
Zápisnica z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
 

 

Miesto konania: Bardejovské Kúpele, hotel Alexander 

Termín: 25. – 26. august 2016 

  

25. 8. 2016 – prvý deň porady 

 

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

 

 Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK otvoril 

vedúci Odboru školstva Ú PSK Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý privítal prítomných riaditeľov, 

zamestnancov Odboru školstva a hostí. Ospravedlnil neprítomných riaditeľov a tých hostí, ktorí 

sa z rôznych dôvodov pracovnej porady nemohli zúčastniť. Následne prítomných informoval o 

zmenách vo vedení škôl a predstavil dvoch nových vymenovaných riaditeľov škôl, a to PaedDr. 

Klaudiu Satkeovú, riaditeľku Gymnázia Terézie Vansovej v Starej Ľubovni a Ing. Ľubomíra 

Rokosa, riaditeľa Strednej odbornej školy technickej v Poprade. Taktiež informoval o ďalšom 

(treťom) poverení Ing. Pavla Sedláka, od 1.1.2016 riaditeľa Spojenej školy v Bijacovciach.  

 

 

2. Informácia o inšpekčnej činnosti ŠIC Prešov v stredných školách v školskom roku 

2015/16 a jej výsledkoch – Mgr. Slavomír Moll, riaditeľ ŠIC Prešov 

  

 V prvej časti príspevku Mgr. Slavomír Moll, riaditeľ ŠIC v Prešove informoval 

prítomných o činnosti 15 školských inšpektorov v školskom roku 2015/16 o nasledovnom:  

 

- počet vykonaných inšpekcií podľa zriaďovateľa na území Prešovského kraja (štátne, 

súkromné a cirkevné) činilo 168 inšpekcií z 949 štátnych škôl (17,7 %), 20 inšpekcií zo 42 

súkromných škôl (47,6 %) a 31 inšpekcií z 56 cirkevných škôl (55,4 %), t. j. celkovo 219 

inšpekcií z 1047 všetkých škôl na území Prešovského kraja (20,9 %), 

 

- počet vykonaných inšpekcií podľa druhov škôl a školských zariadení bolo: ZŠ - 39 %, 

SOŠ – 18 %, G – 16 %, MŠ – 14 %, ŠŠ – 8 %, ŠKD – 2 %, ZUŠ – 2 % a JŠ – 1 %, 

 

- počet vykonaných inšpekcií v stredných školách podľa zriaďovateľa (G, SOŠ) – 54 

inšpekcií zo 79 štátnych škôl (68,4 %), 15 inšpekcií zo 17 súkromných škôl (88,2 %) a 17 

inšpekcií zo 17 cirkevných škôl (100 %), celkovo 86 vykonaných inšpekcií zo 113 škôl (76,1 

%).   

 

 V druhej časti príspevku Mgr. Slavomír Moll hovoril o počte porušení právnych 

predpisov zistených počas inšpekcií v stredných školách v školskom roku 2015/16 podľa 

zriaďovateľa, a to konkrétne 55 porušení z 54 inšpekcií na štátnych školách (1,02 priemer), 24 

porušení z 15 inšpekcií na súkromných školách (1,60 priemer) a 16 porušení zo 17 inšpekcií 

(0,94 priemer) na cirkevných školách. Celkovo sa jedná o 95 porušení z 86 inšpekcií (1,10 

priemer). Spomínané porušenia sa týkali nasledovných oblastí riadenia: školský vzdelávací 

program – 20 (21 %), maturitné skúšky – 20 (21 %), prijímacie skúšky – 16 (17 %), komisionálne 

skúšky – 8 (9 %), rozhodovanie riaditeľa školy – 5 (5 %), kvalifikačné predpoklady – biling. 



gymnáziá – 5 (5 %), individuálny učebný plán – 4 (4 %), školský poriadok – 3 (3 %), opatrenia 

vo výchove – 3 (3 %) a iné – 11 (12 %). 

