
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 25. augusta 2020 – 26. augusta 2020 v  
Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 
  
  
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
  
25. august 2020 
 

1. Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja otvoril vedúci odboru školstva, PaedDr. Ján Furman, ktorý 
pozdravil zúčastnených a privítal hostí: predsedu PSK, vedúcu OF a vedúcu OMaI. 

2. Príhovor predsedu PSK PaedDr. Milana Majerského, PhD. : Pozdravenie riaditeľov 
a zhodnotenie 2. polroku šk. roka 2019/2020 – mimoriadna situácia, dištančné 
vzdelávanie (náročné obdobie). Otvorenie nového šk. roka nutnosť dodržiavania 
pokynov hlavne hygienických (hygienické nastavenia a normy). Poďakovanie všetkým 
školám za poskytnutie ŠI pre repatriantov (998 ľudí v 8 ŠI) – Poprad, Bardejov, Vranov 
n/T, Stará Ľubovňa, SOŠ PP, SZŠ – ubytovanie zdrav. personálu. Poďakovanie za 
zvládnutie MS, PS počas mimoriadnej situácie. Implementácia projektov – sú 
plánované nové investície. Spájanie škôl – splnené v Starej Ľubovni (nesplnené vo 
Vranove n/T, Humennom, Snine). Poistenie budov: Staré zmluvy (202 tis. eur/1 rok), 
dnes 75 % poistených budov – 85 tis. eur (celkovo 110 tis. eur/1 rok) – centrálne 
poistenie rozšírené o riziká a navýšenie hodnoty majetku VÚC. Vyzval na spoluprácu 
škôl a PSK. Otázka vysúťaženia energií (plyn, el.) – pripravuje sa VO. Dr. Budziňáková 
– pripravujú sa podklady k VO. Otázka revízií, (VO) + humenské kotolne... 

3. Ing. Dagmar Olekšáková – OF 
Informácia o rozpise FP: 95 % mzdy, 88 % prevádzka. 
Zo zostatkov –         jubilejné odmeny (50, 60), 
  -          odstupné (ISPIN) priebežne, ale až po vyplatení, 
  - odchodné z MŠ VVaŠ.  

-          do 31. 8. 2020 – finančné prostriedky z min. rokov zahrnúť do      
           rozpočtu (dar, Erasmus, stravné, zisk z podnik. činnosti). 

Dodržiavať vyrovnaný rozpočet výdavkov. ŠI a ŠJ – dodržiavať symboliku FK – Covid 
– symbol Ô (sledovanie výdavkov). Počas mimoriadnych situácií zabezpečiť 
zastupiteľnosť. Žiadosti o úpravu rozpočtu  - pozitívne hodnotenie (rozlišovať 
originálne kompetencie a bežný rozp.). Cez ISPIN – zvážiť si žiadosti na FP. 
Rozpočtové opatrenie na zakúpenie materiálu na otvorenie šk. roka (Covid). FP zo 
zdroja 11 sa nesmú použiť na spolufinancovanie grantov, ani dočasne (len vlastné 
prostriedky). 
 
 



4. JUDr. Lýdia Budziňáková – OMaI 
Predstavenie práce odboru. Predchodca, p. Grešš, začal s pasportizáciou majetku PSK. 
V praxi sa bude pokračovať (získavanie všetkých informácií o budovách a majetku). 
Návrh zmlúv musí byť podpísaný navrhovateľom, zápisnica z vyhodnotenia – 
prehľadná a jednoznačná ( kritérium – najvhodnejší návrh). Poďakovanie za investičné 
návrhy  (200,-/1 žiak). Zmena: VÚC požiada o úver v hodnote 7,5 mil (výpadok 
podielových daní). 2. kolo žiadostí – do konca roka 2023. Návrh rozpočtu č. 4 – 
(zastupiteľstvo schválilo 248). Chýbajúce projekty na investičné projekty (projektová 
dokumentácia). Projekt Catching – Up: žiadosť o úzku spoluprácu pre obstarávané 
MTZ. 

