
  
 

Z á p i s n i c a  

z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

konanej v dňoch 20. októbra – 21. októbra 2022 v Škole v prírode Detský raj, Tatranská 

Lesná 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

20. – 21. 10. 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. Poďakoval odchádzajúcim riaditeľom škôl a referentke 

odboru školstva do dôchodku, privítal novozvolených riaditeľov a referentku odboru školstva 

Ú PSK.  

2. Ing. Martin Štefanco, PhD., riaditeľ Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK, predstavil 

služby a víziu energetickej agentúry pre koncových užívateľov objektov spravovaných PSK 

spracované v manuáli. Agenda jednotlivých miest spotreby energie je vedená p. Tomášom 

Novotným, ktorý komunikuje v oblasti energetiky prostredníctvom emailu a s každou zmenou 

v tejto oblasti je nutné ho kontaktovať, resp. využiť možnosť prizvania agentúry na jednanie 

s projektantami pri jednotlivých usmerneniach. V súčasnosti agentúra spracováva manuály pre 

projektantov a manuály zamerané na prevádzku objektov, chystá sa implementácia 

energetického manažmentu každého objektu PSK a s tým súvisiaca úloha smart meteringu 

(aplikácia služby IT systémov dôležitá pre úsporné opatrenia s cieľom získať reálne dáta pre 

danú prevádzku). 

3. Ján Švirloch, energetik EA SR PSK, odprezentoval Návrh opatrení pre zníženie spotrieb 

energií ako pomôcku pri dennom nakladaní s energiami (ppt prezentácia). Opatrenia boli zaslané 

mailom v podobe manuálu a nedajú sa aplikovať na každú prevádzku všeobecne, pretože každý 

objekt je iný. Venoval sa 3 okruhom: vykurovanie-plyn, elektrická energia a voda. V súlade 

s platnou legislatívou -  vyhláška č. 152/2005 Z. z. boli prijaté odporúčané opatrenia pre zníženie 

spotrieb energií. V následnej diskusii s riaditeľmi škôl a dohode agentúry o prehliadke objektu 

sa zo strany riaditeľov škôl v rámci šetrenia uvažuje o fotovoltaike ako „off grid“ riešení. Zmena 
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energetického zákona – má vzniknúť tzv. „Komunitná energetika“. Cena plynu je zazmluvnená, 

do konca roka sa nemení, fix bude zadovážený prostredníctvom prepočtového faktoru, v novom 

roku sa bude požadovať zastropovanie. Terajšia cena plynu: cca na úrovni 140 €/ MWh. 

V novom roku sa cena bude vyvíjať podľa nákupu. Elektrina je v stave verejného obstarávania, 

procesuje sa.  

4. Ing. Ivana Kirkov, vedúca oddelenia projektov stredných škol, Mgr. Miroslav Vaško, vedúci 

oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie, Odbor školstva Ú PSK, informovali 

o stave iniciatívy v projekte CuRI – realizácia stavieb prebieha. Duálne vzdelávanie – nutnosť 

uzatvárania zmlúv, prístupu žiakov k moderným technológiám a prácu s nimi, poskytnutie 

vzdelávania v predpísanom počte hodín. Národný projekt – zrealizovaných 5 sektorových 

konferencií - možnosť spolupráce s podnikateľmi. Ďalší výstup projektu: učebné texty, inovácia 

škol. programov. 4.fáza CuRI – zapojenie S0Š+gymnázia. Workshop 25.10. 2022 zameraný na 

digitalizáciu škôl. Požiadavka iniciatívy –  analýza stavu digitalizácie na školách v spolupráci so 

Svetovou bankou a návrh inovácie v tomto segmente (modernizácia, dovybavenie), 3 úrovne: 

1. digitalizácia (v zmysle nákupu PC a s tým súvisiace vzdelávanie zamestnancov), 2. pokročilá 

infraštruktúra v rámci školy (centrálne úložiská dát) a 3. regionálna úroveň - sieť škôl. 

V zakontrahovaných projektoch nezabúdať na finančnú kontrolu, na dofinancovanie 

neoprávnených výdavkov požiadať PSK. 

Plán obnovy – informácie na webovej stránke, približne 40 výziev na rôzne oblasti. 

Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škol – spustenie 

z Plánu obnovy – v našej pôsobnosti je to 40 oprávnených žiadateľov – presný postup ako majú 

školy postupovať (ppt prezentácia). V prvom kroku je nutná práca s metodickým pokynom 

Odboru majetku a investícií. Do 30. 6. 2025 musí byť odstránená architektonická bariéra/y. 