 

Konkrétne porušenia:   

 

• Školský vzdelávací program (všetky stredné školy):  
- neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa ŠkVP (35 %) – § 7 ods. 1 ŠZ: 

nedodržanie štruktúry vyučovacích predmetov podľa UP, nedodržanie časovej dotácie 

podľa UP, neplnenie UO,   

- nedostatky v učebnom pláne (30 %) – § 7 ods. 3 ŠZ, § 9 ods. 4 ŠZ: nedodržanie 

minimálneho počtu hodín v predmete, prekročenie maximálneho počtu hodín v ročníku, 

neakceptovanie poznámok k RUP – delenie tried na skupiny,  

- nedostatky v učebných osnovách (20 %) – § 7 ods. 4 ŠZ, § 9 ods. 5 ŠZ: absencia UO, 

nevypracovanie UO v rozsahu podľa učebného plánu. 

 

 Maturitné skúšky (všetky stredné školy):  
-  nezabezpečenie samostatnej práce žiakov (20 %) – NÚCEM,  

- nespĺňanie kvalifikačných predpokladov (15 %): skúšajúceho – § 81 ods. 6 ŠZ, 

hodnotiteľa PFIČ MS – NÚCEM, 

- nesúlad vypracovania maturitných zadaní/tém s vyhláškou UŠ (15 %): vzorec na 

výpočet stupňa prospechu v SJL – § 8 ods. 2, zoznam učebných pomôcok – § 8 ods. 4, 

obsah úloh – III. časť prílohy, 

- nedodržanie kľúča správnych odpovedí EČ – NÚCEM, 

- neurčenie celkového hodnotenia ÚFIČ podľa vzorca – § 15 ods. 6. 

 

 Prijímacie skúšky (všetky stredné školy):  
- prestup žiaka v priebehu 1. ročníka (19 %) – § 35 ods. 6 ŠZ, 

- nerozhodnutie o prijatí na základe výsledkov prijímacieho konania podľa schválených 

kritérií (25 %) – § 67 ods. 1 ŠZ: vydanie väčšieho počtu rozhodnutí o prijatí ako bol počet 

žiakov schválený zriaďovateľom, 

- absencia informácie o úspešnosti vykonania prijímacej skúšky vo výsledkovej listine 

(19 %) – § 68 ods. 1 ŠZ, 

- nerešpektovanie termínu „2. kola“ prijímacích skúšok (13 %) – § 66 ods. 7 ŠZ: prijatie 

uchádzača bez prihlášky na štúdium, 

- nevydanie rozhodnutí o neprijatí – § 5 ods. 4 písm. a) ZŠS. 

 

 Komisionálne skúšky (všetky stredné školy): 
- protokoly o komisionálnych skúškach (50 %): absencia protokolu  – § 11 ods. 3 písm. 

i) ŠZ, nesprávne tlačivá a chýbajúce prílohy – § 11 ods. 4 ŠZ, 

- neklasifikovanie žiaka študujúceho podľa IUP na základe výsledkov komisionálnej 

skúšky (25 %) – § 57 ods. 1 písm. f) ŠZ, 

- nesprávne zloženie komisie (13 %) – § 57 ods. 2 ŠZ: komisia nebola 3-členná, prísediaci 

nespĺňal kvalifikačnú požiadavku. 

- všetky vzory protokolov na: www.formulare.iedu.sk 

 

 V závere svojho vystúpenia riaditeľ ŠIC informoval prítomných o existencii web stránky 

www.slov-lex.sk, kde riaditelia môžu nájsť prehľad histórie právnych predpisov a ich úplné 

znenia, farebné zvýraznenie aktuálnych a nasledujúcich zmien, aktívne prepojenia na súvisiace 

právne predpisy, tlač do PDF alebo na tlačiareň, a taktiež upozornil na to, že na stránke 

www.ssiba.sk sú k dispozícii informácie o pláne inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok, 

http://www.slov-lex.sk/
http://www.ssiba.sk/


taktiež kritériá hodnotenia v príslušnom školskom roku podľa druhov škôl (pedagogické 

riadenie, podmienky výchovy a vzdelávania a vyučovací proces), výsledky inšpekčnej činnosti 

vo forme (súhrnných) správ z inšpekcií podľa ich predmetu, voľné štátnozamestnanecké miesta 

v časti „Ponuka práce“ ako aj iné informácie o činnosti ŠŠI. 