5. PhDr. Milan Zagrapan 
Projekt Stredoškolských hier: Informácia o priebehu, fin. podpora na projekt 80 – 90 
tis. eur na 2. roč. V šk. roku 2019/2020 cca 55 tis.eur (700,- na školu, na šport. 
pomôcky). Cca 20 tis. eur na organizáciu okr. kôl - nerealizované, ani krajské kolo. 
Presný plán súťaží nie je možné vypracovať (Covid). Dohoda – 2021- 10. – 14. 5. – 
športový týždeň, kedy sa uskutočnia Športové hry. Krajské finále – 2. týždeň júna (aj 
sprievodné akcie – prezentácia škôl), zapojenie aj firiem DV a inštitúcií. 
Mgr. Stanislav Kolpak 
Poďakovanie riaditeľom za spoluprácu, za podporu učiteľov TV, ich ohodnotenie. 
V projekte ide o podporu športu  medzi žiakmi SŠ. Reakcie na projekt boli skôr 
pozitívne. V decembri 2019 sa uskutočnil iba bowling. Hlavným cieľom je pravidelný 
šport. Z OÚ PO je snaha o navýšenie finančných prostriedkov, pokyny ku organizácii 
dostanú riaditelia z OŠ OÚ PO. Snahou Ú PSK je zjednotenie činnosti pri športových 
súťažiach s OÚ PO a CVČ. Všetky súťaže  (aj olympiády) sú finančne 
poddimenzované. 

6. Ing. Juraj Baloga, prezentácia firmy PC Profi 
Možnosti vzdelávania pre žiakov a učiteľov. 
Pôsobenie firmy: - zavádzanie IKT pre školy 

- výukové programy 
- vzdelávanie 

Predstavenie OFFICE 365 – komplet manažment, organizácia práce, prístup k dátam všade vo 
svete na akékoľvek zariadenie (Sharepoint, Onedrive, Outlook, zdieľaný kalendár, Planner, 
Office online) – zdarma pre školy. Ponuka Webinárov: www.ucimesadoma.sk (pozitívna spätná 
väzba). Ponuka Soft a Hardvéru (kamerový systém, zálohovanie, analýza tlače, IT technika). 
Tel. kontakt: 051/776 16 37 

7. Ing. Pavel Ondek 
Zhodnotenie mimoriadnej situácie od 13. 3. 2020. Poďakovanie za zvládnutie. Krátenie 
fin. prostriedkov sa nerealizovalo – úprava zák. práce - § 142 – 80 %. Deklarácia prac. 
ŠaV – predstavil zákl. požiadavky. Zvýšenie podielu HDP na školstvo najmenej na 6 
%. Každoročné zvyšovanie platov o 10 %. Sociálne zabezpečenie pre PZ – ubytovacie 
zariadenia pre PZ. Zjednotenie financovania regionálneho školstva. Prehodnotenie 
systému normatívneho financovania na žiaka a triedy. Vyčlenenie dostatočných fin. 
prostriedkov na nenárokové nadtarifné zložky platu. Uzákonenie rekondičných pobytov 
s príspevkom štátu pre PZ. Udržanie systému vzdelávania v profesijnom rozvoji 
(udržateľnosť kreditov). Odchod do dôchodku – 65 rokov + aj odchodné. Podpora 
prirodzenej integrácie. Riešenie vzťahu riaditeľ – zriaďovateľ. Návrh KZ na rok 2021: 
prac. čas na 35 hod., navýšenie platov, DDP, soc. fond 1,05 %. Rokovanie tripartity 
z 24. 5. 2020: zákon. min. mzda 60 % z priemerného platu. Odchod odborárov 
z rokovania tripartity: dôvod – nepochopenie. 
 



 
p. Mikluš 
Predstavenie nového vzoru Pracovného poriadku (podpísaný 10. 2. 2020) – zapracované 
zmeny zákonov 596/2003 a 138/2019 (spôsob odvolania riaditeľa, kritériá a hodnotenie 
PZ). Vzorový Pracovný poriadok je nutné rozpracovať na vlastné podmienky  (prac. 
čas, a iné). Malo byť vydané aj metodické usmernenie k práci nadčas a likvidácia 
nadčas. hodín. Dofinancovanie platov NZ do minimálnej mzdy. 

