
                                    

 

                                            

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 PSK 

konanej v dňoch  12. – 13. marca 2015 v Hoteli SLOVAN ***, Tatranská Lomnica 

 

 

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnení: PaedDr. Alena Romanová , Mgr. Stanislav Kráľ , Mgr. Štefan Cmar, PaedDr.     

                            Ivan Pajtaš , Ing. Igor Šesták , Ing. Ľubomír Tóth  

 

 

Program 12. 03. 2015 

 

1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko , PhD., vedúci Odboru školstva PSK. 

2. Vystúpenie PhDr. Sone Hanzlovičovej, zastupujúcej generálnej riaditeľky Sekcie 

regionálneho školstva MŠVVaŠ SR. 

3. Stručný prehľad vzdelávacích aktivít ponúkaných v rámci Bratislavskej Business School 

Ekonomickej univerzity v Bratislave – Ing. Milan Staňo, riaditeľ BBS EU, Bratislava. 

4. Kontrolné zistenia za 2. polrok 2014 – Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór ÚPSK. 

5. Príhovor PhDr. Mariána Damankoša, PhD., predsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej 

výchovy a športu. 

6. Aktuálne informácie OF PSK – Ing. Mária Holíková, PhD. 

7. Aktuálne trestné činy páchané žiakmi škôl – Dr. Katarína Šmelková, KR PZ Prešov. 

8. Aktívny strelec v škole – Mgr. Ondrej Vasičkanin, KR PZ Prešov. 

9. Rámcové zmluvy medzi VÚC a jednotlivými subjektmi – Ing. Jozef Petrik, spoločnosť 

JUST s.r.o., Prešov. 

10. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov – Vladimír 

Hrabčák, spoločnosť HRABČÁK-VAS, s.r.o., Vranov nad Topľou. 

11. Aktuálne informácie OŠ Ú PSK – Ing. Lenka Holubová, PhDr. Iveta Tarabčáková. 

 

 

 

1. Pracovné rokovanie porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK otvoril Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý menovite privítal hostí: PhDr. Soňu 

Hanzlovičovú,  generálnu poradkyňu štátnej tajomníčky Sekcie regionálneho školstva 

MŠVVaŠ SR, Ing. Máriu Holíkovú PhD., vedúcu Odboru financií Ú PSK, PhDr. Mariána 

Damankoša, PhD., predsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Zastupiteľstve PSK, Dr. Katarínu Šmelkovú, KR PZ Prešov a Ing. Milana Staňa, riaditeľa 

BBS EU , Bratislava. Ďalej privítal riaditeľky a riaditeľov škôl , školských zariadení 

a ospravedlnil neprítomných. Predstavil nové riaditeľky Mgr. Máriu Futejovú, riaditeľku 

Spojenej školy v Sabinove, Mgr. Marcelu Savčakovú, riaditeľku SOŠ Andyho Warhola v 

Medzilaborciach a Ing. Irenu Haleckú, riaditeľku Obchodnej akadémie v Bardejove. 

Následne odovzdal slovo PhDr. Soni Hanzlovičovej. 

 

2. PhDr. Soňa Hanzlovičová informovala, že od 11.3.2015 sa stala generálnou poradkyňou 

štátnej tajomníčky PhDr. Romany Kanovskej. Vo svojom príhovore poukázala na 

skutočnosť, že školstvo je veľmi ťažký rezort, ťažká práca pedagógov a spolupráca 



s rodičmi. Ocenila prácu Petra Pellegriniho a terajšieho ministra Juraja Draxlera, ktorý robí 

všetko preto, aby rezort školstva fungoval dobre, aby zákony boli pre školy prospešné. 

Prítomných informovala o naštartovaní zákona o duálnom vzdelávaní a pripravovaných 

zmenách zákonovč.245/2008 a č. 596/2003.(e-mail kontakt sona.hanzlovicova@minedu.sk) 

 

3. Ing. Milan Staňo, riaditeľ Bratislavskej Business School (ďalej BBS) v krátkosti 

informoval, že BBS je samostatným organizačným celkom Ekonomickej univerzity 

v Bratislave, ktorej úlohou je pripravovať lídrov pre podnikateľské prostredie. Kladie dôraz 

na to, aby poskytovala vzdelávanie  porovnateľné s najlepšími medzinárodnými štandardami. 

