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Zápisnica 
 

z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja konanej v dňoch 21. – 22. februára 2012 

v priestoroch hotela Ondava, Chotčanská 168 v Stropkove 
 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: RNDr. V. Mikulová, M. Čičmanec, Ing. E. Solejová, Mgr. S. Majerčák, 
PaedDr. M. Kamenický, PhD., Ing. A. Birčák 
 
 
Program: 
 
21. február 2012 
 

1. Otvorenie - Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci odboru školstva ÚPSK  
2. Najčastejšie  porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli zistené  

pri  následných   finančných   kontrolách  v   školách  a v školských   zariadeniach   v 
zriaďovateľskej  pôsobnosti PSK – Ing. Ján  Majda, hlavný kontrolór PSK 

3. Prezentácia laserových tlačiarní a multifunkcií Brother – Ing. Rastislav Baroň, Brother 
Eart 

4. Aktuálne informácie Krajského školského úradu v Prešove – Ing. Ján Baláž 
5. Aktuálne informácie MPC Bratislava – regionálne pracovisko  Prešov - PaedDr. Alica 

Dragulová 
6. Úlohy Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri ZPSK – PhDr. Tomáš 

Lešo 
7. Aktuálne informácie CPPPaP,  Prešov – PhDr. Viera Hybenová 
8. Aktuálne informácie Odboru financií ÚPSK – Ing. Mária Holíková, PhD. 
9. Komplexná stratégia pre bezpečnosť cestnej premávky – Ing. Andrej Buday 
10. Aktuálne informácie OZ PŠaV na Slovensku – Ing. Pavel Ondek, Mgr. Ľ. Kvašňák 
11. Aktuálne informácie Vzdelávacieho a technického ústavu Civilnej ochrany a 

krízového manažmentu MV SR v oblasti vzdelávania  - Ing. Vladimír Tremba 
12. Aktuálne informácie Odboru školstva PSK – Ing. Karol Lacko, PhD., Ing. Lenka 

Holubová a PhDr. Iveta Tarabčáková 
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22. február 2012 
 

1. Aktuálne výchovné problémy v SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – PhDr. Milan Sidor, 
CSc. 

2. Práca v sekciách 
3. Záver – Ing. Karol Lacko, PhD. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

21. február 2012 
 

 
 

1. Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva ÚPSK, otvoril pracovnú poradu 
riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Prítomných 
privítal a odovzdal slovo Ing. J. Majdovi, hlavnému kontrolórovi PSK. 

 
2. Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór PSK, poďakoval riaditeľom škôl za prácu 

i spoluprácu pri kontrolných činnostiach ÚHK PSK. V druhom polroku 2011 ÚHK 
PSK vykonal 32 kontrol, z toho v oblasti školstva 19 (7 finančných, 11 plnení 
opatrení z už vykonaných kontrol a 1 tematická). Bolo zistených 176 nedostatkov, 
v oblasti školstva 137. Z celkového počtu 122 prijatých opatrení v školstve ide o 80 
opatrení. O výsledkoch kontroly je riaditeľ povinný informovať  Radu školy.  

Predbežná finančná kontrola právnych úkonov – riaditeľ školy poverí vedúcich alebo 
iných zodpovedných zamestnancov vykonaním predbežnej finančnej kontroly 
v prípravnej fáze, pred všetkými finančnými operáciami, pred vstupom do záväzku 
v zmysle zákona o finančnej kontrole. 
Odpisovanie majetku – v zmysle usmernenia ÚPSK č. 1008/2008/OU-009 zo dňa     
28. 02. 2008 je organizácia povinná prepracovať vlastnú smernicu pre 
odpisovanie majetku. 
Inventarizácia majetku – postupovať v zmysle zákona o účtovníctve. 
Autodoprava – doplňovanie PHM zaznamenávať v deň tankovania a v mieste, na ktorý 
je vydaný príkaz na jazdu. 
Škodová komisia – neodpisovať škody bez stanoviska škodovej komisie, ktorá má 
štatút, v ktorom sú stanovené podmienky  i zásady odpisovania. 
Najčastejšie nedostatky: podpisovanie nepreverených písomností, neaktualizovanie 
smerníc v zmysle nových zákonov a vyhlášok; v stravovacích zariadeniach 
nedodržanie materiálno-technických noriem (§4 vyhlášky č. 366/2007); absencia 
evidencie o rozpočtových opatreniach v zmysle §15 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy; nevykonanie verejného obstarávania na 
tovar, služby a stavebné práce; nesprávne pracovné náplne, ak dôjde k zmene platovej 
triedy u pracovníkov (nariadenie vlády SR č. 341/2004);  nesprávne čerpanie 
i účtovanie sociálneho fondu. 
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V rámci vyhodnotenia postihov zodpovedných zamestnancov bolo udelených: 
- odobratie osobného príplatku na dobu 6 mesiacov – 1x, 
- odobratie osobného príplatku na dobu 4 mesiacov – 2x, 
- upozornenie na porade, 
- ústne napomenutie, 
- písomné napomenutie. 