Žiadosť  o vstup do investičnej akcie resp. o schválenie je potrebné podať do 30. 11. 2022 na 

Odbor školstva.  Nepresiahnuť náklady vo výške 130 000 € s DPH – urobiť odhad, projektovú 

dokumentáciu, ak škola nevie, či má vlastné zdroje – požiadať Odbor majetku a investícií (p. 

Dzugas). Na zachovanie postupnosti je vypracovaný Manuál debarierizácie, ktorý je zverejnený 

na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kapitolám 14. a 16. venovať pozornosť, 

dodržať predpísané grafické normy, inak projekt nebude schválený.  

5. Ing. Andrea Ondová, regionálne centrum ŠIOV, odprezentovala informácie o duálnom 

vzdelávaní šk. rok 2022/2023 (ppt prezentácia). Poukázala na dve veci, ktoré eviduje ako 

nesplnené v zmysle novelizácie zákona § 16 zákona č.61/2015 Z.z.o OVP a to duálne zmluvy 

a priebeh praktického vyučovania. Školenie na učebné osnovy: p. Ondová, p. Vaško - 3.11.2022 

v prezenčnej forme.  

Záznamový hárok žiaka od zamestnávateľa (príloha 3) je podkladom pre slovné hodnotenie 

žiaka, použitý bodovací systém na základe ktorého vyjde známka, 4 x ročne ku klasifikácii. 

Ponúknutý 3-dňový kurz vyškolenia majstrov ako hlavných inštruktorov.  



Vyhláška o sústave odborov pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania - 

počkať na usmernenia ohľadom zlúčenia odborov, premenovania, prečíslovania a zaniknutia 

odborov. Na marketingovú komunikáciu osloviť p. Fischera.  

Národný projekt SOK- systém overovania kvalifikácií a výsledkoch neformálneho vzdelávania 

(ppt prezentácia). Autorizované osoby sú stredné školy, 213 kvalifikácií sa bude overovať 

s firmou ASECO – získanie osvedčenia, overenie zamestnancov, ktorí nie sú vzdelaní v odbore, 

aby boli kvalifikovaní.  

6. PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda PSK, vo svojom vystúpení poďakoval za 5 rokov 

spolupráce v ťažkej situácii nielen COVIDu, ale aj rastúcich cien energií. Vyzdvihol obdobie 

investícií – projekt CuRI, spolupráca so Svetovou bankou, 45 miliónov eur bolo za posledné 

obdobie investovaných do škôl. Na rozvoj školstva boli poskytnuté nielen EU fondy, ale aj 

vlastné prostriedky PSK. Ďalej poukázal aj na problémy už v rozbehnutých projektoch, a preto 

sa neustále vykonávajú kontroly. V programe duálneho vzdelávania apeloval na mladých ľudí, 

aby aj po skončení štúdia ostali doma. Pán predseda vyjadril  potrebu, aby aj zdravotnícke školy 

boli súčasťou duálneho vzdelávania – komunikácia s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR a zdravotníctva. V závere poďakovali riaditelia škôl predsedovi pri podpore školstva, 

racionalizácii škôl, športových podujatiach a pri zastrešení projektu Strednej športovej školy 

v Poprade. 

7. Mgr. Katarína Jurčišinová, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie, Odbor 

školstva Ú PSK informovala o projekte  

SMART PSK – zapojené všetky kraje Slovenska. Jednou z aktivít bolo aj zavádzanie systémov 

riadenia kvality – zapojené 4 školy v spolupráci s doc. Blaškom a vytvorenie samohodnotiacej 

správy o výchovno-vzdelávacej činnosti. V rámci CuRI to prebieha aj na zdravotníckych školách 

na zvýšenie kvality ich činnosti.  

Projekt DofE – zapojených 18 škôl, podpísaná spolupráca s PSK.  

Diamantová cena – rozvojový program –  podpora riaditeľov a koordinátorov pri vytvorení vízie 

školy ako nevyhorieť a vytvoriť zdravý tím.  

Spolupráca s firmou UNICORN – zapojené 4 školy, vytvorenie katalógu, online materiálov, 

žiaci sa môžu skúšať online. Plánované memorandum. 

8. Mgr. Miroslav Vaško, vedúci oddelenia pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie , Odbor 

školstva Ú PSK, odprezentoval vo svojom prejave (ppt prezentácia) a vizuálne znázornil 

zapojenosť škôl v duálnom vzdelávaní,  čo predstavuje 5-7 %, apelovanie na spoluprácu škôl. 

9. PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva, oboznámil prítomných s niekoľkými blížiacimi 

sa ponukami podujatí:  

1) v spolupráci s CeNef a našim odborom konferencia (Ne)bezpečne v sieti – 16. 11. 2022 

na Ú PSK zameraná na rozvoj kritického myslenia, zastrešenie: p. Olejníková.  