      Ponuka vzdelávacích programov a kurzov: 

 MBA 

 GMP 

 Znalecký ústav 

 Prípravné kurzy 

 Univerzita tretieho veku 

 Pilotný projekt vzdelávania TOP manažmentu samosprávy 

 Špecializované modulárne vzdelávanie pre kontrolórov 

 E-learning 

 Workshopy a kurzy 

 Detská ekonomická univerzita 

     Viac informácií na: www.euba.sk. 

 

4. Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK informoval o kontrolných zisteniach a 

nedostatkoch za 2. polrok 2014 pri kontrolných činnostiach ÚHK PSK. Najčastejšie bol 

porušovaný zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon       

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór 

poukázal na ďalšie  oblasti, ktoré  boli a sú predmetom kontroly. 

 Zriaďovacie listiny či sú v súlade s legislatívou, či sú uvedené dátumy rozhodnutí 

z MŠVVaŠ SR. Pri podnikateľskej činnosti je potrebné požiadať o súhlas PSK. 

Zriaďovacia listina by mala byť v súlade so živnostenským listom. Od 12.3.2015 nie je 

potrebné robiť dodatky k ZL, ak bol predtým vydaný súhlas predsedu PSK k PČ. 

 Kontrola interných smerníc -  tieto nie  sú aktualizované v súlade s aktuálnymi právnymi 

predpismi. Odporúčaním pre školy bolo pravidelne sledovať portál právnych predpisov 

na ASPI. 

 Kontrola rozpočtových opatrení. 

 Kontrola účelového použitia verejných prostriedkov. 

 Kontrola kapitálových výdavkov  a bežných výdavkov (správne zaradenie). 

 Pri pracovných cestách nie sú úplne vypísané cestovné príkazy v súlade s legislatívou 

(neuvedený dopravný prostriedok, miesto nástupu, nedoložené doklady). Bolo zistené, že 

bola vyúčtovaná služobná cesta bez predloženia cestovného príkazu. 

 Pri  majetku nebola urobená inventarizácia dokladovo, neboli doložené listy vlastníctva, 

nesprávne vypracované inventarizačné súpisy. 

 Pri vymáhaní pohľadávok využiť všetky právne úkony. Sústavne riešiť výšku záväzkov. 

 Pravidelne vykonávať kontrolu pokladne. 

 Pri obstarávaní tovarov, prác a služieb skontrolovať, či sú všetky smernice  v súlade 

s platnou legislatívou. Dbať na správnosť výberu zákaziek. 

 Zverejňovanie súhrnných správ o zákazkách podľa štruktúry danej v zákone. 

 Odporúčaním  pre školy je vytvorenie plánu verejného obstarávania. 

 Aktualizácia internej smernice o finančnej kontrole, dôsledne vykonávať predbežnú 

finančnú kontrolu a priebežnú finančnú kontrolu, ktorá mnohokrát nie je vykonávaná. 
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 Kontrola personálnych zložiek, obsah všetkých dokladov, správnosť uzatvárania dohôd 

o vykonaní prác. 

 Kontrola záznamov z preškolenia BOZP. 

 Kontrola autoprevádzky. 

 Evidencia nájomných zmlúv (zmluvy často neobsahujú text o valorizácií). 

 Poistenie majetku. 

 

5. PhDr. Marián Damankoš, PhD., predseda Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy 
a športu pri Zastupiteľstve PSK informoval riaditeľov o činnosti komisie, čo je predmetom  

rokovaní komisie a plánu komisie na najbližšie obdobie. Vzhľadom na to, že je čoraz menej 

disponibilných žiakov je potrebné zastabilizovať sieť škôl. Štruktúra škôl nekopíruje 

štruktúru priemyslu. Je potrebné zvolať rokovanie za účasti zriaďovateľov súkromných 

a cirkevných škôl a dohodnúť takú štruktúru odborov, aby bola postačujúca pre trh práce 

a aby si školy navzájom nekonkurovali. Pracuje sa na stratégii rozvoja práce s mládežou 

a koncepcii športu. Je potrebné vytvoriť aj pasportizáciu majetku školstva a vytvoriť 

investičný plán na najbližšie roky. 

