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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ  
Úrad Prešovského samosprávneho kraja  

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 PSK 

konanej v dňoch 28. februára 2019 – 1. marca 2019 v Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná  

  

Prítomní : podľa prezenčnej listiny                                                                        Program:  (Príloha č. 1) 
  

Štvrtok, 28. február  2019 

  

1. Rokovanie pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK v prvý deň otvoril a viedol vedúci odboru školstva, PaedDr. Ján Furman, ktorý pozdravil 
zúčastnených, predstavil prítomných hostí, a to menovite: vedúcu odboru financií, Ing. Dagmar 
Olekšákovú, vedúceho odboru majetku a investícií, Ing. Vladimíra Grešša. Zároveň informoval 
zúčastnených, že pracovnej porady sa v doobedňajších hodinách zúčastní aj predseda PSK PaedDr. 
Milan Majerský, PhD., ktorý má momentálne iný pracovný program. PaedDr. Ján Furman odovzdal 
slovo vedúcej odboru financií.  

2. Ing. Dagmar Olekšáková (vedúca odboru financií) – vystúpila s aktuálnymi informáciami 
týkajúcimi  sa finančnej oblasti. Najväčšie problémy sú v oblasti – pohľadávky po lehote splatnosti, 
v nájomnej zmluve je potrebné dať platbu mesiac vopred, upomienky je nutné zasielať cez 
www.slovensko.sk, problematike exekúcií (1/3 pohľadávok je u firiem, ktoré zanikli „ex offo“), pri 
inventarizácii preveriť veriteľov cez obchodný register SR, v prípade zániku „ex offo“ kontaktovať 
exekútora (minimálne raz ročne). Podnikateľská činnosť (od roku 2018) sa rozpočtuje (súčasťou 
rozpočtu PSK  sú školy). Nie je možné uzatvárať zmluvy, kde je v texte uvedené slovo úver 
(ani príspevkové organizácie). Je možná len forma leasingu. Od 1. 1. 2019 žiadosti o úpravu 
rozpočtu (na bežné a kapitálové výdavky) okrem účelov, ktoré sú presne definované v príručke 
užívateľa SPIN – ŽUR a ktoré OvZP zasielajú priamo na odbor financií,  školy zasielajú na odbor 
školstva a odbor správy majetku a investícií. Žiadosti musia obsahovať aj rozpočet. Príjmy školy – 
ide napríklad o príjmy za prenájom priestorov po vyučovacom procese – je možné žiadať o ich 
pridelenie. Príjmy z prenájmu priestorov, ktoré škola nevyužíva na VVP sú príjmom PSK. Ing. 
Olekšáková informovala aj o rekreačných poukazoch –  škole budú pridelené FP po predložení 
žiadosti o refundáciu už vyplatených FP zamestnancom. Forma a termíny na predkladanie žiadostí 
budú školám oznámené. Na rekreačné poukazy budú mať nárok všetci zamestnanci OvZP (bez 
rozdielu či ide o zamestnávateľa do 49 zamestnancov alebo nad 49 zamestnancov), ktorí ku dňu 
nástupu na rekreáciu budú mať odpracované 2 roky u zamestnávateľa (max. 55 % z ceny za 
rekreáciu a max. do výšky 275 €/rok). V súčasnosti je možné sa zapojiť aj do výziev, napríklad – 
Interreg SK / PL – okresy Stará Ľubovňa, Bardejov, Levoča, Poprad, Kežmarok.  
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3. Ing. Vladimír Grešš (vedúci odboru správy majetku a investícií) – oboznámil prítomných s 
novým spôsobom riadenia majetku PSK  postavenom na piatich druhoch manažovania majetku: 1) 
Kúpa, predaj, prenájom, 2) Investície, 3) Prevádzka, 4) Energetická efektívnosť, 5) Dáta (informácie 
presné). PSK má v nájme 600, z toho je 246 školských budov. V súčasnosti sa pripravuje spoločný 
nákup energií, preto sa odporúča školám nákup energií  maximálne na jeden rok. Investície musia 
byť pripravované na školách zodpovedne, a teda musia mať dokonalú prípravu a pripravenú 
dokonalú realizáciu. Inak nebude súhlas PSK. Pripravuje sa energetická agentúra, ktorá bude 
realizovať konzultačnú činnosť stavebnej dokumentácie. Pripravuje sa projekt spoločného 
poistenia, čo má priniesť výrazné úspory. Ing. Grešš informoval, ako má prebiehať investícia: 1) 
Investičný zámer, 2) Predinvestičná príprava, 3) Investičná príprava, t.j, príprava projektu, s tým 
súvisí aj prípadná Žiadosť  o úpravu rozpočtu, 4) Realizácia investície. (Príloha č. 2)  

