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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 26.augusta – 27. augusta 2021 v Škole 

v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

26. augusta 2021 

 

1. Pracovnú poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK otvoril a viedol vedúci odboru školstva PaedDr. Ján Furman, ktorý pozdravil 

zúčastnených a oznámil zmenu programu porady riaditeľov z dôvodu potvrdenej 

účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislava Gröhlinga.  

2. Za Útvar hlavného kontrolóra vystúpili Ing. Miroslav Mikloš, hlavný kontrolór 

a Mgr. Silvia Kubáňová, kontrolórka z oddelenia všeobecnej kontroly, ktorí zhrnuli 

zistenia vyskytujúce sa pri finančných kontrolách ÚHK PSK v organizáciách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za posledný rok.  

Sú rozdelené do 6 blokov :  

• Zriadenie, vznik organizácie a vymedzenie základného poslania - zriaďovacia 

listina.  

Povinnosť štatutárov je požiadať zriaďovateľa o aktualizáciu zriaďovacej listiny.  

Zriaďovacia listina spolu s jej dodatkami musia korešpondovať so skutočnosťou 

v organizácii.  

• Finančná kontrola (zodpovedný zamestnanec vykoná finančnú kontrolu, za ktorú 

je zodpovedný). Finančná kontrola sa v organizáciách vykonáva formálne, resp. 

nesprávne. Je potrebné vždy vyjadrenie zodpovednej osoby, resp. vedúceho 

zamestnanca, či je možné vo finančnej operácii pokračovať.   

Interné predpisy – ku kontrole je potrebné vždy predložiť Organizačný a Pracovný 

poriadok školy, Smernicu o sťažnostiach. Ďalšie interné predpisy, ktoré 

organizácie predkladajú ku kontrole si štatutári vypracujú podľa vlastných potrieb, 

keďže sú zodpovední rozvíjať finančné riadenie, ktorým zabezpečí hospodárne, 

efektívne, účinné a účelné realizovanie finančných operácií. Interné predpisy 

vydané štatutárom nemôžu byť v rozpore s legislatívou. Oboznámenie 

 zamestnancov o interných predpisoch musí byť preukázateľné. 

• Personalistika – osobné spisy, odmeny, osobné príplatky – zosúladiť pracovné 

zmluvy s náplňami prác zamestnancov, preukaznosť a správnosť započítanej 

odbornej praxe zamestnancom. Osobné príplatky zamestnancom priznáva 

zamestnávateľ na základe písomného návrhu vedúceho zamestnanca. Odmeny 

zamestnancom poskytuje zamestnávateľ s odôvodnením v písomnom návrhu 

vedúceho zamestnanca.  



• Sociálny fond – jeho zúčtovanie vykonať do 31.1., zúčtovanie musí byť v súlade 

s účtovníctvom.   

• Stravovanie -  časté je poskytovanie stravných lístkov oneskorene vo vzťahu 

k súčasnej platnej legislatíve, resp. neposkytovanie stravy zamestnancom, ktorí 

majú nárok na jej poskytnutie. Stravné lístky poskytnuté v decembri sa 

zúčtovávajú v danom mesiaci. Organizácie sú povinné zosúladiť si interné 

predpisy,  napr. aj výšku príspevku na stravovanie. Ak ju uvedú vo viacerých 

predpisoch, musí byť jednotné. 

• Inventarizáciou sa overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku  

a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Stav majetku, záväzkov, 

rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky 

porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.  

Hlavný kontrolór uviedol, že cieľom útvaru hlavného kontrolóra je vytvoriť nové 

oddelenie, tzv. metodické, ktoré by malo za úlohu usmerňovať riaditeľov organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK tak, aby sa vedeli zorientovať v ekonomike.  

3. Ing. Vladimír Vaľa, vedúci oddelenia investícií, informoval prítomných 

o organizačnom zložení odboru majetku a investícií a jeho kompetenciách (oddelenie 

správy majetku, oddelenie investícií, oddelenie správy budov, oddelenie verejného 

obstarávania). Investičné oddelenie –okrem bežných IA (investičná akcia)  z rozpočtu 

PSK pripravujú  aj veľké investičné akcie v oblasti školstva: projekty v rámci IROP-u 

a iných výziev, v súčasnosti je to hlavne iniciatíva CuRI. 