 

 

3. Všeobecné informácie Odboru školstva Okresného úradu v Prešove – Ing. Ján Baláž 

 

 Ing. Ján Baláž v úvode poďakoval prítomným riaditeľom za spoluprácu pri maturitách 

v školskom roku 2015/16 a poukázal na zmeny v legislatíve, a to konkrétne na Zákon č. 

217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.9.2016, Vyhláška MŠ č. 231/2016, ktorou sa 

mení a dopĺňa vyhláška MŠ č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej 

pôsobnosti k odborom vzdelávania s nadobudnutím účinnosti 1. septembra 2016 okrem čl. I 

prvého bodu, druhého bodu, siedmeho bodu, ôsmeho bodu a pätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú 

účinnosť 1. októbra 2016. Taktiež dňa 1.7.2016 nadobudla účinnosť Vyhláška č. 207/2016 Z. 

z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.   

 Ing. Ján Baláž upozornil na to, že v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 

1.1.2017 vyplýva, že prvú atestáciu musia mať vykonanú už všetci pedagogickí 

zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci, teda aj tí, u ktorých sa na výkon funkcie 

nevyžadovalo vysokoškolské vzdelanie.  

 

 Ďalej upozornil na termíny maturitných skúšok v školskom roku 2016/17, tiež termíny 

a miesta uskutočnenia náhradných maturitných skúšok, viac na www.nucem.sk, pričom 

uviedol, že na opravnú maturitnú skúšku je nahlásených 150 žiakov. Taktiež uviedol riadne 

termíny maturitných skúšok na školský rok 2016/17. Od 1. septembra 2016 nadobudne 

účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a §7 ods. 10 Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia 

na stredných školách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého žiaci tried s bilingválnym 

vzdelávaním vykonajú externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti 

maturitnej skúšky z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.   

 

 Taktiež poukázal na to, že pri prijímaní žiakov zo zahraničia sa nedodržuje legislatívny 

postup. Riaditeľ nemá kompetenciu uznať doklady o ukončení vzdelania v zahraničí, prijíma 

žiaka na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a na základe uznaných dokladov zo 

zahraničia.  

 Na záver Ing. Baláž upozornil na termíny zaslania výkazov o prospechu, o strednej škole 

a ďalších výkazov, na možnosť zapojenia žiakov do súťaží (www.alympiada.sk, 

www.skolskysport.sk, www.siov.sk), taktiež je potrebné hlásiť zmenu kontaktov a čo sa týka 

Eduzberu na šk. rok 2016/17, tak všetky dôležité informácie budú zaslané mailom.  

4. Aktuálne otázky v oblasti kontinuálneho vzdelávania v podmienkach MPC RP Prešov 

– PhDr. Jarmila Verbovská, zástupkyňa riaditeľa pre pedagogický úsek 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/553/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/64/
http://www.alympiada.sk/
http://www.skolskysport.sk/
http://www.siov.sk/


 PhDr. Jarmila Verbovská upriamila pozornosť na nové Pedagogicko-organizačné 

pokyny na nový školský rok 2016/17, ktoré sú zverejnené na stránke www.minedu.sk  

a vyzvala riaditeľov na zodpovedné čítanie týchto materiálov a tiež na to, že na stránke MPC 

v časti regionálna ponuka vzdelávacích programov nájdu záujemcovia o vzdelávanie ponuky 

konkrétnych akreditovaných vzdelávacích programov podľa jednotlivých regionálnych 

pracovísk alebo detašovaného pracoviska MPC na aktuálne obdobie. Poukázala na to, aby sa 

prihlášky na vzdelávanie posielali len tam, kde sa naozaj realizujú. Taktiež poukázala na chyby 

v názvoch projektov. Pripomenula tiež podmienku 1. atestácie po 1.1.2017, aktuálne 

informácie k atestáciám sú zverejnené na www.mpc-edu.sk/ aktuality /atestacie.  

 V ďalšej časti PhDr. Jarmila Verbovská informovala riaditeľov o možnosti vzdelávania 

celého kolektívu priamo na školách, pričom je dobré vyhradiť si na to jeden deň. Taktiež 

upriamila pozornosť na ROCEPO – Rómske vzdelávacie centrum, ktoré ako súčasť MPC 

poskytuje pedagogickým zamestnancom pracujúcim s deťmi a žiakmi zo SZP a deťmi a žiakmi 

zo SZP z marginalizovaných rómskych komunít kontinuálne vzdelávanie, napr. program 

zameraný na rómsky jazyk, ktorý pedagógom umožní vyučovať v rómskom menšinovom 

jazyku. Vedúcou tohto oddelenia je PaedDr. Viera Šándorová. 