 
            Diskusia: 

Mgr. S. Kráľ, riaditeľ Spojenej školy v Čaklove: Prečo nie sú na webovom sídle ÚPSK 
zverejnené závery z kontrol ÚHK PSK? 
Ing. J. Majda: Závery kontrol sú zverejnené. 
 

3. Ing. Rastislav Baroň, zástupca spoločnosti Brother, vo svojej prezentácii 
predstavil novú generáciu LED tlačiarní a multifunkčných zariadení pre malé, stredne 
veľké i veľké kancelárie. Zvlášť pozornosť upriamil na tlačiareň štítkov QL od 
Brother, ktoré sú jedným z najrýchlejších a najjednoduchších ciest ako si označiť 
a zorganizovať svoje dokumenty, vybavenie, pracovné priestory a iné. 

 
4. Ing. Ján Baláž, Krajský školský úrad Prešov, sa zameral na maturitnú skúšku 

v tomto školskom roku:  
- školenie k MS uskutočnené 30. 01. 2012 KŠÚ s 300 vyškolenými 

záujemcami, konzultácie s NÚCEM , 
- v marci návrhy na predsedov maturitných komisií, 
- nebude dochádzať k spájaniu škôl, komisií, ak bude v skupine viac ako 5 

žiakov, 
- ak sa jedná o žiaka s telesným znevýhodnením, ostáva na svojej kmeňovej 

škole pre vykonanie  MS, 
- písomné MS sa budú konať 13. 03. – 16. 03. 2012, náhradný termín 17. 04. 

2012, termín zaslania zoznamu žiakov na KŠÚ pre náhradný termín do 26. 03. 
2012, 

- distribučné miesta ostávajú nezmenené,  zmena je v Kežmarku – Súkromný 
školský internát, 

- podrobný harmonogram preberania zásielok bude zaslaný na školy včas, 
- NÚCEM zverejní o 5:40 kódy pre konkrétne školy v deň prevzatia zásielok,  
- zelené bezpečnostné obálky – testy, oranžové obálky – odpovede, 
- NÚCEM nevydá žiadne dodatočné usmernenia k MS!, 
- testovacie miesto bude jedno, predpoklad Prešov, 
- 04. 05. 2012 ŠVS Banská Bystrica zverejní výsledky na webe, 
- kontakty na NÚCEM: 02/682601 05, 06, 37 – pre zdravotne znevýhodnených; 

0911405002, 0911405084, 
- spôsob distribúcie scanovaných dekrétov bude včas objasnený. 
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Diskusia: 
Ing. J. Bašista, riaditeľ SPŠ Poprad: Menovací dekrét menuje do funkcie osobu, tak 
prečo ho dostáva maturitná komisia - škola a nie predseda komisie osobne? 
Ing. J. Baláž: Nevylučuje tento spôsob. 

 
5. PaedDr. Alica Dragulová, MPC Bratislava, reg. pracovisko Prešov, informovala o 

skutočnosti, že MPC získalo 3 veľké projekty zamerané na profesijný a kariérový rast 
zamestnancov školstva. Do decembra 2011 za PSK eviduje MPC 23 000 prihlášok a 
postupne sú zaradzované  do vzdelávania. K 31.12. 2011 získalo 5900 učiteľov 
osvedčenia o získaní kreditov. 

Podmienky podávania prihlášok v roku 2012: 
- od januára 2012 bude MPC uprednostňovať iba prihlášky podpísané 

riaditeľom školy, 
- od 01. 03. 2012 je  prihlasovanie možné iba elektronicky na web stránke MPC 

www.mpcpo.sk – po vyplnení v systéme prihlášku vytlačiť a zaslať podpísanú 
riaditeľom školy na MPC Prešov, 

- ak je prihláška podaná bez podpisu riaditeľa školy a teda bez jeho vedomia, 
nemusí takéto získané kredity riaditeľ uznať, 

- v zmysle zákona 390/2011 Z. z. pre majstrov odborného výcviku, ktorí 
nemajú DPŠ, urýchlene zaslať prihlášku na vzdelávanie, od 01. 01. 2014 bude 
možnosť zamestnať majstra odborného výcviku iba kvalifikovaného, 

- od 01. 01. 2012 je v kompetencii riaditeľa školy uznávať kredity, vzory 
osvedčení sú na webovej stránke MPC, smernica č. 4/2012 na uznávanie 
kreditov, 

- 1. a  2. atestácia  - termín na požiadanie o konzultanta (2 konzultácie) je vždy 
k 31. 06.  a 31. 12., 

- pozor na vzdelávania, ktoré nepatria do akreditovaných programov 
(akreditovaných viac ako 180), pribudne ešte cca 150, 

- v rámci projektu Kariérny a profesijný rast príde na školy ponuka Notebooky 
do zborovne, podmienkou je účasť aspoň 1 učiteľa na kontinuálnom 
vzdelávaní. 

