
Zápisnica z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK  

 

Miesto konania: Stropkov, hotel Ondava 

Termín: 30. – 31. august 2017 

 

 

30.08.2017 – 1. deň porady 

 

1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci OŠ PSK 

 

      Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja otvoril vedúci OŠ PSK – Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý privítal 

prítomných riaditeľov a hostí. Vedúci OŠ Ú PSK ospravedlnil niektorých hostí – predsedu 

PSK MUDr. Petra Chudíka, riaditeľa ŠŠI v Prešove Mgr. Slavomíra Molla, hlavného 

kontrolóra PSK Ing. Jozefa Hudáka a iných, ktorí sa z rôznych dôvodov pracovnej porady 

nemôžu zúčastniť. Potom predstavil nového riaditeľa Strednej priemyselnej školy v Bardejove 

Ing. Jaroslava Bujdu. 

 

2.  Násilná trestná činnosť páchaná mládežou a na mládeži, Prevencia drogovej trestnej 

činnosti  

 

      V tomto bode programu vystúpili mjr. JUDr. Katarína Šmelková a mjr. JUDr. Ján 

Kovalčík z Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Prešove. Prevencii drogovej 

trestnej činnosti sa viac venovala mjr. Šmelková, ktorá podotkla, že táto problematika sa týka 

všetkých. Uviedla štatistiku drogovej trestnej činnosti  za rok 2016 a na ilustráciu uviedla 

niekoľko konkrétnych prípadov, ktoré sa riešili. Na školách bolo vykonaných 91 návštev so 

služobným psom vycvičeným na vyhľadávanie drog. Upozornila, že prípady drogovej trestnej 

činnosti treba ihneď hlásiť na linku 158. Vyzvala riaditeľov škôl, aby o tomto probléme 

otvorene informovali na rodičovských združeniach, na ktoré je možné pozvať aj zástupcov 

policajného zboru, ktorí sa tomu venujú. Ďalej informovala, že samotná konzumácia drog sa 

nepostihuje, len ich výroba, prechovávanie a díling. Pod vlastnou potrebou sa rozumie 

trojnásobok jednej bežnej dávky (napr. 1 dávka marihuany je 0,5g). Informovala aj o tom, že 

je možné na školy pozvať preventistov  policajného zboru na besedy a je potrebné žiadosť 

adresovať na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, t. č.: 0961 802115 alebo 0961 

02118. Počet žiakov  na besedu v skupine by mal byť najviac 30. Ďalej poukázala na problém 

šikany na školách, ktorý sa veľmi rozširuje a je nutné to sledovať a riešiť. Objavuje sa aj 

šikana voči učiteľom, nielen voči žiakom. 

      Mjr. Kovalčík hovoril aj o nebezpečenstve teroristických útokov, o tom, že žiaci nosia do 

školy rôzne druhy zbraní – palice, nože, mačety. Taktiež upozornil, že akýkoľvek  druh 

poplašnej správy je potrebné ihneď ohlásiť. 

      V závere vystúpenia pozvali žiakov a učiteľov škôl v Prešovskom kraji na Deň polície 

v Prešove, ktorý sa bude konať 14.09.2017. 

      Na ich vystúpenie reagovala Ing. Lenka Holubová, ktorá upozornila riaditeľov, aby 

nezamlčovali výskyt drog na škole, ako aj prechovávačov a dílerov.  

 

3. Aktuálne informácie odboru financií predniesla Ing. Mária Holíková, vedúca odboru. 

Upozornila na nové legislatívne úpravy, a to novelu zákona o financovaní č. 182/2017 Z.z., 

ktorou sa  mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní  základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení. Zmeny sa týkajú najmä pri predkladaní žiadostí o asistenta učiteľa 

pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa predkladajú najneskôr do 31. mája 

príslušného kalendárneho roku, ďalej sa mení  poskytovanie príspevku na dopravu, 

definovanie havarijnej situácie - to bolo zvlášť zdôraznené. Ďalej zdôraznila, že v tomto roku 

sa EDUZBER robí poslednýkrát, od 01.01.2018 sa budú štatistiky zbierať len cez RIS.  

 



 

 

      Upozornila, že pri predkladaní žiadostí o finančné prostriedky je potrebné jasne definovať, 

či sa jedná o bežné alebo kapitálové výdavky,  prenesené kompetencie alebo originálne 

kompetencie, žiadosti o kapitálové prostriedky je potrebné zasielať najmenej mesiac pred 

najbližším zasadaním Zastupiteľstva PSK. 