 V závere informovala riaditeľov o seminári v rámci spolupráce koordinačného centra 

pre rodovo podmienené násilie, ktorý sa bude konať 14. februára, bližšie informácie pošlú 

mailom. Taktiež poprosila riaditeľov, aby v plánoch kontinuálneho vzdelávania zvážili, koho 

a na aké vzdelávanie nahlásiť, aby tiež skontrolovali chyby, nezhody a údaje v prihláškach.  

 

5. Vzdelávací program – Finančná gramotnosť Euráčik – Ing. Peter Matis  

 Ing. Peter Matis predstavil spoločnosť Finančná akadémia s. r. o., ktorá poskytuje 

finančné vzdelávanie formou workshopov a publikácií. Ako prví na Slovensku vydali Finančné 

pexeso a Slovník finančnej gramotnosti. Vydavateľskú činnosť dopĺňajú tri e-booky Návod 

k finančnej slobode, Ako si zostaviť rozpočet a E-book finančnej životosprávy.  

 Vytvorili vzdelávací program pre študentov Euráčik, ktorý je určený pre žiakov 

základných a stredných škôl  a je zameraný na osvojenie si pojmov z ekonomicko-finančnej 

oblasti, posúdenie hodnoty peňazí, tvorbu rozpočtu, oboznámenie s finančnými subjektami 

a pod. Viac informácií na stránke www.financnaakademia.sk. 

 

6. Nájdite zamestnancov pre Vašu školu – Projekt EDUJOBS – Martin Menšík, 

projektový manažér 

 Martin Menšík predstavil Spoločnosť Profesia (od novembra 2012 súčasťou fínskej 

investičnej skupiny Alma Media), ktorá v rámci svojich aktivít podporuje aj skvalitňovanie 

procesu vzdelávania a nástroj edujobs.sk, ktorý je centralizovaným systémom zberu 

informácií, obsahuje kompletné štatistické údaje o uchádzačoch, má možnosť vyhľadávania na 

základe pozície, aprobácie, regiónu, kľúčových slov, je dostupný len pre školy a školské 

zariadenia zaradené do siete, umožňuje export všetkých pracovných ponúk na vedúci pracovný 

portál profesia.sk s cieľom osloviť čo najviac uchádzačov o kariéru v školstve a umožňuje 

funkčný export pracovných ponúk na www.minedu.sk, www.skolskyservis.sk a stránky škôl 

postavené na edupage alebo Ševt. Viac informácií na stránke: www.edujobs.sk. 

http://www.minedu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/%20aktuality%20/atestacie


7. OZ PŠaV – Kolektívne vyjednávanie na rok 2017 a priemerné platy v 1. polroku 2016 

- Mgr. Ľuboš Kvašňák – zástupca OZ PŠaV v PSK 

 Mgr. Ľuboš Kvašňák podal aktuálne informácie OZ PŠaV. Pripomenul Deklaráciu OZ 

PŠaV a partnerských organizácií na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne 

vzdelávania a vedy na Slovensku zo dňa 17. februára 2016 a jej hlavné časti: 

 Školstvo ako priorita pri prerozdeľovaní verejných zdrojov – tvorba legislatívnych 

podmienok a zabezpečenie finančných prostriedkov v štátnom rozpočte na skvalitnenie 

vzdelávania ako prioritnej úlohy, aby podiel z úrovne verejných zdrojov a HDP na školstvo bol 

do konca jej volebného obdobia na úrovni vyspelých štátov EÚ, minimálne 6 % z HDP. 

 

 Zamestnanci školstva pod jedným rezortom – prechod osobných nákladov na 

zamestnancov školstva v rámci originálnych kompetencií a tým aj financií určených na krytie 

týchto nákladov priamo pod MŠVVaŠ SR a aby všetci zamestnanci školstva boli financovaní 

a riadení jedným ministerstvom. 