 
Diskusia: 
RNDr. M. Krajňák, PhD., riaditeľ Gymnázia J. A. Raymana Prešov: Zo štatistiky 
vyplýva, že na 1 učiteľa pripadá 5- 9 prihlášok na kontinuálne vzdelávanie. 
PaedDr. A. Dragulová: Do štatistiky sú zahrnuté všetky základné, súkromné 
a cirkevné školy v Prešovskom kraji, nie iba stredné školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. 
 

6. PhDr. Tomáš Lešo, predseda Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a 
športu pri ZPSK, sa prihovoril prítomným v mene Komisie školstva, mládeže, 
telesnej výchovy a športu a predstavil jej úlohy i ciele, ktoré plní ako poradný orgán 
Zastupiteľstva PSK. Vyjadril sa k racionalizácii regionálneho školstva, ktorá je 
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v súčasnosti tak aktuálna vzhľadom na demografický ukazovateľ i k maturitným 
skúškam, pri ktorých vyjadril presvedčenie o ich bezproblémovom priebehu. 

 
7. PhDr. Viera Hybenová, Centrum pedagog. – psycholog. poradenstva a prevencie 

Prešov dala do pozornosti problematiku integrácie. Žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia vzdelávať v 2- ročných učebných odboroch. Vyzvala 
riaditeľov škôl na spoluprácu s CPPPaP, ktoré dáva návrh na integráciu žiaka, 
upriamiť pozornosť hlavne na žiakov 1. ročníkov a zvážiť reálne schopnosti žiakov 
v študijných odboroch, ktoré sú ukončované maturitnou skúškou. Upozornila tiež na 
fakt, že škola by mala byť oboznámená s poruchami učenia, správania alebo so 
zdravotnými problémami žiaka a podľa toho zvoliť správne metódy a formy 
vzdelávania. 

 
 

8. Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií ÚPSK predniesla aktuálne 
informácie z oblasti financií a činnosti odboru financií ÚPSK: 

- Zastupiteľstvo PSK dňa 06. 12. 2011 na svojom 15. zasadnutí schválilo 
uznesením č. 245/2011 rozpočet PSK, 

- v súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 
2012 a v nadväznosti na § 12 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o  
rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení boli školám oznámené   záväzné 
ukazovatele  rozpočtu na rok 2012. Prvý rozpis záväzných ukazovateľov pre 
rok 2012 bol vypočítaný ako 90% podiel z normatívov zverejnených 
MŠVVaŠ SR po 15. 09. 2011 a predstavuje predbežný objem schváleného 
rozpočtu pre rok 2012. Tento bol následne upravený dodatkom po zverejnení 
normatívov MŠVVaŠ SR pre rok 2012. Predbežný schválený rozpočet vrátane 
dodatku bude pre organizáciu predstavovať schválený rozpočet pre rok 2012.  
Bližšie informácie o tvorbe a spôsobe výpočtu, výške normatívneho príspevku 
pre školy a normatívnych objemoch finančných prostriedkov na rok 2012 sú 
zverejnené na internetovej stránke MŠVVaŠ  SR (verzia z 18. 01. 2012), 

- rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2012 bolo potrebné v zmysle Zásad 
rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sú 
stanovené podrobnosti rozpisu rozpočtu, predložiť na odbor financií v členení 
do úrovne hlavných  kategórii 610, 620, 630, 640 faxom alebo e-mailom. 
Finančné prostriedky sú určené pre prenesené kompetencie, a to na 
financovanie kategórií       610-mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 
vyrovnania, 620-poistné a príspevok do poisťovní, 630-tovary a služby a 640-
bežný transfer. Štatutárny zástupca školy a školského zariadenia rozhoduje 
v rámci prideleného rozpočtu o rozpise finančných prostriedkov na jednotlivé 
kategórie s vykrytím zákonom stanovených platieb a podľa možností na krytie 
nenárokových  zložiek, 
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- rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov, 
ktoré vstupujú do rozpočtu PSK z titulu § 23 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov                        
(tzv. mimorozpočtové zdroje), len na základe žiadostí škôl, ktoré sa 
predkladajú vždy  do 25. dňa v mesiaci (v prípade faxovej žiadosti resp. 
zaslanej e-mailom, žiadame o zaslanie aj podpísaného originálu). Neúplne a 
nepresné žiadosti nebudú akceptované. Zároveň upozornila na 
mimorozpočtové finančné prostriedky darované v zmysle citovaného zákona, 
pri ktorých žiadosť musí obsahovať aj kópiu darovacej zmluvy s účelovým 
určením a špecifikáciou, či sa jedná o bežné alebo kapitálové výdavky, 