4. Mgr. Ľuboš Kvašňák (Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy SR) – prezentoval činnosť 
OZPŠaV SR na roky 2019/2020, princípy a základné body Kolektívnej zmluvy zamestnancov vo 
verejnom sektore na roky 2019/2020, systém dovolenkových poukazov, ciele odborového zväzu na 
roky 2019/2020 – školstvo ako priorita  (5 % HDP na školstvo), všetci zamestnanci pod jeden rezort 
aj po stránke finančnej ako aj metodickej a organizačnej a ďalšie informácie. (Príloha č. 3)  

5. Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD (rektor Prešovskej univerzity v Prešove) - predstavil možnosť 
štúdia na Prešovskej univerzite, ktorá má v súčasnosti osem fakúlt a pracoviská, ktoré spadajú pod 
rektorát PU (filozofická, humanitných a prírodných vied, pedagogická, manažmentu, športu, 
pravoslávna bohoslovecká, gréckokatolícka teologická, zdravotníckych odborov, centrum 
národnostných štúdií). Zároveň profesor Kónya odovzdal všetkých riaditeľom škôl a školských 
zariadení propagačný balíček PU (kniha o PÚ, zápisník, taška, bulletin, ...) (Príloha č. 4)  

6. PhDr. Milan Zagrapan (Odbor školstva Úradu PSK) - informoval o realizácii projektu 
stredoškolských hier, ktoré sa konajú v rôznych disciplínach -  ako malý futbal, malý florbal, 
plážový volejbal, stolný tenis a iných disciplínach podľa potrieb a záujmu žiakov. Nultý ročník sa 
realizuje  v školskom roku 2018/2019. Boli vytvorené funkcie koordinátorov za jednotlivé okresy, 
resp. skupiny okresov. Koordinátorov je desať. Zároveň sa v školskom roku 2018/2019 organizujú 
aj športové dni pre pedagogických zamestnancov (Športový deň PSK 11. 10.2018), volejbalový 
turnaj zamestnancov / učiteľov PSK (október 2018), pripravuje sa bowlingový turnaj (marec 2019). 

7. ThLic. Dušan Škurla, PhD. (Arcibiskupský úrad RKC Košice) – prezentoval ponuku vzdelávaní 
pre žiakov stredných škôl na tému plánovaného rodičovstva a výchovy k manželstvu. Tieto 
vzdelávania sú v ponuke vo viacerých témach, ktoré by mohli mladých ľudí zaujať a viesť 
k zodpovednému postoju v tejto problematike. Prednášky sa budú týkať šiestich oblastí a šiestich 
tém / samostatných prednášok. (Príloha č. 5)  

8. PaedDr. Milan Majerský, PhD. (predseda Prešovského samosprávneho kraja) – predseda PSK 
informoval prítomných o týchto aktuálnych otázkach a problémoch v školstve v PSK. V období do 
30. 6. 2019 sa bude realizovať 33 výberových konaní na pozície riaditeľa školy. Predseda PSK 
odporúčal riaditeľom škôl v dôchodkovom veku sa už o funkciu neuchádzať. Predseda informoval 
aj o príprave, realizácii optimalizácie sieste škôl v PSK, ktorej prvé kroky sa budú realizovať už 1. 
septembra 2019. Stále sa objavujú sťažnosti na riaditeľov škôl a tieto sa budú realizovať 
a prešetrovať. Na záver predseda PSK opätovne upozornil riaditeľov škôl, že riaditeľ je výkonný 
manažér a nesmie si viesť samostatnú „školskú politiku“, ale pracovať v súlade so zámermi 
zriaďovateľa.  