 

6. Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca Odboru financií Ú PSK poukázala na skutočnosť, že 

prenos informácií z porád zo strany riaditeľov pre zamestnancov nie je dostatočný. Následne 

upozornila riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na 

niekoľko nedostatkov. 

 

 V základných ukazovateľoch sú nesprávne uvádzane zdroje EUROPROJEKTY – zdroje 

musia byť vyznačené. 

 Za rok 2014 bolo 162 rozpočtových úprav z toho sa 117 úprav týkalo Europrojektov. 

 Školy vždy obdržia od MŠVVaŠ SK avízo s uvedením zdrojov. 

 Pri predkladaní žiadostí na OF PSK je potrebné priložiť aj kópiu listu z MŠVVaŠ SR. 

 Treba zodpovedne kontrolovať zamestnancov, potom je problém zistiť, kde je chyba. 

 Pri žiadosti o spolufinancovanie projektov je potrebné vyčísliť z projektu percentá (5%, 

alebo 2,5%) a sumu ktorú škola žiada prideliť. 

 Rozpočet projektu je určený na roky, to znamená nežiadať finančné prostriedky na celý 

rok, ale len na aktivity, ktoré škola reálne potrebuje podľa plnenia časového 

harmonogramu. 

 Darované finančné prostriedky žiadať len podľa reálnej spotreby. 

 Požiadavky na odchodné a odstupné žiadať osobitne, náklady na odvody si školy musia 

vykrývať sami. 

 Účtovné závierky pred odoslaním na PSK je potrebné skontrolovať, vytlačiť a podpísať 

štatutárom organizácie. 

 Žiadosť na presun finančných prostriedkov predkladať na PSK 1x štvrťročne. 

 Informovala o smernici  257/2014 -  Klasifikácia výdavkov verejnej správy vydanej 

štatistickým úradom (COFOG). 

 Informácia o postupe pri rozpise rozpočtu – prvý rozpočet je v januári, pričom sa čaká na 

normatívy a údaje z MŠVVaŠ SR a následne nasleduje úprava rozpočtu podľa 

normatívov MŠVVaŠ SR. 

 EKS – Elektronický kontraktačný systém – pred vstupom do systému je potrebné najskôr 

urobiť predbežnú finančnú kontrolu. 

 Kontrolovať ekonómov, vyskytujú sa chyby v spočítavaní. 

 Štátna pokladnica – pri práci sa často  ukazuje chyba zlyhávania systému. Je potrebné 

čakať do druhého dňa, overiť si platbu, aby nedošlo k duplicite. 
 

 



7. Aktuálne trestné činy páchané žiakmi škôl – Dr. Katarína Šmelková, KR PZ Prešov, 

informovala o trestných činoch mladistvých vo veku od 14 do 18 rokov. Jedná sa o  krádeže , 

drobných hnuteľných veci najmä u športovcov (napr. mobily). Situácia na školách je veľmi 

vážna, skoro v každej triede sa vyskytuje šikanovanie, ktoré prerastá až k trestnému činu 

vydierania. V kolektívoch sa taktiež prejavuje šikana -  hrubý nátlak, ohováranie, lúpeže. Na 

odstránenie šikany v školských laviciach existujú „Fungujúci preventisti“, ktorí robia 

preventívne školenia a rozhovory o šikanovaní. Škola je povinná nahlásiť šikanovanie PZ SR 

a zároveň informovať rodičov. Ak rodič šikanovaného žiaka nesúhlasí s nahlásením šikany, 

štatutár musí rozhodnúť.  Elektronický kontakt katarina.smelkova@minv.sk. 

 

8. Aktívny strelec v škole – mjr. Mgr. Ján Ivanecký a napr. Mgr. Radovan Hasaj KR PZ 

Prešov vo svojej prezentácii informovali prítomných, čo je aktívny strelec ( AS) 

 

 Ozbrojený páchateľ, ktorý stále koná a jeho cieľom je usmrtiť čo najviac osôb. 

 Útok AS je spravidla naplánovaný a premyslený. 

 Rukojemníkov neberie, nehodlá sa vzdať, nevyjednáva a nemá vypracovaný plán úteku. 

 Vo väčšine prípadov je eliminovaný políciou alebo svoj život ukončí samovraždou. 

      Ďalej uviedli, aký je typický prípad AS, charakteristiku AS, ako sa správať v prípade AS.       