      Upozornila na problém nesprávneho vypĺňania žiadostí o odchodné, informácie sú 

uvedené na webovom sídle MŠVVaŠ. Ekonomickí zamestnanci majú dodržiavať správny 

postup pri otváraní účtovného obdobia za rok dozadu. Pre ekonómov bude vydaný kalendár 

úloh, aby si nemohli brať dovolenky vtedy, keď sú dôležité termíny, najmä závierok. 

      Vedúca OF zdôraznila, že za správne financovanie  projektov, za zmluvy, dodatky zmlúv, 

zverejňovanie, monitorovanie, časový harmonogram je zodpovedný riaditeľ školy, nie externý 

manažment. 

 

4. Prezentácia projektu Škola ľudskosti  - projekt p. Trneného prezentoval RNDr. Ján 

Rodák, riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov  vo Svidníku. Projekt sa týka filmu Škola 

ľudskosti, ktorý chce pán Trnený premietať na školách spolu s besedami. Spätnú väzbu po 

zhliadnutí filmu a záver by mala tvoriť literárna súťaž. Film je o Nicholasovi Winstonovi, 

ktorý pred vojnou zachránil 669 českých a slovenských detí. Informácie o projekte sú na 

adrese: www.hitachisk.sk, t. č. na p. Trneného: 0910 391566.    

 

5. Aktuálne informácie Rady mládeže Prešovského kraja  a IUVENTY predniesli  

Dagmara Verešpejová a Soňa Štefančíková. D. Verešpejová informovala, že Rada mládeže 

PSK zastrešuje žiacke školské rady v Prešovskom kraji a organizuje rôzne školenia pre žiacke 

školské rady a ich koordinátorov. Informovala aj o pripravovaných projektoch pre mládež, 

napr. Hlas(ná) párty pre mladých, o pripravovanej konferencii pre žiacke školské rady, kde sa 

očakáva účasť 100 mladých ľudí, o projekte Activity Youth, ktorý bude mať teambuildingový 

charakter a bude sa konať 06.10.2017  v Prešove. Predstavila aj dlhodobý projekt pre mladých 

Program im PROVE, kde pôjde o neformálne vzdelávanie. Ďalším projektom je projekt 

(NE)BEZPEČNE v sieti o správnom využívaní sociálnych sietí. Ponuky na zapojenie sa 

mladých ľudí do týchto projektov a školení budú zasielané na jednotlivé školy. 

      S. Štefančíková informovala o podujatiach a projektoch IUVENT-y, zvýraznila najmä 

projekt celoživotného vzdelávania ERAZMUS+ a jeho jednotlivé formy. Programy pre 

mládež sú zverejnené na webovom sídle: www.iuventa.sk, e-mailová adresa: 

sona.stefancikova@iuventa.sk 

   

6. Ako môžu študenti získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu – tento projekt 

opätovne po roku prezentoval Mgr. Martin Burgr , ktorý informoval o tom, že v priebehu 

minulého šk. roka sa už niekoľko škôl do projektu zapojilo (Gymnázium Giraltovce, 

Gymnázium Medzilaborce...) a v tomto šk. roku prejavilo záujem tiež niekoľko škôl, napr. 

Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov, Gymnázium sv. Moniky, Gymnázium vo Vranove nad 

Topľou. Zároveň vyzval ďalšie školy, aby sa do projektu zapojili. Prvým 60 absolventom 

bude Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu odovzdaná 7. septembra 2017.   

 

7. Možnosti využívania PSK ARÉNY školami  predstavili vo svojom vystúpení Mgr. Ján 

Kentoš a  Róbert Čop. PSK aréna sa nachádza pri Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej 

v Prešove. Navštíviť ju môžu všetky školy počas prevádzky  od 7.00 – 13.00 hod. Návštevu je 

potrebné objednať vopred, cena je 1,20 € za jednu ľadohodinu. Bližšie informácie sú na 

www.pskarena.sk, kontakt: pskarenapresov@gmail.com. V noci z 27./28. októbra bude nočné 

korčuľovanie nonstop, do ktorého sa môžu zapojiť všetci žiaci. 