9. Ing. Ján Baláž (Odbor školstva, Okresný úrad Prešov) – informoval o príprave MS 2019, 
o nových distribučných miestach (resp. zmenách) – Svidník (okresný úrad), Humenné (mestský 
úrad), ostatné miesta ostávajú nezmenené. Správa z MS 2019 sa bude vypĺňať cez internetový 
portál, súčasťou správy bude aj tabuľka o počtoch žiakov. Opravná MS bude v termínoch 9. 4. 2019 
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– 11. 4. 2019 na Hotelovej akadémii v Prešove, SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Všetky výsledky 
a tabuľky pôjdu cez elektronický systém. Opätovne sa ukázali počas MS 2018 nedostatky, 
informácie sú v správe Štátnej školskej inšpekcie za rok 2018. Pri príprave MS 2019 je potrebné 
sledovať zmeny v legislatíve od 1. septembra 2018 (vyhláška MŠVVaŠ SR č. 318 / 2008 Z.z.) ako 
aj plánované zmeny budú od 1. 9. 2019. Pripravuje sa zmena legislatívy, týkajúce sa prijímacieho 
konania na stredné školy – T9 ako prijímacieho konania pre štvor – a päťročné štúdium a T5 ako 
prijímacie konanie pre osemročné štúdium. V roku 2018 maturovalo 6 674 žiakov a bolo prijatých 
6 518 prvákov na stredné školy. PaedDr. Vladimír Laj čák, PhD., upozornil na fakt, že Odbor 
školstva, Ookresný úrad Prešov si pridelil na osemročné gymnázium v Poprade do dvoch tried 52 
žiakov (na Gymnázium D. Tatarku) a ostatným osemročným gymnáziám len jednu triedu po 18 
žiakov. Dr. Lajčák to považuje za diskrimináciu škôl „neštátnych“ gymnázií. Ing. Baláž odpovedal, 
že ani Okresný úrad, Odbor školstva Prešov nesúhlasí s počtom žiakov určeným pre PSK, pretože 
PSK má len 3,75 %  a BSK cez 10 %. (Príloha č. 6)  

10. Ing. Andrea Ondová (DualPoint Prešov, Štátny inštitút odborného vzdelávania) – prezentovala 
spoluprácu so školami, zamestnávateľmi a PSK. V roku 2019 je v systéme duálneho vzdelávania    
3 937 žiakov na Slovensku, v PSK je zapojených 16 stredných odborných škôl a 267 žiakov. 
Momentálne sa certifikujú zamestnávatelia pre ďalších 26 škôl. Dôležitým faktom, je, že vzorové 
učebné plány a vzorové učebné osnovy majú od 1. septembra 2019 len odporúčací charakter. Ing. 
Ondová jednoznačne odporúča, aby pri tvorbe školských vzdelávacích programov škola 
spolupracovala so zamestnávateľmi, aby tam bolo to, čo reálne zamestnávatelia potrebujú. (Príloha 
č. 7)  

11. PhDr. Jarmila Verbovská (Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov) – 
prezentovala aktuálne informácie o činnosti MPC RP Prešov v súvislosti s možnou zmenou zákona 
č. 317/ 2009 Z.z. o odborných a pedagogických zamestnancoch. V súčasnosti pokračuje MPC RP 
Prešov podľa platnej legislatívy – aktualizačné, inovačné vzdelávania, realizuje sa predatestačné 
vzdelávanie pre prvú a druhú atestáciu a funkčné vzdelávanie ako aj funkčné inovačné vzdelávanie 
(I.) a funkčné inovačné vzdelávanie (II.).  

12. Čorba Jozef, Ing. (Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Prešov) – skupina odbojárov 
prezentovala činnosť SZPB, prezentovali a rozdali knihy a publikácie z dielne SZPB. Prezentovali 
aj ponuku súťaží pre stredné školy a požiadali riaditeľov škôl o spropagovanie činnosti SZPB. 