8. IUVENTA Mgr. Soňa Štefančíková, RMPK Mgr. Marianna Potanovičová 
Činnosť RMPK – neformálne vzdelávanie ŽŠR – rozvoj mäkkých zručností. 
Vzdelávanie je spolufinancované PSK. Prezentácia výsledkov výskumu o fungovaní 
ŽŠR na SŠ PSK (výsledky prídu elektronicky). Informácia o grantovej schéme projektu 
Zlepsimeto na podporu ŽŠR (projekt 200,-). Konferencia pre ŽŠR 19. 11. 2020 – 
Prešov. Predstavenie niektorých aktivít: Active quiz – 11. 9. 2020: 10:00 – 14:00 – 2 – 
6 čl. tímy. Konferencia IUVENTA EMPOWER & REGIONS – o uznávaní neform. 
vzdelávania: 28. 10. 2020 9:00 – 15:00. Publikácia Rok so ŽŠR – poslať záujem alebo 
stiahnuť z WEBU. Neformálne vzdelávanie: akreditované, zážitkové, bezplatné, 
víkendové. Práca s mládežou – podujatia, workshopy, webináre. 

9. Ing. Andrea Ondová, DualPoint 
Agentúrny systém DV – podporuje zamestnávateľov kategórie MSP pre zapojenie do 
SDV. Väčší zamestnávateľ funguje ako agentúrny zamest. pre malých a stredných zam. 
MSP je „hostiteľským“ zamestnávateľom. Majú zmluvný vzťah len s agentúrnym 
zamestnávateľom. Hostiteľ musí byť certifikovaný. Nemusí mať zmluvu so školou, len 
s agentúrou. Zhodnotenie SDV počas mimoriadnej situácie. Duál v kocke.  SŠ – pozrieť 
prehľad SŠ v DVa aktualizovať. V novom šk. roku je potrebný presun učiva z min. ŠR, 
nakoľko bolo prerušené vyučovanie od 13. 3. 2020. Firmám sa neznižuje výška 
poskytnutej úľavy na dani za zapojenie sa do SDV. Absolvent pokiaľ ostane pracovať 
vo firme, musí uzavrieť PZ najneskôr do 31. 8. 2020. 

10. p. Jánošík 
Social impace Vouchers – zamestnanec DualPointu. Podpora ľudí zo znevýhodneného 
prostredia pri hľadaní zamestnania, portál pracavkocke.sk ponuka práce pre 
absolventov (bezplatná), skupinové a individuálne tréningy pre žiakov končiacich 
ročník (online, prezenčne). SIV projekt – registrácia – 2 vyučovacie hodiny – dohodnúť. 
Kontakt: +421 948 196 256 

11. Mgr. Jozef Škvarek 
ISIC systém, prezentácia, výhody, benefity – ročné šetrenie 129 eur/1 rok. Systém šetrí 
deti (zľavy, dopravná karta, cestovanie s jednou aplikáciou). Nový spôsob spolupráce, 
rodič uhradí priamo na účet CKM SYST. Škola dostane mailom zoznam žiakov, ktorí 
zaplatili. Škola objedná ISIC karty cez asc agendu. 