 

8. Výstavy Kam na vysokú 2018 po strednej 2018 v Prešovskom kraji – informáciu 

o tomto podujatí pre žiakov stredných škôl podal Igor Holeczy z Národného kariérneho 

centra. Výstava sa bude konať 07.02.2018 od 9.00 – 14.00 hod. v priestoroch Spojenej školy 

Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. 

http://www.hitachisk.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.pskarena.sk/
mailto:pskarenapresov@gmail.com


 

 

9. Elektronizácia práce v školstve. Nové školské pomôcky – k tejto téme vystúpil zástupca 

ŠEVT-u Miloš Sidor, ktorý informoval o možnosti zakúpiť do školy rôzne tlačivá a učebné 

pomôcky za výrazne znížené ceny od 24 – 38%. Školy dostanú zákaznícke karty, na ktoré 

budú môcť nakupovať. Táto možnosť platí aj pre pedagogických zamestnancov. Katalóg 

tovaru je zverejnený na: www.sevtkatalog.sk   a dostali ho aj prítomní riaditelia škôl.    

.     

31.08.2017 – 2. deň porady 

 

Druhý rokovací deň otvoril vedúci OŠ PSK Ing. Karol Lacko, PhD.  

 

10. Mobilná skartácia dokumentov – Ing. Štefánia Šoltésová predstavila riaditeľom škôl 

služby slovenskej spoločnosti Green Wave Recycling, ktorá ponúka mobilnú skartáciu 

dokumentov vozidlami, ktoré sú vybavené skartovacími zariadeniami. Skartáciu je potrebné 

vopred objednať. Poplatok za skartáciu je 29,90€. Potom riaditeľom boli rozdané informačné 

letáky. 

 

11. Aktuálne informácie OZ PŠaV na Slovensku podal Mgr. Ľuboš Kvašňák. Informoval, 

že s ohľadom na stúpajúcu mieru inflácie a pozitívny výhľad slovenskej ekonomiky sa  

zástupcovia zamestnancov odmietajú vopred vzdať svojho ústavného práva každoročne 

kolektívne vyjednávať o možnosti dohodnúť lepšie pracovné a platové podmienky. Rada 

zväzu zároveň žiada vládu SR, aby pokračovala v každoročnom zlepšovaní stále 

nedostatočného platového ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva v súlade 

s vyjadreniami, že školstvo je pre vládu SR prioritou. Potom prečítal Vyhlásenie Rady OZ 

PŠaV na Slovensku z mimoriadneho zasadnutia dňa 30. augusta 2017. 

      Porovnával aj vývoj platov pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za rok 2016 

a 1. polrok roku 2017. Zdôraznil, že pedagogickí zamestnanci dosahujú 1,209 násobok 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale nepedagogickí zamestnanci len 0,653 

násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.    

 

12. Inovatívny model vzdelávania – nový model vzdelávania predstavil doc. Kaščák 

z UPJŠ. Projekt je zameraný na zmenu životného štýlu žiakov materských, základných 

a stredných škôl. Týka sa nielen stravovania, ale aj pohybových aktivít.  

 

13. Platforma SINO ZERO client pre školy – Mgr. Peter Madzik predstavil nové úsporné 

a ekologické vybavenie pre počítačové učebne. Školám ponúkajú nielen vybavenie 

a zriadenie nových učební, ale aj servis, resp. výmenu starých počítačov 

 

14. Aktuálne informácie OŠ PSK     

 

PhDr. Iveta Tarabčáková: 

- vyzvala riaditeľov SOŠ, aby čo najskôr požiadali o prívlastok k názvu svojej strednej 

odbornej školy; 

-  upozornila riaditeľov, aby pri rozhodnutiach o neprijatí na štúdium uvádzali termín na 

odvolanie 5 dní, nie 15 dní ako pri iných rozhodnutiach a rozhodnutia je potrebné posielať do 

vlastných rúk; 

-  ďalej informovala o dôležitých legislatívnych zmenách:  

- novela zákona o sťažnostiach č. 99/2017 Z. z.,  

- novela zákona o verejnom obstarávaní týkajúca sa finančných limitov 93/2017 Z.z.,  

- zákon č. 56/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 o ped. zamestnancoch,  

- zákon č. 177/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve - definuje zánik výkonu funkcie riaditeľa a ustanovenie 