13. Czibulka Denisa, MUDr. Kovalčíková Eleonóra, MPH (Sanatorium Dr. Gurhra, Tatranská 
Polianka) – manažment Sanatória Dr. Guhra prezentoval komerčnú, ale aj liečebnú ponuku 
sanatória pre učiteľov, ako aj žiakov stredných škôl (stužkové slávnosti, výlety, rekreácie,...). 
(Príloha č. 8)  

14. INVISTA, s. r. o. – zahraničná firma zo zastúpením na Slovensku prezentovala ponuku nástenných 
ochranných prvkov pre školy a zdravotnícke zariadenia, ako aj ďalšie prvky využiteľné v školách – 
držiaky, ochranné nátery, ochrana rohov, ochrana dverí, magnetické nástenky, držadlá s osvetlením. 
(Príloha č. 9)  

 
Piatok, 1. marec 2019 

 

15. Druhý deň porady otvoril Dr. Juraj Kredátus, vedúci Oddelenia metodických činností a športu, 
Odboru školstva Úradu PSK. Rokovanie pokračovalo plánovaným programom.  

16. Mgr. Soňa Štefančíková, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže - informovala o činnosti 
IUVENT-y, o jej dotačných schémach a poslaní. IUVENT-a v roku 2019 organizuje podujatia:  
1) Škola bez nenávisti – sebahodnotenie školy, tvorba akčného plánu a ukončenie certifikátom.  
2) Rozbiehátor – 25 hodinové vzdelávanie, na ktorý dostanú žiaci 100 € grant a 3000 € na 

realizáciu nápadu (ak bude úspešný). 
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3) Živá knižnica. 
V ďalšom období budú prebiehať vzdelávania v Sabinove (17. – 19.5.2019);  ďalej Projekt je zmena 
(22.3.2019 – 24.3.2019), ďalej Outdoor aktivity (18.10.2019 – 20. 10. 2019), Rozvoj softskills 
(20.9.2019 – 22.9.2019). V Prešove sa bude realizovať 25. 9. 2019 aktivita zameraná na búranie 
bariér, odstránenie predsudkov, osem ľudí bude prezentovať svoje životné príbehy. (Príloha č. 10)   

17. Zástupca Policajného zboru Slovenskej republiky – prezentoval skúsenosti a problémy, 
s ktorými sa stretávajú príslušníci PZ SR v boji proti extrémizmu na Slovensku a zároveň 
upozorňoval na nebezpečenstvo ľavicového ako aj pravicového extrémizmu.  

18. Iveta Adamová (INELL, s.r.o.) – prezentovala formu aktívneho marketingu škôl v oblasti 
sociálnych sietí, základné princípy a moduly ako realizovať FB marketing, spôsoby komunikácie, 
formy reklamy na sociálnych sieťach. Cieľom prezentácie bolo upozorniť na nedostatky, ktoré školy 
robia pri komunikácii s potenciálnymi klientmi. Súčasťou prezentácie bola aj informácia o tom, ako 
školy (gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) pôsobia na sociálnych sieťach. (Príloha č. 11) 

19. PhDr. Vladimír Fryk (Unicorn Slovakia, s.r.o Bratis lava) – prezentoval projekt spolupráce 
Odboru školstva ÚPSK, škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a firmy Unicorn Slovakia: 
realizácia mikrioprojektov jednotlivých tímov stredných škôl a Odboru školstva Úradu PSK 
zastrešených odborne a procesne spoločnosťou Unicorn. Tímy budú zložené z piatich – šiestich 
študentov a školského koordinátora. Výstupy mikroprojektov by mali byť schopné reálneho 
nasadenia a používania. Konečným užívateľom SW a zadávateľom objednávok budú participujúce 
školy. Tímy budú realizovať aktivity v súlade s bežným projektovým procesom – inicializácia – 
plánovanie – realizácia – odovzdanie. Najlepšie projekty budú následne vyhodnotené (pridaná 
hodnota, nápad, design) a bude vystavený certifikát o realizácii.  

