK komunikuje s ministerstvami o podmienkach jednotlivých 
výziev pre pokrytie týchto potrieb a pripravujú sa potrebné projektové 
dokumentácie; 

- v ďalšom roku spolupráce so Svetovou bankou v rámci CuRI sa budeme 
sústrediť na hodnotenie a zvyšovanie kvality našich škôl. 
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Informoval, že 30.08. bola zverejnená MŠVVaŠ SR výzva na podporu odborného 
vzdelávania, kde sa môžu zapojiť všetky ostatné naše školy, zároveň boli všetky ostatné 
školy vyzvané, aby uvažovali nad investičnými zámermi na svojich školách pre prípad, 
že budú zverejnené ďalšie výzvy z rôznych OP, na ktoré by bolo dobré zareagovať. 
Pripravené investičné zámery konzultované s Odborom správy majetku a Investícii nám 
môžu v takomto prípade značne ušetriť čas. 

 
9. Mgr. Juraj Kredátus, PhD. podal informácie:  

- pre školský rok 2020/2021 určilo MŠVVaŠ SR pre PSK prerozdeliť 6429 žiakov; 
- k 2. 9. 2019 Prešovský kraj nenaplnil 472 miest. 

 
10. Ing. Lenka Holubová upozornila na harmonogram zberu údajov o počtoch žiakov v 

šk. roku 2019/2020 zo škôl a školských zariadení financovaných z rozpočtovej kapitoly 
MŠVVaŠ SR a rozpočtovej kapitoly MV SR. 

 
Informovala o prestupoch žiakov do prvého ročníka strednej školy, ktorí sú 

financovaní podľa § 4 ods. (1) Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení, že prestup je možný len v rámci upraveného 
najvyššieho počtu žiakov podľa § 29 ods. (5) a (6) Zákona o odbornom vzdelávaní a 
príprave. Uvedené sa netýka žiakov, ktorí prestúpili do prvého ročníka strednej školy 
zo závažných najmä zdravotných dôvodov alebo závažných rodinných dôvodov. 
 

Za záver poukázala na § 146 Zákona č. 245/2008  o vzdelávaní cudzincov. 
 
 

PaedDr. Ján Furman na záver poďakoval prítomným riaditeľom za aktívnu 
účasť, všetkým poprial úspešný vstup do nového školského roka a ukončil poradu.  
 
 
 
Zapísala: Mgr. Katarína Jurčišinová  

Dňa 6.9.2019  

 

 

 

                                                                              PaedDr. Ján Furman 
                                                       vedúci odboru 

   