- rozpočtovať reálne, ak je k 15. 09. znížený počet žiakov, zohľadniť to aj 
v oblasti personálnej, pozor na prezamestnanosť!, 

- rozlišovať bežné a kapitálové výdavky v žiadostiach o finančné prostriedky, 
bežné výdavky adresovať odboru financií, na vedomie odboru školstva, 
kapitálové výdavky adresovať na odbor organizačný, na vedomie odboru 
financií a školstva,  

- kapitálové výdavky schvaľuje Zastupiteľstvo PSK, 
- určiť priority financovania, riešiť havarijné stavy ako prvoradé, 
- sledovať pozorne pohľadávky a záväzky, 
- skontrolovať zverejnené údaje na stránke MŠVVaŠ SR (správnosť kategórie 

škôl - študijné alebo učebné odbory), predovšetkým počtu žiakov, od ktorého 
sa odvíja výpočet normatívneho príspevku. V prípade akýchkoľvek 
nezrovnalostí je potrebné obratom písomne informovať pracovníkov Odboru 
školstva Ú PSK, Odboru financií Ú PSK (e-mailom, faxom) a Ministerstvo 
školstva SR. Predložené rozdiely budú predmetom dohodovacieho konania 
a následne bude zrealizovaná úprava rozpočtu,  

- od 01. 01. 2012 účinné VZN č. 26/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN         
č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým 
školám a školským zariadeniam, 

- bude potrebné zaslať polročný prehodnocujúci rozpočet (jedlá, lôžkodni) k   
15. 09. 2012, 

- včas žiadať finančné prostriedky určené na potreby odchodného, jubileí, 
odstupného a pod., 

- PSK dostal krátený rozpočet o 1. 3 mil. €, zohľadnený pokles žiakov k 15. 09. 
2011, 

- v roku 2012 boli  z MŠVVaŠ SR  pridelené  účelové  finančné  prostriedky na: 
- vzdelávacie  poukazy  (rozpočet a dotácia poskytnutá na 6 mesiacov),  výška 
jedného poukazu 2,9 €/ na jeden mesiac, vyúčtovanie a postup zúčtovania   tak 
ako v  minulom  roku, - asistent učiteľa, -  dopravné  (iba žiaci ZŠ),  - žiak   zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, 
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Nedostatky škôl v roku 2011: 

- Obchodná akadémia Prešov: neskoro oznámená skutočnosť o nevyčerpaných 
kreditných príplatkoch vo výške 730 € - dňa 29. 12. 2011  (o nevyčerpaných 
financiách škola vedela oveľa skôr, nebola zaslaná žiadosť iba tel. oznam), 

- Hotelová akadémia, Prešov: neskoro oznámená skutočnosť nevyčerpaných 
MRP vo výške 1 700€ - 28. 12. 2011 (o 16,00 hod, žiadosť nebola zaslaná), na 
základe upozornenia bola zaslaná 29. 12. 2011 iba e-mailom, 

- Stredná zdravotnícka škola, Prešov: neskoro oznámená skutočnosť 
nevyčerpaných MRP vo výške 1 700€ - 28.12.2011 (o 16,00  hod, žiadosť 
nebola zaslaná), na základe upozornenia zaslaná 29.12.2011 iba e-mailom, 

- Spojená škola Svidník: MMR darovacie - boli súčasťou projektu, museli sa 
krátiť, škola nepostupovala v zmysle "Príkazného listu", 

- Spojená škola, Kollárova Prešov: nebolo oznámené, že skôr požiadané 
odchodné je neaktuálne, 

- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prešov: nebolo oznámené, že skôr 
požiadané odchodné je neaktuálne, 

- Stredná odborná škola, Sabinov: oneskorené požiadanie projektových FP, 
ktoré mali na účte už 13. 12. 2011 - požiadali mailom až 28. 12. 2011 (žiadosť 
a podklady zaslali až po vyžiadaní), opakovane opravovaná závierka v časti 
rozpočet a čerpanie v účtovných závierkach v priebehu roka 2011, 