     Základnou prevenciou je rodina, škola, odborná pomoc a polícia. 

 

9. Ing. Jozef Petrik v krátkosti predstavil spoločnosť JUST s.r.o., Prešov. Táto firma pracuje 

ako samostatný finančný agent, zastupuje svojho klienta voči poisťovacím spoločnostiam vo 

všetkých činnostiach spojených s poistením. Klientom pri spolupráci zabezpečujú kompletný 

servis pri likvidácií poistných udalostí vyplývajúcich z dojednaného poistenia. Účel 

rámcových zmlúv je maximálne pokrytie a najmenšia spoluúčasť. 

 

10. Vladimír Hrabčák, spoločnosť HRABČÁK-VAS, s.r.o., Vranov nad Topľou stručne 

predstavil svoju firmu, ktorej hlavnou činnosťou je prebíjanie a prečistenie odpadových 

potrubí, zemné pretláčanie komunikácií, chodníkov, železničných tratí pre zriaďovanie 

domových prípojok, vody, plynu, elektro. E-mail kontakt: hrabcak.vladimir@centrum.sk 

 

11. Ing. Lenka Holubová, vedúca  ORHC informovala že od 1.1.2015 vstúpili do platnosti 

nové Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, ktoré je potrebné dôkladne 

preštudovať. Prebytočný hnuteľný majetok má v náplni práce Mgr. Vladimíra Palfiová 

a neupotrebiteľný majetok Ing, Lenka Holubová. Záverom upozornila riaditeľov na 

dodržiavanie termínov Kalendára úloh OŠ, pravidelnú aktualizáciu www stránok 

a pravidelné sledovanie www.po-kraj.sk.  

      PhDr. Iveta Tarabčáková, vedúca OMC poukázala na tieto skutočnosti.                             
 

 Rozhodnutie RŠ musí mať náležitosti v zmysle správneho poriadku (výrok, odôvodnenie, 

poučenie). Odôvodnenie musí byť podrobné a presné, aby bolo preskúmateľné správnym 

orgánom, prípadne súdom. Pred vydaním rozhodnutia v zmysle § 33 ods. 2 správneho 

poriadku je povinnosť dať účastníkovi konania možnosť sa vyjadriť k jeho podkladu 

i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Je potrebné určiť termín, 

dokedy tak má urobiť. Môže sa vyjadriť písomne  alebo správny orgán (RŠ) spíše 

záznam, ktorý podpíšu obidve zúčastnené strany. V rozhodnutí o vylúčení žiaka nemôže 

byť uvedený dátum, odkedy je žiak vylúčený, pretože má právo na odvolanie. 

Rozhodnutie posielať vždy do vlastných rúk. Ak sa účastník konania odvolá, musí toto 

podanie obsahovať náležitosti v zmysle § 19 ods. 2 správneho poriadku. Musí byť 

zrejmé, voči ktorému rozhodnutiu smeruje, musia byť uvedené dôvody, teda akých 

pochybení sa prvostupňový orgán dopustil a musí uviesť čo navrhuje. Ak tieto náležitosti 

nie sú uvedené, treba písomne vyzvať účastníka konania na ich doplnenie (§ 19 ods. 3) 

a určiť lehotu na doplnenie. Po doplnení podania, môže 1. stupňový orgán rozhodnúť sám 
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v prípade, že vyhovie podaniu v plnom rozsahu (§ 57 ods. 1). Ak nerozhodne správny 

orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami 

doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní 

odo dňa, keď mu odvolanie došlo a upovedomí o tom účastníka konania. 

 V sieti škôl a školských zariadení sú ešte stále neaktuálne odbory. Je potrebné požiadať 

o ich vyradenie. 

 Oceňovanie pedagógov a žiakov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bude 

v júni. K odôvodneniu navrhovaných na ocenenie je potrebné pristupovať zodpovedne. 

 Svoju činnosť ukončila ÚŠR, ktorá pracovala od roku 2011. Za riaditeľov jej členmi bol 

Ing. Bašista ako predseda ÚŠR, Ing. Račeková a Ing. Židová , ktorým poďakovala za 

prácu. 5. marca sa uskutočnili nové voľby do ÚŠR, jej členmi za riaditeľov sú PaedDr. 