 

 Zabezpečenie rastu miezd pre zamestnancov škôl a školských zariadení – aby platy 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve boli na 

úrovni 1,2 až 1,6 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve tak, aby vysokoškolsky 

vzdelaní pedagógovia dosahovali úroveň minimálne 75 % platu vysokoškolsky vzdelaných 

zamestnancov v SR (1,7 až 3,0 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve). Pre 

nepedagogických zamestnancov upraviť základnú stupnicu platových taríf (príloha č. 3 

k zákonu č. 553/2003 Z. z.) tak, aby začínala minimálnou mzdou. 

 

 Prítomných informoval aj o priebehu protestu zamestnancov školstva zo dňa 19. apríla 

na Námestí slobody pred Úradom vlády SR (cca 7000 zúčastnených nespokojných 

zamestnancov všetkých typov škôl), ďalej o petícii, ktorú podpísalo vyše 78 000 ľudí s dvomi 

požiadavkami: o kampani – platy nepedagogických zamestnancov v školstve, o stretnutí 

s ministrom školstva Ing. Petrom Plavčanom zo dňa 24. júna v Košiciach a taktiež o tom, že 

dňa 20. mája predložilo MŠVVaŠ SR na MF SR návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý obsahuje 

požiadavku o navýšení rozpočtu o 320 mil. eur z toho približne 250 mil. eur na regionálne 

školstvo.  

 V ďalšej časti odzneli hlavné požiadavky odborov na rok 2017, a to: - pracovný čas 

37,5 hodín/týždeň, základná výmera dovolenky 5 týždňov, pre pedagogických a odborných 

zamestnancov 9 týždňov, zvýšenie platových taríf o 10 % pre všetkých zamestnancov od 

1.1.2017, odchodné plus 1 funkčný plat, najmenej 2 % príspevok zamestnávateľa na DDP, 

najmenej 1,25 % prídel so SF a možnosť ďalších navýšení a úprav v KZ na školách a školských 

zariadeniach. 

 Mgr. Ľuboš Kvašňák poskytol informácie o priemerných platoch za 1. polrok – viď 

tabuľka č. 1, pričom pohyblivá zložka platov bola pre gymnáziá – 10,2 % (osobný príplatok – 

5,49 % a odmeny – 4,71 %) a pre SOŠ – 13,9 % (osobný príplatok – 7,89 % a odmeny – 6,01 

%). 



 

Tabuľka č. 1 

 Na záver svojej prezentácie Mgr. Ľuboš Kvašňák upovedomil riaditeľov, že budú 

pokračovať ďalšie kolektívne vyjednávania a rokovania, stupňované štrajky (posledný štrajk 

13.9.2016). 

 

8. Výkazníctvo – zmeny a vyskytujúce sa nedostatky, legislatívne zmeny v oblasti 

financovania a finančnej kontroly – Ing. Mária Holíková, PhD. 

 V úvode Ing. Mária Holíková, PhD. upozornila riaditeľov na to, že oni ako štatutárni 

zástupcovia nesú plnú zodpovednosť za riadenie organizácie (za všetky finančné operácie). 

Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, za vykonanie finančnej kontroly a za akýkoľvek finančný úkon zodpovedá štatutárny 

orgán verejnej správy, taktiež zodpovedá za každý jeden úkon, ktorý vykonala ním poverená 

osoba, je preto namieste, aby riaditelia boli plne zodpovední pri podpisovaní akéhokoľvek 

dokumentu. Ku každému finančnému úkonu pri každej fáze sa vykonáva finančná kontrola, 

a v prípade, ak v niektorej časti došlo k pochybeniu, tak sa budú vyvodzovať dôsledky.  

 Podľa § 6 vyššie uvedeného zákona finančná kontrola sa vykonáva ako základná, 

administratívna a finančná kontrola na mieste. Ing. Mária Holíková, PhD. podrobne vysvetlila 

riaditeľom, že cieľom finančnej kontroly podľa tohto zákona je okrem iného zabezpečiť 

najmä dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s 

verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, dodržiavanie rozpočtu 

orgánu verejnej správy, dodržiavanie tohto zákona, medzinárodných zmlúv, vydanie 



rozhodnutí, dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy, dodržiavanie 

podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií, správnosť a preukázateľnosť 

vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva, atď. Zdôraznila, 

že za toto všetko nesie plnú zodpovednosť štatutár organizácie, nie je možné delegovať niekoho 

iného! Na základe vyššie uvedeného ich vyzvala k tomu, aby sa dobre oboznámili s týmto 

zákonom (hlavne § 6 a § 7).  