- Spojená škola J. H., Bardejov: nesprávne zaslané finančné prostriedky na 
konci roka (zaslané na účet 2003, pričom mali postupovať v zmysle 
"Príkazného listu"), 

- Stredná priemyselná škola ChaP, Humenné: koncoročná uzávierka r. 2011 
niekoľkokrát vrátená na opravu, neopravené údaje, nesprávne naúčtované 
čerpanie, pasívny prístup; rozpis rozpočtu: pri rozpise rozpočtu na rok 2012 
neuviedla škola položku 630 a nerozpočtovala ju, pri telefonickom kontakte to 
zdôvodnila tým, že im rozpočet nepostačuje na T a S. Opakovane škola 
musela rozpočet poslať s rozpisom aj na 630, 

- Strená odborná škola technická, Humenné: opakovane opravovaná účtovná 
závierka v priebehu r. 2011 v časti rozpočet a čerpanie, 

- Stredná priemyselná škola, Snina: opakovane nenechávajú finančné 
prostriedky na konci roka na poplatky, rozpočet prečerpali r.2010 - 42,08, r. 
2011-45,02, 

- Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov: opakované opravy v rozpočte 
alebo čerpaní v účtovných závierkach v priebehu r. 2011,  neplatná rozpočtová 
položka v závierke na konci roka, 

- Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov: opakované opravy v rozpočte alebo 
čerpaní v účtovných závierkach v priebehu r. 2011, zasielanie vyžiadaných 
údajov alebo podkladov mailom až na urgenciu, 
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- Školské hospodárstvo, Medzilaborce: nevyčerpaná dotácia z PSK, nesprávne 
odvedená výška nevyčerpaných FP, až po usmernení, viackrát opakovane 
opravovaná závierka  v časti rozpočet a čerpanie v priebehu roka 2011 - je 
potrebné sústavné usmerňovanie a urgovanie, 

- Gymnázium, Levoča: opakované opravy v rozpočte alebo čerpaní v účtovných 
závierkach v priebehu r. 2011, 

- Stredná umelecká škola, Kežmarok: opakované opravy v rozpočte alebo 
čerpaní v účtovných závierkach v priebehu r. 2011, 

- Stredná priemyselná škola, Prešov: viackrát opravovaná účtovná závierka - 
použitie nesprávnej položky na konci roka. 
 

9. Ing. Andrej Buday, manažér projektu SOL – Save Our Live predstavil projekt 
spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorého cieľom je 
zvýšiť efektivitu miestnych a regionálnych zainteresovaných organizácií pri 
predchádzaní dopravným nehodám v oblasti Strednej Európy. Združenie autoškôl SR 
vybralo pre potreby projektu národný pilotný priestor v Prešovskom samosprávnom 
kraji, ktorý je rozdelený na dve časti. Je to priestor PSK bez mesta Prešov 
a samostatne mesto Prešov. Okrem Slovenska je do projektu  zapojených 8 krajín pre 
obdobie apríl 2010 až marec 2013. Bližšie informácie na www.sol-project.eu. 

 
 

10. Ing. Pavel Ondek, predseda OZ PŠaV na Slovensku pripomenul zmenu vo vedení 
OZ po jeho zvolení za predsedu, p. Gašperan sa vzdal funkcie. Zároveň p. Ondek 
poďakoval riaditeľom za participáciu pri riešení problematiky navýšenia miezd 
nepedagogickým zamestnancom.  

 Kroky, ktoré podnikol OZ PŠaV: 
- oslovenie politických strán pre navýšenie finančných prostriedkov pre 

školstvo ako celok, 
- 28. 02. 2012 stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky k otázkam 

problematiky školstva, 
- školstvo je prioritou v systémových krokoch, 
- pre rok 2012 je v kapitole školstvo schválený objem finančných prostriedkov 

vo výške 1, 3 miliardy €, 
- nastala disproporcia v odmeňovaní začínajúceho pedagóga a zdravotníka, 
- prehľad vývoja miezd: 

-  v roku 2010  - 485 €,  - nepedagogický zamestnanec, 
-  v roku 2011  - 428 €, 
-  v roku 2012  - 413 €, 
-  v roku 2011 nárast oproti roku 2010 o 20 €, - pedagogický zamestnanec, 
-  v roku 2012  - 935, 97 €, 

                        - rozpočet pre regionálne školstvo  v roku 2012 predstavuje 39, 8 mil. €, 
- do 15. 03. 2012 spracovať dodatok k dohodám s predsedom PSK, 
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- vedenie OZ PŠaV považuje novelu  zákona č. 317/2009 o pedagogických                                      
zamestnancoch a odborných zamestnancoch iba za kozmetickú úpravu. 