Lajčák, PhD., Ing. Kuchta, MBA a Mgr. Kundľová. 

 

 

Program 13. 03. 2015  

 

1. Kolektívna  zmluva vyššieho stupňa na rok 2015 v školstve – Mgr. Ľuboš Kvašňák, 

predseda Rady OZ PŠaV SŠ vo východoslovenskom regióne. 

2. Aktuálne informácie o vykonávaní prípravy učiteľov a metodikov k OŽaZ, kurzom na SŠ 

a účelovým cvičeniam a nové právne normy k odbornej spôsobilosti pre vykonávanie 

činnosti v oblasti KR, KM a CO – PaedDr. Ľubomír Betuš CSc. 

3. Aktuálne informácie o ponuke kontinuálneho vzdelávania RP MPC Prešov – PhDr. 

Jarmila Verbovská, zástupkyňa riaditeľky pre pedagogický úsek RP MPC Prešov. 

4. Využitie 3D tlačiarní vo výchovno-vzdelávacom  procese,  Mgr. Martin Košťálik, 

zástupca spoločnosti STIMULUS, s. r. o., Prešov. 

5. Aktuálne informácie inšpekčnej činnosti – Dr. Mária Choborová, riaditeľka ŠIC 

v Prešove. 

6. Pokyny do konca školského roka 2014/2015 – Ing. Karol Lacko PhD., vedúci odboru. 

7. Záver. 

 

 

     

1.  Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda Rady OZ PŠaV SŠ vo východoslovenskom regióne  

     oboznámil prítomných s hlavnými bodmi  vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2015. 

 Pracovný čas 37,5 hodiny týždenne. 

 Základná výmera dovolenky 5 týždňov, pre pedagogických a odborných  zamestnancov 9 

týždňov. 

 Zvýšenie platových taríf o 5 % pre pedag. a odborných zamestnancov, o 1,5 % od 

1.1.2015 a o 1% od 1.7.2015 pre nepedagogických zamestnancov. 

 Odchodné + 1 funkčný plat. 

 Najmenej 2 % príspevok zamestnávateľa na DDP. 

 Najmenej 1,05 % prídel do SF. 

 Možnosť ďalších navýšení a úprav v KZ na školách a školských zariadeniach. 

 Normatívy a normatívne príspevky na rok 2015 zahŕňajú oproti roku 2014 dodatočne 

pridelené finančné prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov vyplývajúcich 

z Nariadenia vlády SR č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou 

kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2015 na zvýšenie tarifných platov. 

Vzhľadom k tomu, že normatívne príspevky na rok 2013 umožňovali zvýšenie platov 

nepedag. zamestnancov regionálneho školstva o hodnotu zodpovedajúcu 5% ich 

tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy, odporúčanie riaditeľom škôl, aby 

v roku 2015 okrem úpravy tarifných platov ponechali nepedagogickým zamestnancom 



navýšenie z roku 2013 o hodnotu zodpovedajúcu 5% ich tarifných platov formou 

pohyblivej zložky mzdy. 

 Cieľom OZ PŠaV je, aby zamestnanci školstva boli pod jedným rezortom, zabezpečiť 

rast miezd pre zamestnancov škôl a ŠZ  do r. 2016, aby boli na úrovni 1,2 až 1,6 násobku 

priemerného platu v národnom hospodárstve. Pre nepedagogických zamestnancov 

upraviť v zákone základnú stupnicu platových taríf tak, aby začínala minimálnou mzdou. 

Ďalším cieľom je zabezpečiť efektívne financovanie škôl a školských zariadení. 

 

2. PaedDr. Ľubomír Betuš, CSc. Ministerstvo vnútra SR – Sekcia krízového riadenia , podal 

aktuálne informácie o vykonávaní prípravy učiteľov a metodikov k obsahu učiva „Ochrana 

života a zdravia“ na stredných školách. Nové právne formy k odbornej spôsobilosti pre 

vykonávanie činnosti v oblasti plánovania ochrany zamestnancov školy a osôb prevzatých do 

starostlivosti po vzniku mimoriadnej udalosti a odbornej spôsobilosti pre odbornú prípravu 

a vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia. Informoval o: 

 Obsahu prierezového učiva: „Ochrana života a zdravia“ – zabezpečovanie vzdelávania 

prípravy žiakov učiteľmi, spôsob ich prípravy na učivo civilnej ochrany. 