Referent pre školstvo -  Ing. Michal Dzugas 

Referent v rámci CuRI (catching up) II -  Ing. Radomír Hitrík, Lomnička – Ing. Tomáš 

Marcin. 

Referent v rámci CuRI III -  Ing. Viliam Mikláš    

  Investičný výbor PSK, od 1.6.2020  je stálym poradným orgánom predsedu PSK. 

Predseda výboru je  Mgr. Rastislav Javorský – poradca predsedu PSK pre investície. 

Jeho úlohou je schvaľovanie KV a BV na základe požiadaviek v iSpine. 

Metodický pokyn (MP) KV (Kapitálové výdavky), účinný od 1.6.2020 a Metodický 

pokyn BV (bežné výdavky), účinný od 16.11.2020 

           Príprava stavby: 

- Vedieť rozlíšiť KV a čo BV: napr.: KV- rekonštrukcia,  modernizácia,;  BV – 

výmena, oprava a pod. 

- Žiadosti o pridelenie KV alebo BV zásadne cez iSpin. 

- V iSpine je od apríla tohto roku vytvorený Register investícií, ktorý pozostáva z 2 

častí: Register investičných požiadaviek a Register investičných akcií. Po naplnení 

údajov a skúšobnej prevádzky od 1.7.2021 sa eviduje IA len cez iSpin v Registri IA. 

Žiadosti o úpravu rozpočtu (ŽUR – ky), sú zaradené do registra investičných 

požiadaviek. Prerokovanie a schválenie požiadavky v Investičnom výbore, po 

schválení úpravy rozpočtu v zastupiteľstve, sú preradené požiadavky do Registra 

investičných akcií, kde sa sleduje čerpanie KV. Čerpanie k dnešnému dňu je 24,19%. 

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 – do 6.9.2021, cez iSpin návrh investičných akcií 

na roky 2022 – 2024; všetky investičné akcie, aj tie, ktoré neboli schválené na tento 

rok, kvôli novému Registru IA. Prehodnotiť potrebu IA a finančnú čiastku. 

Nezabudnúť na každú IA, vyplniť formulár „Žiadosť o schválenie IA a pridelenie 

KV“. V súhlase na obstarávanie KV a MP pre BV je nutné požiadať o vykonanie VO 

oddelenie VO OMaI (aj na ovo@vucpo.sk) Ing. Repka. Konkrétne vymenovať 

predmety VO – Projekt, dodávka, stavebný dozor, energetický certifikát a pod.. 



Uzatváranie zmlúv – možnosť zaslania vzorových zmlúv Splatnosť 30 dní, záruka 60 

mesiacov 

Ing. Vaľa upozornil ďalej na priebeh realizácie stavby, a to konkrétne v zmysle   

bodu 7 z Metodického pokynu pre obstaranie investičných akcií v rámci kapitálových 

výdavkov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a na bod 9.  

Ďalej je potrebné organizovať kontrolné dni s vypracovaním zápisnice. 

Vyhl. č. 532/2002 Z .z., všeobecné technické požiadavky na výstavbu. 

Vyhláška 453/2000 Z .z., vykonávacia vyhláška k Stavebnému zákonu. 
            Zákon č. 254/1998 Z. z. Zákon o verejných prácach. 

            Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych     

            bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

4. PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK, pozdravil prítomných a zhodnotil 

celý školský rok 2020/2021.  