 
Mgr. Ľuboš Kvašňák, OZ PŠaV, priblížil problematiku kreditových príplatkov 
v číslach: 

- rozpočet ráta s fin. prostriedkami do 15. 09. 2011, 
- mimo rozpočtu je možné vyplácať kreditové príplatky z vlastných zdrojov 

alebo žiadať o navýšenie, 
- vyčlenená suma na kredity k 15. 09. 2011  predstavovala 3, 7 mil. €, 
- chýba krytie finančných prostriedkov pre 4660 osôb. 

 
 Diskusia: 

Ing. J. Kožuško, riaditeľ Strednej odbornej školy v  Lipanoch: V kolektívnej 
zmluve je výška odchodného do dôchodku vo výške 1 platu, čo je dehonestujúce. 
Ing. P. Ondek: Prisľúbil osobnú zainteresovanosť pri riešení tohto nelichotivého 
stavu na OZ PŠaV na Slovensku. 

 
11. Ing. Vladimír Tremba, Vzdelávací a technický ústav Civilnej ochrany 

a krízového  manažmentu MV SR, prítomných informoval o aktualitách v tejto 
oblasti. Kurzy sa po dohode s riaditeľom budú konať  v priestoroch školy. 
Kontinuálne vzdelávanie Ochrana človeka a zdravia bude prebiehať v spolupráci 
s MPC v 2. polroku 2012. Každá škola by mala mať certifikovanú osobu pre odbornú 
spôsobilosť na    vykonávanie vzdelávacej činnosti, vypracovaný plán ochrany 
zamestnancov a žiakov.  Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej 
ochrany MV SR ponúka takéto školenie s certifikátom v rozsahu 64 hodín v Spišskej 
Novej Vsi. 1. týždeň teória, 2. týždeň praktická časť. Prihlášky zasielať na MV SR. 
Ak zamestnanec pracoval v tejto oblasti min. 7 rokov, škola môže požiadať MV SR 
o vydanie certifikátu takému pracovníkovi po dobu 5 rokov. Prehľad vzdelávania, 
kurzov i prihlášky na www.minv.sk. V prípade akýchkoľvek otázok tremba@uco.sk. 

 
12. Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Ú PSK, riaditeľom škôl 

pripomenul a zároveň ich vyzval k dodržiavaniu zásad a včasných termínov plnenia 
vyplývajúcich z úloh: 

- dodržiavať termíny v súlade s Kalendárom úloh pre šk. rok 2011/2012, 
riaditeľ školy ručí za správnosť a úplnosť predložených podkladov, 

- majetkové priznania za rok 2011 odovzdať na oddelenie PaM ÚPSK do konca 
marca 2012, nepredloženie v stanovenom termíne môže byť dôvodom na 
odvolanie z funkcie, 

- dodržiavať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom, uznesením Z PSK 
č. 153/2011 zo dňa 22. 02. 2010 bol schválený Dodatok č. 1 k zásadám. Pri 
predkladaní žiadostí na Odbor školstva Ú PSK rozlišovať prebytočný HM / 
neupotrebiteľný HM. Pri prebytočnom hnuteľnom majetku je minimálna 
predajná cena stanovená znaleckým posudkom, ktorým znalec určí všeobecnú 
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hodnotu hnuteľného majetku. Pri žiadosti o súhlas na vyradenie 
neupotrebiteľného hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena je nad 
1 700,- €, je povinnou prílohou znalecký posudok, ktorého súčasťou je 
odborný technický posudok o neopraviteľnosti resp. nepoužiteľnosti hnuteľnej 
veci. Pri neupotrebiteľnom HM objednávať ZP vo veci posúdenia technického 
stavu, 

- problematiku projektov má od 01. 09. 2011 v agende Mgr. Lucia 
Chlapečková, dodržiavať a rešpektovať termíny ňou stanovené, 

- v novembri 2011 zaslal OŠ Ú PSK  školám list, v ktorom žiadal nahlásiť 
počty žiakov s výrazným ocenením aj mimo územia kraja či Slovenska –  
poľutovanie nad faktom, že riaditelia škôl tejto výzve nevenovali dostatočnú 
pozornosť!, 

- nezasielať OŠ Ú PSK požiadavky s urgenciou na pridelenie finančných 
prostriedkov, OŠ neprideľuje financie, 

- žiadosti na zmeny v sieti škôl podávať do konca marca v zmysle Kalendára 
úloh, 