 Odbornej spôsobilosti a úlohách riaditeľov škôl. 

 Pláne ochrany objektu školy, úlohách riaditeľa školy. 

 

3.  PhDr. Jarmila Verbovská, zástupkyňa riaditeľky RP MPC pre pedagogický úsek podala 

aktuálne informácie o ponuke kontinuálneho vzdelávania MPC. 

 V roku 2015  končí 7 národných projektov. 

 Národný program. Profesionálny a kariérový rast pedagogických zamestnancov končí 

30.6.2015. 

 Aj naďalej sa budú môcť učitelia vzdelávať v akreditovaných programoch. Programy boli 

akreditované v rokoch 2013, 2014 a 2015. Tieto sú zverejnené na web stránke MPC. 

 Ďalej sa budú realizovať tieto formy vzdelávania -  aktualizačné vzdelávanie, inovačné 

vzdelávanie, funkčné vzdelávanie, špecializačné vzdelávanie a kvalifikačné vzdelávanie. 

MPC začalo školiť učiteľov vo využívaní tabletov pri výučbe vďaka projektu 

„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. Učiteľov oboznamujú 

ako viesť vyučovanie jednoduchšie a pútavo s využitím moderných technológií. 

 

4.   Mgr. Martin Košťálik v krátkosti oboznámil prítomných s históriou vzniku 3D tlačiarní. 

Súčasná veda a technika už v plnom rozsahu využíva možnosti  3D tlače a preto je veľmi 

prospešné pre študentov zoznámiť sa a vedieť používať túto novinku už v školskom veku. 3D 

tlačiarne sa využívajú: 

 Vo vzdelávacom procese. 

 Medicína. 

 Stavebníctvo (tlač domov). 

 Robotika (protézy). 

 Dizajn (šperky, dizajn aut). 

 Strojársky priemysel (súčiastky). 

 Odevný priemysel (topánky, šaty). 

 Potravinársky priemysel. 

 Architektúra (model domu). 

 

5.  Aktuálne informácie inšpekčnej činnosti – Dr. Mária Choborová, riaditeľka ŠIC v Prešove 

informovala o inšpekčných negatívnych zisteniach pri realizácii prijímacieho konania na 

gymnázium a do študijných odborov na SOŠ. 

 Neurčenie formy prijímacej skúšky, jej obsahu a rozsahu ako aj neurčenie ostatných 

podmienok prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. 



 Nezohľadnenie výsledkov dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka 

a úspešnosti uchádzačov v predmetových olympiádach alebo súťažiach súvisiacich 

s odborom vzdelávania pri rozhodovaní o prijatí. 

 V stanovených kritériách chýbali : bodová hranica úspešnosti/neúspešnosti vykonania 

prijímacej skúšky, postup pri rovnosti bodov, informácie o organizácii prijímacej skúšky, 

zverejnení výsledkov a bodové hodnotenie za úspešnosť v Testovaní 9. 

    Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu   

     a v SOŠ – Inšpekcie boli zamerané na: 

 Porovnanie zhody originálov odpoveďových hárkov EČ MS s ich kópiami. 

 Na kontrolu správnosti vykonaných opráv a hodnotenia odpovedí úloh s krátkou 

odpoveďou. 

 Na analýzu vykonaných opráv žiakmi v OH v predmetoch nemecký jazyk, anglický 

jazyk, slovenský jazyk a literatúra. 

     Zistenia: 

 Nedodržaná objektivita priebehu EČ MS. 

 V niektorých školách sa nezhodovali originály a kópie OH – v origináloch OH boli 

vykonané dodatočné úpravy. 

 Najčastejšie boli nesprávne odpovede prečiarknuté, úlohy opravené a následne 

vyhodnotené ako správne. 

 Nedovolené zásahy do opráv ÚKO spočívali aj v dopísaní chýbajúcich písmen, slov, 

prečiarknutí koncovky, doplnení bodiek v skratkách, prečiarknutí časti slova a v doplnení 

interpunkčných znamienok. 

 Veľké rozdiely v úspešnosti žiakov v testoch a polročnej klasifikácii signalizovali nižšiu 

objektivitu polročného hodnotenia žiakov alebo nadiktovanie odpovedí zo strany 

administrátora. 