- Mimoriadna situácia; forma dištančného vzdelávania – aktivizujúce metódy 

rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov; prijímacie konanie, maturity; COVID 

v školách (očkovanie, testovanie); individuálny prístup učiteľov, konzultácie; naopak 

absencia sociálnych kontaktov. Školský rok 2020/2021 prebiehal z dôvodu zhoršenej 

epidemiologickej situácie na stredných školách od októbra 2020 do konca apríla 2021 

vo virtuálnom priestore. Prezenčná výučba bola od 8. februára povolená v prípade 

končiacich ročníkov, v skupinách 5+ pedagóg a zároveň prebiehala na stredných 

zdravotníckych školách. Ostatné ročníky stredných odborných škôl a gymnázií 

fungovali až do uvoľnenia opatrení na prelome apríla a mája formou dištančnej 

výučby. K 21. aprílu bolo pre prezenčnú formu vyučovania otvorených až 64 župných 

stredných škôl z celkového počtu 72, čo predstavuje 88,8 %. 

 - Naj online učiteľ PSK - plán vybrať a vyhlásiť výsledky začiatkom 

jesene, október/2021.  ( Prišlo 76 nominácií od žiakov na 35 učiteľov). 

- Výberové konania -  21 stredných škôl (z toho 1 jazyková škola) a 1  školské 

zariadenie (škola v prírode), 7 nových riaditeľov. 

- Optimalizácia siete škôl prebehla v okresoch Prešov, Levoča, Stropkov 

a Medzilaborce zlúčením alebo spojením s cieľom efektívneho  finančného riadenia, 

hospodárnosti a využitia priestorov. 

- Duálne vzdelávanie – prax / praktické vzdelávanie aj počas uzatvorenia škôl. 

Nové možnosti podpory zo zdrojov EU pre podnikateľov – stabilná a dlhodobá forma 

spolupráce medzi školou a zamestnávateľom, záujem vzrástol o 39%, 31 stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho kraja – zapojených 809 žiakov. 

- Investície v školách zapojených do obnovy budov; zníženie energetickej 

náročnosti – viacero SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prešlo rekonštrukciou, 

zmodernizovaním školských objektov, ale aj technicko-materiálnym vybavením  

     5.  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Branislav Gröhling vo svojom 

vystúpení poukázal na dôležitosť očkovania.  

Oboznámil prítomných s protipandemickými opatreniami, o skrátení karantény. 

Upozornil na Covid automat, v záujme je udržanie prezenčnej formy vyučovania. 

Prezentoval, že má záujem zvýšiť rozpočet pre niektoré položky, ako sú: elektrické 

energie, keďže sa každým rokom zvyšuje. 

Projekt „Modernejšia škola“ Všetky informácie sú dostupné na webe. 

https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-modernejsia-skola/. 

https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-modernejsia-skola/


            Zo strany riaditeľov: 

- samotesty -vysoké percento záujmu u rodičov, okrem okresov,  kde je zvýšený počet 

marginalizovaných skupín. Pri tejto téme bol prednesený podnet o zrealizovanie 

opakovaného prihlasovania na samotesty pre marginalizované skupiny (sociálni 

pracovníci by zistili záujem v teréne), 

- kladné vyjadrenie sa zo strany riaditeľov k pokynom z Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na začiatku pandémie, marec 2020. Postupne, keď sa pandémia 

začínala zhoršovať, pokyny boli zložité a komplikované, 

- niektorí riaditelia poukázali na deficit finančných prostriedkov na dezinfekciu,  

- poukázanie na nezaočkovanosť všetkých žiakov zdravotníckych škôl. V prípade 

praxe si riaditelia nemocníc vyžiadali zaočkovaných študentov alebo AG test, ktorý je 

už spoplatnený a tým i rodičmi odmietaný. 

- Projekt Školský digitálny koordinátor Profesijný štandard digitálneho koordinátora 

vychádza z výstupu projektu IT Akadémia: Microsoft Word - Kompetencie a 

úlohy_Digitálny koordinátor školy_web.docx (itakademia.sk). 

Pre zmluvný vzťah školského digitálneho koordinátora so školou prinieslo 

ministerstvo školstva usmernenie na svojej stránke: Usmernenie Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti so 

zamestnávaním pedagogického zamestnanca s pracovnou náplňou školský 

digitálny koordinátor. Záujem viacerých riaditeľov o správcu počítačových sietí. 