- elektronickú poštu otvárať a využívať denne, 
- termín pre zasielanie návrhov na ocenenie pedagóg a žiak bude včas 

zverejnený, návrhy zasielať podľa pokynov Dr. Tarabčákovej, 
- 2x ročne vykonať deratizáciu školských objektov, 
- dbať na správnosť vypĺňania štatistických výkazov – originál na KŠÚ, kópia 

na OŠ, 
- každú mimoriadnu udalosť hlásiť OŠ (riaditeľské voľno, chrípkové prázdniny, 

kalamity a pod.), 
- ak riaditeľ vyčerpá riaditeľské voľno v rozsahu 5 dní, o ďalšie dni žiada 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
- v zmysle zmluvy s KOPZ SR prebiehajú priebežné kontroly pod názvom 

„Čisté ruky“ požívania drog a omamných látok na stredných školách  
neohlásene, 

- do 30. 06. 2012 zaslať na OŠ Ú PSK zoznam prebytočného nehnuteľného 
majetku, 

- mediálne školenie pre riaditeľov škôl sa bude konať v priestoroch Školy 
v prírode Detský raj v Tatranskej Lomnici od marca, 

- racionalizácia škôl a školských zariadení sa realizuje na základe podnetov škôl 
so súhlasom Rady školy, nie z rozhodnutia OŠ Ú PSK,  

- obnovenie Rady riaditeľov ako poradného orgánu vedúceho OŠ, ktorej úlohou 
bude okrem iného tvorba koncepcie na 10 rokov, 

              Voľba členov Rady riaditeľov: 
              Návrh na členov Rady riaditeľov podľa typov škôl:  

- Gymnáziá: PhDr. V. Urdová, Hotelové akadémie: Ing. G. Michalidesová, 
Obchodné akadémie: RNDr. V. Mikulová, Stredné priemyselné školy: Ing.    
J. Bašista, Stredné odborné školy obchodu a služieb: Ing. S. Kuchta, Stredné 
odborné školy poľnohospodárske: Ing. Š. Ivan, Stredné odborné školy 
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technické: Ing. I. Šesták, Stredné pedagogické školy: Mgr. T. Mrvová, 
Spojené školy: RNDr. E. Kurnátová, Stredné umelecké školy: Ing.                
K. Pindešová, Stredné zdravotnícke školy: Mgr. M. Bednár, Jazykové školy: 
PhDr. M. Zelená. 

- prítomných: 83, za návrh hlasovalo: 83 riaditeľov, proti: 0, zdržal sa: 0 
- Rada riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bola 

schválená v zmysle návrhu, 
- 1. zasadnutie zvolá vedúci Odboru školstva, na ktorom si členovia zvolia 

predsedu. 
 
 

13. PhDr. Iveta Tarabčáková, vedúca oddelenia metodických činností OŠ Ú PSK, 
predstavila niektoré projekty, ktoré sú zaujímavé a aktuálne pre stredné školy: 

- Oceňovanie učiteľov a žiakov -  uviesť podrobne všetky dôvody, ktoré vedú 
k nominovaniu, pretože sú jediným zdrojom informácií, ktoré zavážia pri rozhodovaní. 
Zamerať sa na špecifické skutočnosti nominovaného, ktoré robia jeho prácu 
výnimočnou. Uvedený popis bude v skrátenej verzii v prípade ocenenia 
nominovaného prezentovaný pri udeľovaní ocenení.  Je potrebné dodržať aj termín, 
dokedy poslať nomináciu.  

- Projekt Kri čím telom – celoslovenský projekt  
Realizátorom projektu je agentúra Herial, s.r.o., v spolupráci a pod odbornou záštitou 
kancelárie WHO na Slovensku, Ligou za duševné zdravie a špičkovými odborníkmi. 
Autorkou projektu je Alena Heribanová. Projekt “Kričím telom” je veľkým 
edukačným a komunikačným projektom, zameraným na zodpovedný prístup ku 
zdraviu dospievajúcej mládeže a zvyšovaniu odbornosti ich rodičov a pedagógov. Na 
Slovensku začal v novembri 2011 cyklom prednášok pre študentov a študentky 
zameraný na tému anorexie a bulímie. Tieto prednášky sa uskutočnili v Bratislave, 
Trnave a Nitre. V ostatných krajoch sa uskutočnia v tomto roku. V Prešove to bude  
16. apríla v Divadle Jonáša Záborského.  Informácie na www.herial.sk. 

- Európska cena protidrogovej prevencie – túto  súťaž  na  rok 2012 vyhlásila 
Skupina Pompidou pri Rade Európy. Táto cena sa udeľuje  najlepším inovatívnym 
projektom zameraným na drogovú prevenciu. Termín predloženia prihlášok je do      
30. 3. 2012 a bližšie informácie nájdete na www.infodrogy.sk. 

- Od 1. júla 2011 je informačný systém národná sústava povolaní 
k dispozícii na webovej  stránke www.sustavapovolani.sk  nájdete tam register 
zamestnaní, register kompetencií, klasifikáciu zamestnaní, informácie o sektorových 
radách a ich činnosti a ďalšie  zaujímavé informácie. 