12. Mgr. Tomáš Miščík 
Chodník – Obchod na korze, Sabinov. V lete 2020 – otvorený chodník k filmu – v rámci 
virtuálnej reality predstavený dej filmu – objednávka. Prihlásenie na 
chodniknakorze.sk: rezervácia termínu, prehliadka trvá 1 – 1,5 hod., vynikajúci námet 
na exk., výlety. Kontakt:  +421 911 433 132 

13. PhDr. Vladimír Fryk 
Unicorn Systems UK, s.r.o. – predstavenie firmy: vytváranie softwéru pre bank. 
systémy. Príprava študentov. Predstavenie projektu – udržateľnosť a podpora talentov 
v regióne, podpora vzdelania mimo rámec ŠkVP. Zhodnotenie činnosti 5/19 – 5/20 – 
pozitívne výsledky. Do 1. roč. bolo zapojených 10 tímov z 9 škôl. Projekt uskutočnilo 
6 tímov (28 študentov). (webová knižnica, inventúra školy, umiestnenie absolventov 
školy, regulačné obvody, WEB). 



Šk. rok 2020/2021: Prednášky do 15. 9. 2020, 6 tímov – žiaci končiacich ročníkov – 
možnosť vytvárania vzdelávacích materiálov pre školy, výstup projektu by mala škola 
akceptovať ako PČOZ. Úlohy školy: výber tímu, koordinátor + 6 členov, vybrať 
zadanie, spolupráca s UNICORN, uznávanie výstupov v rámci PČOZ. Úlohy 
UNICORN: tímlídri, harmonogram stretnutí, kontrola výstupov, vedenie tímu, právo 
výberu tímov. 
 

26. august 2020 
 

14. Mgr. Tatiana Husárová 
Predstavenie projektu „Verní“. Ciele: predstavenie dejín Slovanov a Slovákov, 
budovanie národnej hrdosti, vlastenectva, úcta k minulosti populárnou, umeleckou 
formou. Úlohou je spojiť študentov a učiteľov. 50 účastníkov: recitátorov, spevákov, 
tanečníkov, výtvarníkov, grafikov, hudobníkov (15 – 19 rokov u žiakov, u učiteľov vek 
nerozhoduje). Základné požiadavky na účinkujúcich: odvaha, spoľahlivosť, zvučný, 
silný hlas, časová flexibilita, u učiteľov výzor nerozhoduje – žiaci urastení junáci 
a najkrajšie dievčatá. Umelci – James Evans Band a Michal Smetana. 1x mesačne 
skúška v Poprade – okt., nov., dec., apríl 2 dni, máj 3 dni. Generálka – 3. májový 
týždeň., 4 predstavenia, 1 celovečerné predstavenie. Kontakt: +421 914 105 556 

15. Softwérová spoločnosť PROXIA.LIVE 
Prezentácia projektu Elektronická nástenka. Zobrazenie všetkých aktuálnych informácií 
zo života školy. Možnosti pre školy: štandardný infopanel 55 palcový obraz, dotykový 
infopanel – lepšia interakcia, zborovňa infopanel – privátna zóna pre V a RŠ, frakcia 
TIMELINE – plne automatizovaný časovač. Postup: potrebujem MINI PC a TV panel. 
Jednorazový poplatok 260 eur, mesačný poplatok 24 eur /mesačne s DPH, ďalšie 
zariadenie + 5 eur/mesačne 

16. Mgr. Ľuboš Sopoliga 
Informácie o vzdelávaniach MPC. 2. polovica sept. – ponuka na webináre a semináre. 
Frakčné vzdelávanie: základné a rozširujúce moduly (4). Sept. – 1 skupina na základný, 
1 skupina na rozširujúci modul – do r. 2024. Kvalif. – vzdelávanie MOV – čaká sa na 
schválenie, inovačné – v sept. VVP, špeciálne (PK, VP, TV) – čaká sa na schválenie, 
aktualizačné – bude ponuka, ak budú školy žiadať. 