-záujem o modul pre duálne vzdelávanie s prepojením cez EDUPAGE medzi školou 

a zamestnávateľmi. 

6. Ing. Martin Brodňanský z oddelenia správy budov Ú PSK informoval všetkých 

prítomných o poisťovni, s ktorou zriaďovateľ uzavrel zmluvu. Je to Prvá komunálna 

finančná PKF poisťovňa. V prílohe je prezentácia, ktorá bližšie informuje o poistných 

udalostiach krytých z poistenia PSK.  

7. Mgr. Ľuboš Sopoliga a Mgr. Dagmar Čtvrtníčková z Metodicko-pedagogického 

centra (MPC) RP Prešov informovali, že od nového kalendárneho roka 2022 sa mení 

názov MPC na KMPC – Krajské metodicko-pedagogické centrum. Na Slovensku ich 

bude 8.  

Predstavili ponuku vzdelávania MPC RP Prešov v školskom roku 2021/2022. 

Upozornili na potrebu registrácie a následného výlučne elektronického prihlásenia. 

Programy funkčného vzdelávania, špecializačného vzdelávania (tie až od roku 2022), 

inovačného vzdelávania viď https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania. Podali 

informácie o národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov, o učiteľských fórach, 

ktoré slúžia na spoluprácu a výmenu skúseností medzi pedagogickými a odbornými 

zamestnancami škôl a školských zariadení. Lektormi učiteľských fór sú interní 

zamestnanci MPC aj externí zamestnanci, odborníci z praxe na uvedenú tému.  

8. Mgr. Iveta Peterová vedúca odboru školstva Okresného úradu Prešov informovala 

prítomných o zmene názvu a odlúčení sa od okresného úradu od 1.1.2022. Nový 

názov bude Regionálny úrad školskej správy (RUŠS). Podala informácie ohľadom 

distribúcie testov, ktoré sa budú v závislosti od dostupnosti distribuovať. 

9. Ing. Andrea Ondová zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a súčasne 

regionálna koordinátorka pre Prešovský kraj (NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie 

atraktivity a kvality OVP) informovala prítomných o Systéme duálneho vzdelávania – 

tvorba zmluvy a zmenách v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č.61/2015,  

v zákone o pedagogických zamestnancoch č. 138/2019 a v zákone č.245/2008 

účinných od 1.1.2022. Najdôležitejšie zmeny sú obsiahnuté v prílohe zápisnice.  

http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2021/04/Kompetencie-a-u%CC%81lohy_Digita%CC%81lny-koordina%CC%81tor-s%CC%8Ckoly_web.pdf
http://itakademia.sk/wp-content/uploads/2021/04/Kompetencie-a-u%CC%81lohy_Digita%CC%81lny-koordina%CC%81tor-s%CC%8Ckoly_web.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/10870_usmernenie-ministerstva-s%CC%8Ckolstva-k-s%CC%8Cdk_mr_v3.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/10870_usmernenie-ministerstva-s%CC%8Ckolstva-k-s%CC%8Cdk_mr_v3.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/10870_usmernenie-ministerstva-s%CC%8Ckolstva-k-s%CC%8Cdk_mr_v3.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/10870_usmernenie-ministerstva-s%CC%8Ckolstva-k-s%CC%8Cdk_mr_v3.pdf
https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania


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

vyučovanie,  predstavil informácie: 

- Iniciatíva Catching-up Regions (CuRI) - prebieha III. fáza tejto iniciatívy, kontrola 

realizovaných verejných obstarávaní dodávateľov stavebných prác pre investície 

na Ministerstve hospodárstva, kontrola žiadostí zo strany malých a stredných 

podnikateľov o podporu v max. výške 200 tis. € v rámci výzvy v OP II a podporu 

spolupráce MSP a stredných odborných škôl v  PSK. Predpoklad začiatku časti 

stavebných prác je jeseň tohto roka. Spolu pôjde o investície v rámci IROP vo 

výške cca 32 mil.€. Schválených je 42 žiadostí a 27 neschválených (resp. 

zastavených konaní) z celkového počtu 91 podaných žiadostí. Národný projekt 

„Zlepšenie stredného odborného školstva“ je prvou zložkou synergických 

investícií, v rámci ktorej PSK už reálne čerpá európske zdroje – od augusta 2020. 