 
14. Ing. Lenka Holubová, vedúca oddelenia riadiacich a hospodárskych činností OŠ 

Ú PSK, predniesla aktuálne otázky z problematiky regionálneho školstva: 
- v zmysle vyhlášky 282/2009 Z. z. zaktualizovať zoznam odborov v sieti škôl, 
- naštudovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom, 
- skontrolovať zaevidovaný majetok, 
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- akceptácia prihlášky na kontinuálne vzdelávanie iba v súlade s plánom 
kontinuálneho vzdelávania, 

- je možné vytvoriť dodatok k plánu kont. vzdelávania, no reálny a 
opodstatnený, v rámci aprobácie učiteľa, 

- pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je podľa zákona 
596/2003  partnerom pre zmeny v sieti škôl zriaďovateľ. Všetky žiadosti na 
zmeny v sieti konzultovať s Odborom školstva Ú PSK. To platí aj v prípade 
Ministerstva zdravotníctva SR, 

- keďže školská jedáleň varí 10 mesiacov a nie 12, zriaďovateľ na základe 
analýzy platieb od rodičov a na základe potravinových limitov určí VZN 
ďalšiu sumu na vykompenzovanie rozdielu; analýzu spracujú školy, ktoré 
majú ŠJ a zašlú podpísanú na OŠ do 23. 02. 2012, 

- záväzky predkladať na OŠ mesačne, pohľadávky kvartálne, upomienky 
rozpísať (1. či 2. upomienka, dátum zaslania, riešenie pohľadávky, dôvod 
pohľadávky a pod.), 

- rešpektovať Kalendár úloh a dbať na dodržiavanie stanovených termínov, 
- dokumenty pre potreby zverejnenia na webovom sídle ÚPSK zasielať v 

určenom formáte, /nepoužívať enter na konci riadka, farbene zdôrazniť 
dôležité informácie v texte/, 

- každé voľné miesto ihneď hlásiť na OŠ Ú PSK. 
 

15. PhDr. Stanislav Šanta, riaditeľ Gymnázia, Konštantínova 2 v Prešove, predstavil 
Národní srovnávací zkoušky (Národné porovnávacie skúšky), ktoré sú prostriedkom 
ako sa dostať na vysokú školu. Na základe jednej skúšky môže byť študent prijatý 
na niekoľko desiatok fakúlt po celej Českej republike a na Slovensku. Bližšie 
informácie získate na internetovej stránke http://scio.sk/in/2vs/nsz/fakulty/info.asp. 
Pre niektoré fakulty je účasť na NSZ povinná, iné prijmú študentov na základe 
dobrého výsledku. Pre vykonanie skúšok už nemusia cestovať do Českej republiky 
alebo Bratislavy či Žiliny.  Národní srovnávací zkoušky (Národné porovnávacie 
skúšky) už môžu študenti vykonať na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove. 
Možnosť vykonať skúšky na Gymnáziu, Konštantínova 2 v Prešove závisí od počtu 
prihlásených študentov. Viac informácií získate na www.gk2-po.sk  alebo 
www.scio.cz. 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
Odbor školstva 

Námestie mieru 2, Prešov 
 

________________________________________________________ 
 
 

 
 13 

22. február 2012 

 

1.   PhDr. Milan Sidor, CSc., člen Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a 
športu pri ZPSK ponúkol prítomným pohľad na dnešnú situáciu doma i v zahraničí. 
Zameral sa na mládež a podmienky, ktoré jej vytvára Prešovský kraj. Keďže Komisia 
školstva MTVaŠ je poradným orgánom Z PSK aj v otázkach výchovy a vzdelávania, 
vyjadril potrebu upozorňovať na narušený systém hodnôt, ktorý sa pokúsil 
rozanalyzovať v týchto oblastiach: 
- problematika drog na stredných školách v Prešove, 
- výchova k vlastenectvu, 
- hrozba fašizmu, 
- podpora osláv miest a obcí pri príležitosti oslobodenia, participácia, 
- svetová finančná kríza a jej vplyv na rodinu, 
- výchova k medziľudským vzťahom, 
- vytváranie a podpora aktivít pre žiakov, 
- výchova k mieru. 

 
2.   Práca v sekciách. 

 
3.   Ing. Karol Lacko, PhD. riaditeľom a hosťom poďakoval za účasť a pracovnú poradu 

stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ukončil. 
 

 

 

 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Martina Kašprišinová                                                     Ing. Karol Lacko, PhD. 
Dňa 22. februára 2012                                                                                  vedúci OŠ Ú PSK  
 