17.  PhDr. Jarmila Verbovská 
FV – bude otvárané každý kvartál. UPR – učitelia profesij. rozvoja. Ustrážiť 
prihlasovanie uč. do webinárov. Info o portfóliu, PR, atestácia (bude preposlaná 
prezentácia). Pri atestáciách sa nepíše práca, ale odovzdáva sa portfólio. 1, 2, 3/2020 – 
tvorba atestač. portfólia. AP môže uč. odovzdať počas  celého roka, uchádzač musí 
vložiť podklady do systému MPC, vytlačiť potvrdenie, následne ho podpíše riaditeľ 
školy a toto sa doručí na MPC. AP – na celú aprobáciu, nie len z predmetu, v ktorom 
ide uchádzač robiť atestáciu. AP zviazať hrebeňovou väzbou. AP v printovej podobe = 
v elektronickej podobe. Ak sa dáva dotazník, okomentovať výsledky a uviesť ako 
prílohu. Na každú kompetenciu musí byť doklad (1, 2, 3). K AP vypracuje riaditeľ školy 
potvrdenie o využívaní získaných kompetencií v praxi. Vyhláška 37/2017 – profesijný 
štandard. Plán Profesijného rozvoja je súčasťou AP (podpísaný riaditeľom školy). Do 
60 dní dostane uchádzač posudok. Skúšky – BA 2020, v neskorších rokoch aj v PO. 
Uchádzač obhajuje svoje portfólio do 30 dní. Ťahanie otázky z téz (zverejnené na 
stránke MPC). Pri príprave na zloženie AP MPC poskytuje konzultanta. Proces 
prihlasovania sa na aktivity MPC – cez inform. systém MPC (kontrola). 
 
 



18. PaeDr. Ján Furman – aktuálne informácie OŠ Ú PSK 
Pandémia – riadenie sa najnovšími pokynmi MŠ VVaŠ, sledovanie najnovších 
informácií, využívanie mimoriadnej finančnej dotácie na dezinfekciu a hyg. potreby. 
Nahlásiť počty žiakov z Ukrajiny. Počty žiakov na šk. rok 2021/2022 – preposlať 
tabuľku o škole, 690 miest voľných – tento rok o 300 miest menej. Rady školy – 
usmernenia ku koncu funkčného obdobia RŠ. MTZ a investície – ohlásiť na OŠ, čo sa 
plánuje – autá... Školy, ktoré nedostali, dostanú v 2. etape. Na projektovú dokumentáciu 
schválených 1,7 mil. eur, 2. fáza Catching up – 10 škôl. Cena vojvodu z Edinburgu – 
PSK – odovzdanie ceny – 28. 9. 2020. 
 
Ing. Lenka Holubová 
aplikácia SPIN – rozlišovať BV a KV !!! Stará RŠ pracuje dovtedy, kým nie je 
stanovená nová. EDUZBER – aktualizovať údaje. Preštudovať si príručku k výkazom!, 
Pozor na prestupy žiakov, dodržiavať platnú legislatívu.  
 
Záver: 
Vedúci odboru školstva, PaedDr. Furman, poďakoval riaditeľom za prácu 
v mimoriadnej situácii, poprial im veľa  zdravia a úspechov v novom šk. roku. 
 
Stále úlohy z porady riaditeľov: 

• Plánované investície prerokovať s OŠ Ú PSK. 
• Dodržiavanie vyrovnaného rozpočtu výdavkov. 
• Aktívne sa zapájať do projektu Stredoškolských hier podľa pokynov OŠ. 
• Prepracovať Pracovný poriadok v zmysle vzorového PP. 
• Zviditeľniť prácu ŽŠR – kontakt na Štud. parl. v PO. 
• Podať kolegom info o prezentáciách na porade – Chodník Obchod na Korze, PC 

PROFI – OFFICE 365, UNICORN – projekt pre tímy a koord.., Projekt VERN9 
– zapojiť sa. 

• MPC – info o atestáciách a AP. 
• Zodpovedne a dobre pripraviť nový šk. rok. 
• Naďalej pracovať v zmysle pokynov na mimoriadne obdobie týkajúce sa RŠ, 

MTZ. 
• Dodržiavať termíny úloh. 
• Sledovať informácie o vyvíjajúcej sa pandémii a zabezpečiť dezinfekciu a hyg. 

pomôcky. 
 
 
 
 
 
Zapísal: Mgr. Jozef Berta 
Dňa 8. 9. 2020 
 
 
 
          PaedDr. Ján Furman 
               vedúci odboru 