Poďakoval riaditeľom i celým kolektívom a spolupracujúcim subjektom za doteraz 

odvedenú prácu v oblasti analýz ŠkVP. 

- V rámci II. roka spolupráce sa rozvíjala téma zavádzania systému manažérstva 

kvality na školách v PSK – v tejto téme sa bude pokračovať a v spolupráci s doc. 

Blaškom – externým konzultantom OŠ. V tejto oblasti sa plánuje zorganizovať 

workshop pre určených „koordinátorov“ kvality zo všetkých škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne podľa pandemickej situácie. Plánuje 

sa aj vydanie novej publikácie „Kvalita vo výučbe“, ktorú spracoval pre PSK  doc. 

Blaško. 

- V III. etape je vybraných 10 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, pre ktoré sa 

pripravujú investície synergického charakteru – spracovanie opisov pre spustenie 

súťaže na dodanie projektových dokumentácií. Zastupiteľstvo PSK na svojom 29. 

zasadnutí bude schvaľovať vstup do týchto projektov a finančné krytie prípravy 

PD, ktoré by následne mali byť refundované z balíka REACT-EU. 

- Začiatok IV. etapy Iniciatívy, kde OŠ deklaroval záujem rozvíjať tému 

digitalizácie škôl, na ktorú by mali byť vyčlenené finančné prostriedky z Plánu 

obnovy pre SR. 

➢ Plán obnovy aktuálne počíta s investíciami do debarierizácie stredných škôl. 

Riaditeľom škôl bola zaslaná informácia o tomto zámere s dopytom záujmu 

o debarierizáciu priestorov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Postupne sa 

plánuje debarierizácia všetkých školských budov vo vlastníctve PSK. Zoznam 

záujemcov bol poslaný na MIRRI. 

➢ Mgr. Miroslav Vaško ďalej informoval riaditeľov o možnostiach zapojenia škôl do 

národného projektu EdIT1, v rámci ktorého by mohli získať finančné prostriedky na 

nákup tabletov a PC pre podporu dištančného vzdelávania, ako aj refundovanie mzdy 

„digitálneho koordinátora“ na škole. 

➢ Informoval aj o oblasti sociálnej ekonomiky, kde chce PSK podporiť vznik a rozvoj 

registrovaných sociálnych podnikov v PSK. V tejto veci bude  riaditeľom zaslaný 

osobitný email s požiadavkou a inštrukciami. 

10. Mgr. Juraj Kredátus, PhD., vedúci oddelenia metodických činností a športu, zhrnul 

realizáciu vzdelávania v čase pandémie COVID 19 a stratégiu rozvoja vzdelávania a 

výchovy. Významným posunom vzdelávania v období marec 2020 – marec 2021 bol 

výrazný nárast digitálnej gramotnosti na školách. Negatívom obdobia je prakticky 

nerealizovateľná forma vzdelávania, resp. náročná forma vzdelávania medzi žiakom 

zo sociálne znevýhodneného prostredia a náročnosť realizácie praktického 

vyučovania, ktoré najmä v učebných odboroch je v rozsahu od 50 % do 80%. 

Absolventi mnohých odborných škôl, ale aj študijných odborov nebudú dosahovať po 



absolvovaní strednej školy štandardy pre absolventa. Mgr. Juraj Kredátus, PhD. 

odporučil, aby sa riaditelia škôl pozreli na štruktúru žiakov. Predpokladá sa, že v r. 

2028 sa bude meniť štruktúra žiakov (v niektorých severných okresoch bude 56% - 

67% žiakov pochádzať z marginalizovaných komunít). Informoval o počtoch 

prerozdelených žiakov a o odboroch, o ktoré majú žiaci záujem a o ktoré nie. Po 1. 

kole prijímacích skúšok ostalo 500 miest voľných. Optimalizácia sa vykonala 

a pravdepodobne sa bude v nej pokračovať, pretože sa znižuje počet študentov 

v severných okresoch. 

PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva Ú PSK, oboznámil prítomných 

s novou štruktúrou odboru školstva pozostávajúcej z troch oddelení:  oddelenie 

metodických činností a športu – vedúci Mgr. Juraj Kredátus, PhD., oddelenie duálneho 

vzdelávania a praktického vyučovania – vedúci Mgr. Miroslav Vaško a  oddelenie 

projektov stredných škôl – vedúca Ing. Ivana Kirkov. Informoval o príprave  novej 

brožúrky na nový školský rok Kam Po základnej? (KAMPO). Požiadal všetkých 

riaditeľov o súčinnosť s odborom školstva a s oddelením komunikácie a propagácie 

pri jej aktualizácii.  

Vedúci odboru školstva odporučil  riaditeľom poskytnúť žiakom voľno pre študentov 

pri príležitosti návštevy pápeža Františka. 13.-14.9.2021 – pre Prešov, 14.9.2021 pre 

všetky školy zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  

PaedDr. Ján Furman predstavil aktuálne informácie z odboru financií Ú PSK 

riaditeľom SŠ. 

➢ Odchodné sa vypláca podľa §76a  zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 

neskorších predpisov. Odchodné sa vypláca v sume dvojnásobku priemerného 

mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru (bez 

poistného). Žiadosť na odchodné predkladajú školy (prenesené kompetencie) 

zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1 (viď. stránka  MŠVVaŠ SR) vždy v mesiaci 

vyplatenia odchodného, t. j. najneskôr do 25. dňa v mesiaci.  

➢ Finančné prostriedky na odchodné pre školské zariadenia (originálne kompetencie) 

zriaďovateľ vyplatí tiež na základe žiadostí z rozpočtu PSK.  

Pri predkladaní žiadostí na odchodné dávať pozor na správnosť vyplnenia údajov 

v prílohe č.1!  Finančné prostriedky na odchodné zaokrúhľovať vždy smerom nadol 

(145,40=145, 145,80=145). 

Všetky žiadosti na odchodné prípadne na odstupné je potrebné zaslať len cez aplikáciu 

iSpin  (skrátka druhu žiadostí „F_O“). Finančné prostriedky na odstupné zaokrúhľovať 

tiež smerom nadol. Požiadavky na jubilejné odmeny spracovávať  podľa vyplneného 

prehľadu (predložený od organizácie) vždy kvartálne. Zber údajov na JO je začiatkom 

roka, preto  ak by v priebehu roka došlo k zmenám (výška funkčného platu, ukončeniu 

pracovného pomeru a iné)  je potrebné na túto skutočnosť upozorniť príslušnú 

rozpočtárku.  



➢ Pri prekladaní žiadostí na spolufinancovanie projektov je potrebné v e-dokumente 

v iSPIN priložiť „Súhlas z odboru školstva  so vstupom do projektu“ alebo podklad, 

ktorý oprávňuje žiadať  o tieto finančné prostriedky. 

➢ Pri každej žiadosti na ESF musí byť v prílohe e-dokumente v iSPIN  „Avízo o platbe 

z MŠVVaŠ SR“, kde sú uvedené zdroje financovania ESF. Pokiaľ nemáte avízo 

o platbe nezasielať finančné prostriedky na VÚC. 

➢ Zabezpečiť zastupiteľnosť na škole vždy v čase neprítomnosti (choroba, liečenie, 

dovolenka a iné). 

➢ Nespájať požiadavku na prenesené kompetencie s požiadavkou na originálne 

kompetencie. 

➢ Prepojenie systémov Magma a iSPIN – automatické zúčtovanie miezd – po podpísaní 

preberacích protokolov bude spoločnosťou AUTOCONT vystavená faktúra. 

 

Zapísala: PaedDr. Slavka Olejníková 

Dňa 10.9.2021 

 

        PaedDr. Ján Furman 

             vedúci odboru 
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