žiackej školskej rady,  



- zákon č. 178/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) – týka sa zmeny pri overovaní špeciálnych schopností, zručností alebo 

nadania. Orgán miestnej štátnej správy  zabezpečí, aby sa overovanie týchto schopností 

nekonalo v jeden deň, ale v termínoch od 25. marca do 15. apríla; 

- upozornila na úlohy, ktoré pre školy vyplývajú z Pedagogicko-organizačných pokynov na 

šk. rok 2017/2018, zvlášť zdôraznila medzinárodný projekt e-Twinning; 

-  v závere svojho vystúpenia PhDr. Tarabčáková poďakovala riaditeľom za spoluprácu a 

zaželala im úspešný školský rok 2017/2018. 

 

Ing. Lenka Holubová: 

- upozornila na dôsledné vyplnenie dotazníka o nevysporiadaných pozemkoch majetku 

PSK, ktorý spravujú jednotlivé školy, zaslať aj negatívne hlásenie; 

- upozornila, že je potrebné zúčastniť sa na školeniach týkajúcich sa správy registratúry a 

nových predpisov v tejto oblasti, nebudú sa konať len centrálne v Prešove, ale aj 

v jednotlivých okresoch, má sa viesť už nový registratúrny denník; 

- zdôraznila dôsledné vyplnenie EDUZBER-u 2017, požiadavky na asistenta učiteľa sa 

dávali do 31. mája, kto nestihol, tak do 31. augusta; 

- od budúceho roku sa už EDUZBER nebude robiť, len RIS, preto je potrebné dôsledne 

dopĺňať všetky zmeny u žiakov a učiteľov každý mesiac, najneskôr do konca mesiaca; 

- taktiež upozornila na prideľovanie finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy na základe 

informácií o počte žiakov tých ročníkov, ktorých sa to týka; 

- informovala o zákone č. 182/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2003 Z. z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorý okrem iného 

uvádza, že zo štátneho rozpočtu sa nebudú prideľovať finančné prostriedky na triedy  nad 

rámec, ktorý bol určený v príslušnom VZN; 

- od 01.01.2019 sa pri prideľovaní finančných prostriedkov na osobné náklady bude 

zohľadňovať aj dĺžka pedagogickej praxe, doteraz to bolo do 32 rokov; 

- upozornila na dodržiavanie termínov a úloh uvedených v Kalendári úloh na šk. rok 

2017/2018 - do 10.09.2017 vydať vzdelávacie poukazy žiakom, do 25.09. prijať, protokol 

musí byť doručený na PSK do 27.09.; 

- finančný limit na dotáciu rozvojových projektov je 10 000 Eur, žiadateľom je zriaďovateľ; 

- Ing. Holubová upozornila riaditeľov, že podľa novely zákona o financovaní č. 182/2017 

Z. z. MŠVVaŠ zníži zriaďovateľovi finančné príspevky až o 15% v závislosti od počtu 

mesiacov, počas ktorých neboli nedostatky zistené Štátnou školskou inšpekciou 

odstránené, a to v prípade, ak bol zistený nesúlad školského vzdelávacieho programu so 

štátnym vzdelávacím programom, ak bol zistený vyšší počet žiakov v triede, ako 

ustanovuje osobitný predpis, ak bolo zistené nižšie ako 70% zabezpečenie odbornosti 

vyučovania jednotlivých predmetov v rámci školského vzdelávacieho programu; 

- finančný príspevok na nákup učebníc cudzieho jazyka sa má využiť na nákup tých 

učebníc, ktoré sú uvedené v Edičnom portáli MŠVVaŠ, školy nesmú žiakov nútiť kupovať 

si učebnice, pripravuje sa vyhláška, ktorá presne určí, ako nakladať so zakúpenými 

učebnicami; 

- pri vypĺňaní Eduzberu je potrebné riadiť sa príslušnou príručkou s pokynmi; 

- upozornila riaditeľov SOŠ, že žiak z trojročného učebného odboru nesmie prestupovať na 

maturitný odbor; 

- pripomenula, že pri doplňujúcich alebo riadnych voľbách do rady školy je potrebné 

požiadať OŠ PSK o zverejnenie výzvy na voľbu do rady školy a presne určiť, koľko osôb 

sa má voliť a za ktoré kategórie (žiak, rodič, pedagogický, nepedagogická zamestnanec); 

- termín na odovzdanie rozvojového projektu Telocvične 2017 je 14. september – týka sa to 

škôl, ktoré takýto projekt chcú podať; 

- oznámila riaditeľom, že sa budú konať podľa okresov stretnutia OŠ PSK s riaditeľmi škôl 

a poslancami PSK za jednotlivé okresy a budú sa spoločne pripravovať podklady k VZN 

o počte tried na šk. rok 2018/2019, po skončení jej vystúpenia si riaditelia prevzali 

podklady k rokovaniu; 

- v závere svojho vystúpenia Ing. Holubová zaželala úspešný školský rok 2017/2018. 