2) konferencia v anglickom jazyku v Bardejove – 4.-5. 11. 2022 zameraná na bilingválne 

štúdium, ponuka príde mailom, zodpovedný: p. Šmilňák.  

3)  odbor prevencie kriminality kancelárie MV SR – zodpovedný: p. Berta.  

4) Prešovská univerzita uskutočňuje v oblasti dňa vedy a umenia pre študentov akciu 

v OC Novum – 9. 11. 2022 

5) Vzdelávanie pre ekonómov a riaditeľov zamerané na nedostatky v rámci finančného 

manažmentu jednotlivých škôl, zodpovedný: p. Makara.  

Ďalšie informácie: 

- Upozornenie – neísť do záväzkov bez finančného krytia. 

- Hodnotenie riaditeľov – realizácia cez ASC agendu alebo vlastnými dotazníkmi, hodnotiace 

rozhovory v novembri - decembri s p. Furmanom. 

- Plánovanie počtu žiakov – konzultácie po voľbách online formou. 

- Investície do škôl – pokračovať v investičných zámeroch, ale dôležitá je úprava rozpočtu. 

- Výzvy – potrebný súhlas Ú PSK  pri rozpočtovom opatrení. 

- Zmeny názvu škôl –  v súlade s legislatívou, nahlásenie p. Fečovej, potreba úpravy údajov 

na webových stránkach škôl. 

- Duálne vzdelávanie – koordinácia so ŠIOV a sieťovanie v rámci odboru – p. Jurčišinová, 

p. Vaško. 

- PaedDr. Ján Furman na záver poďakoval všetkým prítomným riaditeľom, kolegom z odboru 

za aktívnu účasť a ukončil poradu. 

Zapísala: Mgr. Viera Štefanková 

Dňa: 28. 10. 2022 

PaedDr. Ján Furman 

vedúci odboru 



Adresa:
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** Predpokladaná výška požadovaných kapitálových výdavkov pre rozpočtový rok, resp. na ďalšie roky, ak ide o viacročný náklad.
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realizácia IA

inžinierska činnosť
technický dozor investora

Zdvôvodnenie 
opodstatnenosti investičnej 
akcie

* Pri IA musia byť do požiadavky zahrnuté aj prípadné ďalšie súvisiace kapitálové výdavky – napr. pri stavebných IA je to projekt stavby, stavebný 
dozor, autorský dozor, nákup stavieb a pozemkov, nákup hnuteľného majetku a pod.

Opis predmetu IA pre 
potreby verejného 
obstarávania:

Predpokladaná hodnota                                                         
IA (s DPH) *:

Zdroj financovania:

Náklad (s DPH):

passport objektu

Rozpis a špecifikácia kapitálových výdavkov (KV) pre IA*:

obhliadka a posúdenie IA - oponentský posudok
projektová dokumentácia + výkaz výmer

Spôsob určenia 
hodnoty IA:

Roky, na ktoré sú 
požadované KV                
a ich výška**

Predpokladaný termín ukončenia IA:

                          Podpis štatutára organizácie, pečiatka:

Obstarávateľ zodpovedá za to, že predmetná investičná akcia spĺňa kritéria kapitálových výdavkov v zmysle platných predpisov.

Predpokladaný termín začatia IA:

stavebný dozor

Organizácia

Prešovský samosprávny kraj
Žiadosť o schválenie investičnej akcie
a o pridelenie kapitálových výdavkov

Vyplní štatutár žiadateľ, resp. ním poverená osoba

Zoznam povinných príloh (napr. predbežný rozpočet, fotodokumentácia, posudky a pod.):

Štatutár organizácie:
Tel. číslo, e-mail:

Názov investičnej akcie (IA):

 

Vypracoval (meno, tel. číslo) :

Dátum: 



Názov činnosti:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
...

 iná

Dátum

Schválený postup: zdroj KV/BV
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
...

Súhlasím áno nie Dátum:

2/2

Zdôvodnenie: 

Zodp. prac.: Termín:

Funkcia/ ....( garant za ....)Projektový tím (meno):

Náklad v € Poznámka

Vyjadrenia Investičného výboru k požiadavke na začatie investičnej prípravy

Predseda Investičného výboru 
PSK

Podpis:

Príslušný odbor:

Odbor financií:

Vedúci oddelenia investícii:

Vedúci odboru MaI:

Navrhovateľ:

Zatriedenie IA podľa Zákona o VO: zákazka s nízkou hodnotou podlimitná zákazka nadlimitná zákazka

Stanovisko Podpis

Tel. kontakt:

Vyplní investičný technik PSK

Názov investičnej akcie (IA):
Organizácia:


	Zápisnica z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení  v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
	20. – 21. 10. 2022
	Žiadosť o schválenie investičnej akciea o pridelenie kapitálových výdavkov