20. PaedDr. Ján Furman (vedúci Odboru školstva Úradu PSK) – prezentoval aktuálne otázky 
činnosti školstva v PSK (školy v zriaďovateľskej kompetencii PSK) v týchto základných 
bodoch:  

- odporúčanie radám škôl doplniť do rokovacieho poriadku možnosť hlasovania „per rollam“,  
ale netýka sa toto hlasovanie volieb riaditeľa, 

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navýšilo počty žiakov pre školský rok 2019 
/ 2020 na číslo 6 518, 

- riaditeľ je povinný informovať zriaďovateľa o akomkoľvek vstupe do projektu...nerobiť bez 
súhlasu PSK – investičné projekty konzultovať s Ing. Greššom,  

- riaditeľ je výkonný manažér, má robiť to, čo od neho žiada zriaďovateľ a riadiť sa stratégiou, 
nie svojimi úmyslami ....strategické rozhodnutia konzultovať na Odbore školstva Ú PSK, resp. 
ďalších odboroch,  

- optimalizácia siete škôl bude realizovaná od 1. 9. 2019, resp. ďalšie kroky od 1. 9. 2020, 
- informácie o výberových konaniach – na 33 školách sa musia realizovať do 30. 6. 2019, kedy 

končia funkčné obdobia riaditeľov, 
- v školskom roku 2019/2020 bude kalendár úloh inovovaný, tak, aby sa čo najviac 

odbyrokratizovala práca škôl,  
- školy zanedbávajú povinnosť informovať o kritériách prijatia, výsledkoch prijímacieho 

konania, voľných miestach na portáli Školského výpočtového strediska Michalovce, 
- v júni 2019 sa bude realizovať ocenenie „Pedagóg a žiak PSK“ – bez ohľadu na zriaďovateľa, 
- školy nech si prekontrolujú súlad v sieti škôl s realitou (názov a pod.) a v prípade potreby úprav 

sa obrátia na Odbor školstva ÚPSK,  
- všetky dokumenty a listiny v tlačenej podobe, ktoré školy posielajú na odbor (plány práce, plány 

kontinuálneho vzdelávania, ...) v žiadnom prípade neposielať zviazané – na podateľni sa všetko 
scanuje a len to komplikuje prácu, 
Ing. Holubová: 

- zaevidovanie oprávnenej osoby v portáli www.oversi.gov.sk – za účelom získania výpisu 
z registra trestov zamestnanca školy či uchádzača o zamestnanie (od 1.1.2019 škola už nemôže 
tento výpis vyžadovať od zamestnanca, okrem prípadov, kedy tento výpis z technických dôvodov 
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nefunkčnosti systému ho nie je možné získať) za účelom overenia bezúhonnosti zamestnanca školy. 
Za školu bude zaregistrovaný len riaditeľ školy, a to cez eID fyzicky s občianskym preukazom 
na odbore. Žiadosti o úpravu rozpočtu – v IS SPIN – vybrať správnu skratku druhu, jednotlivé 
žiadosti sa posudzujú odd. investícií; v prípade, že žiadosť na opravu a údržbu neobsahuje 
položkovitý rozpočet (v záložke e-Dokument) odbor vyzýva školu na doplnenie, a tým dochádza 
k neskoršiemu posúdeniu žiadostí v spolupráci s OF PSK, 

- spolufinancovanie projektu – garantované spolufinancovanie majú len projekty, ktoré boli 
schválené Z PSK prijatím uznesenia; zapojenie sa do iných projektov – príspevková organizácia 
z vlastných FP, rozpočtová organizácia – možnosť spolufinancovania zriaďovateľom max. do 
výšky 2,5 % (ďalších 2,5 % si musí škola nájsť v iných zdrojoch). 
 

         Na záver pracovnej porady zaželal PaedDr. Ján Furman všetkým prítomným veľa úspechov v práci.  
 

 

 

Tatranská Lesná 1. marec 2019 

 

Zapísal: Dr. Juraj Kredátus   

 

 

 

 

                                                                                                 

 

                                                                                                    PaedDr. Ján Furman, v.r.                                                                                                                
                                                                                                                     vedúci odboru  