  

 

 

 

15. Okenné siete – protipeľové, protiprachové a protihmyzové siete – tento výrobok firmy 

Signál spol s. o. Bardejov predstavili Ing. Guľa a Bc. Žemlička. Výrobok sa dá využiť najmä 

v školských jedálňach, ale aj v školách.  Po prezentácii výrobku vyzvali záujemcov, aby 

poskytli e-mailové adresy, na ktoré im budú zaslané bližšie informácie. 

 

16. Ing. Karol Lacko, PhD. – vedúci OŠ PSK 

V závere porady sa slova ujal vedúci OŠ: 

- zrekapituloval počet škôl a školských zariadení k 01.09.2017. Spolu je ich 80, z toho 76 škôl 

a 4 školské zariadenia (2 jazykové školy, 1 školský internát a 1 škola v prírode). Zo škôl je 15 

gymnázií, 44 stredných odborných škôl, 8 stredných priemyselných škôl a 9 spojených škôl;  

- vyzval riaditeľov, aby podporili účasť žiakov na Dni polície 14.09.2017, prešovské stredné 

školy sa tohto podujatia majú zúčastniť, začiatok je o 9.30 hod.;  

- upozornil riaditeľov na dodržiavanie príkazného listu predsedu PSK, ktorý sa týka 

vymáhania pohľadávok, ak sa v tejto veci nebude konať, môže byť riaditeľ školy odvolaný; 

- zdôraznil, že dvakrát ročne by sa mala robiť deratizácia a školy, resp. školské jedálne majú 

zabezpečiť odvoz biologického odpadu;  

- čestné vyhlásenie pri zahraničných služobných cestách už nie je potrebné predkladať; 

- upozornil, že športový deň zamestnancov školy nie je dôvod na udelenie riaditeľského 

voľna; 

- riaditelia škôl majú zabezpečiť najmenej dvakrát denne kontrolu elektronickej pošty; 

- oznámil riaditeľom, že Škola v prírode v Tatranskej Lesnej bola zrekonštruovaná, preto ju 

školy môžu využívať pri organizovaní lyžiarskych výcvikov; 

- v najbližších dňoch bude riaditeľom zaslaný prehľad právnych predpisov; 

- upozornil, že kredity sa môžu priznať len  súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania; 

- taktiež hovoril o príprave VZN o počte tried na šk. rok 2018/2019, k čomu sa budú podľa 

okresov konať pracovné stretnutia; 

- upozornil na dodržiavanie termínov uvedených v Kalendári úloh na šk. rok 2017/2018, ako 

aj na čerpanie dovoleniek riaditeľmi v čase prázdnin; 

- súhlas na pracovnú cestu má byť na jednom liste obojstranne, nie na dvoch listoch; 

- oznámil riaditeľom, že každá škola dostane 10 kníh o Prešovskom kraji, ktoré je potrebné 

vyzdvihnúť na OŠ PSK; 

- ďalej upozornil na dodržiavanie termínov pri podávaní projektov Telocvične 2017; 

- stredné odborné školy upozornil, že je potrebné na OŠ PSK doručiť zmluvy o duálnom 

vzdelávaní aj s prílohami; 

- informoval o ponuke riaditeľky Štátneho archívu v Prešove, ktorý bude robiť školenia  

k registratúrnym poriadkom, ktorých  je potrebné sa zúčastniť; 

- ďalšia porada sa uskutoční v dňoch 15. až 16. februára 2018 v hoteli Alibaba v Humennom, 

- v závere vedúci OŠ PSK poďakoval riaditeľom a hosťom za účasť a zaželal úspešný šk. rok 

2017/2018 a poradu ukončil. 

 

    

  

 Zapísal: Ing. František Marcinčin 

   

 