    Negatívne zistenia pri realizácii internej časti maturitnej skúšky – praktickej a teoretickej   

    časti odbornej zložky v SOŠ v školskom roku 2013/2014: 

 V priebehu praktickej časti OZ MS predmetová maturitná komisia nebola na jednotlivých 

pracoviskách vždy v úplnom zložení. 

 Nízka úroveň vedomostí žiakov v teoretickej časti OZ MS. 

 

6.   Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci OŠ – Pokyny pre riaditeľov do konca školského roka 2014-

2015. 

 Informoval o zmene referentov. 

 Upozornil na dôsledné dodržiavanie termínov uvedených v Kalendári úloh OŠ. 

 Nové zásady hodnotenia vedúcich pedagogických zamestnancov v rámci VÚC PSK. 

 Pri udeľovaní riaditeľského voľna stačí e-mailom poslať na OŠ oznámenie. Poštou už 

netreba posielať. V každom prípade citovať zákon 245/2008 Z. z. školský zákon 

a vyhlášku č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii šk. roka, ako aj uviesť dôvod 

udelenia riaditeľského voľna. 

 Nežiadať finančné prostriedky od OŠ na bežné výdavky. 

 Požiadavky na kapitálové výdavky bezpodmienečne okrem Odboru organizačného 

a Odboru financií posielať na vedomie OŠ. Tieto vedúci OŠ predkladá do školskej 

komisie. 

 Pohľadávky – v prípade nárastu pohľadávok budú voči zodpovednému štatutárovi 

vyvodené personálne dôsledky! Pohľadávky riešiť v zmysle príkazného listu predsedu 

PSK. 

 Ak máte voľné pracovné miesto pedagogických zamestnancov treba poslať na OŠ 

žiadosť o zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste na našej web stránke 

(jozef.berta@vucpo.sk). 

 Kópiu požiadavky na bežné výdavky, ktorú posielate na OF je potrebné zaslať na OŠ ! 

(napr. HA Kežmarok o zlej situácii zo dňa 6.2.2015 – zdôvodnenie). 



 Pracovné cesty, v prípade, že cestujúcim je riaditeľ školy/ŠZ cestovný príkaz a žiadanku 

na prepravu podpisuje – v rámci územia PSK iný štatutárny zástupca školy/ŠZ, ak nemá 

iného štatutárneho zástupcu školy/ŠZ, vedúci OŠ alebo ním poverená osoba. 

 Dovolenky zásadne čerpať cez prázdniny, výnimočne počas školského roka! 

 Pri návrhoch odmien za mimoriadnu úlohu projekty - projektový manažér musí byť 

doložený pracovný výkaz – čestné vyhlásenie a podpis zástupcu, že prekontroloval 

splnenie úloh. Pracovný výkaz si nemôže podpisovať sám R alebo vedúci OŠ. 

 Využívanie AUS alebo AUV na pracovnú cestu do Bratislavy sám riaditeľ – neefektívne 

vynakladanie finančných prostriedkov (príkaz predsedu). Neúplne vypísaná žiadanku na 

prepravu nebude vedúcim OŠ podpísaná. Na použitie súkromného motorového vozidla je 

potrebná osobitná žiadosť (viď p. riaditeľka Griščíková). 

 UKLADÁM vysporiadať nehnuteľný majetok do 30. 08. 2015 !!! 

 Prezentácia školy formou CD ako napr. SOŠ sklárska....(dal som niekoľko CD ako vzor). 

 Prebytočný majetok treba okamžite hlásiť na OŠ a konať (napr. budova bývalej OA SB). 

 Blíži sa koniec marca – nezabudnúť podať majetkové priznanie na personálne oddelenie 

Ú PSK Ing. Smetanovej. 

 

 

V závere Ing. Karol Lacko PhD., zaželal všetkým pevné zdravie, plné priehrštie pocitov z dobre 

vykonanej práce, čo najmenej stresu, príjemné a pokojné pracovné vzťahy do záveru školského 

roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Ing. Karol Lacko, PhD. 

                                                                                                            vedúci odboru 

 

 

 

 

 

 

 

Prešov dňa  13. 03. 2015 

Zapísala: Gabriela Majerčáková 