 Riaditelia majú k dispozícii prílohy k smernici o finančnej kontrole, v ktorých nie je 

nutné potvrdzovať niečo, čo sa neuskutočnilo (ak napr. nebolo verejné obstarávanie, nie je 

potrebné ho podpisovať). Taktiež vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2016 (na web stránke MF 

SR) pod Príspevkom č. 19 vyšlo Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly 

Ministerstva financií SR č. MF/010871/2016 - 1411 k finančnej kontrole vykonávanej 

podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, kde sú vzory, postupy, výnimky, kedy sa vykonáva finančná kontrola, čo 

je a čo nie je havarijná situácia.  Upozornila taktiež na zmenu v Zákone č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Ing. Mária Holíková, PhD. oboznámila s nedostatkami vykonanými NKÚ, alebo 

útvarom hlavného kontrolóra Ú PSK a to:  

- refundácia vopred vynaložených finančných prostriedkov – záznam nebol podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách, ale podľa zákona o dani z príjmov, bol podpísaný štatutárnym 

orgánom, na základe toho boli prijaté aj opatrenia – rozpor so zákonom o rozpočtových 

pravidlách (potreba ovládania zákonov) – problém s finančnými prostriedkami; 

- nedostatky pri účtovných uzávierkach – rozlišovať či výdavok je rozpočtovaný, alebo nie je - 

§ 23 – mimorozpočtové zdroje. Do výkazníctva vstupujú dary, podnikateľská činnosť, granty, 

depozitá, a pod. Od cca 1.1. 2017 by malo dôjsť k zmene -  mimorozpočtové zdroje budú všetky 

rozpočtované; 

- novinka – štatutár musí podpísať tzv. otvorenie účtovného obdobia – opatrenie na 

zabezpečenie kontroly zamestnancov školy pri zásahoch do účtovníctva (eliminovanie zásahov 

do účtovných období); 

- od roku 2002 sa kontrolujú počty pedagogických a nepedagogických zamestnancov, počty 

žiakov a kapacitné obsadenie školy. Vzhľadom k znižovaniu počtu žiakov, a teda aj znižovaniu 

pridelených finančných prostriedkov, počty zamestnancov sa musia redukovať. Je potrebné 

kontrolovať, či organizácia odvedie decembrové výplaty na depozitný účet (vo výkaze - 

prostriedky sú vyčerpané) a v januári ich vypláca z depozitného účtu – správne fungovanie. 

Problém – čerpanie na úkor nového roka z januárového rozpočtu – zadlžovanie (v novembri 

nie sú finančné prostriedky na výplaty) – menovite – Obchodná akadémia, Bardejov, 

Gymnázium, Giraltovce, Snina, Stropkov,  Vranov nad/T., Stredná zdravotnícka škola, 

Humenné, Hotelová akadémia, Kežmarok; 

- niektoré školy zaniknú prirodzeným spôsobom, niektoré sa pretransformujú, štatutár má 

reálne zhodnotiť stav, robiť opatrenia predchádzajúce tomuto stavu, aby finančné prostriedky 

nešli na úkor takýchto škôl – racionálny úsudok ohľadom počtu tried;  

- 70 % vrátených finančných prostriedkov na lyžiarske kurzy – je potrebné využiť tieto financie, 

aj tento školský rok budú financie v rozpočte MŠVVaŠ SR na školy v prírode a lyžiarske kurzy; 

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10674
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10674
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10674
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10674
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10674


 - zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr na web sídle školy – pozor na dodržiavanie zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) – využívať program ISPIN (modul na zverejňovanie údajov OvZP 

– jednorázový poplatok 250, 95 € s DPH, firma ASECO s. r. o.); 

- prideľovanie kapitálových finančných prostriedkov – výlučne v kompetencii Zastupiteľstva 

PSK, je potrebné dať včas žiadosť, najneskôr mesiac pred zasadnutím Zastupiteľstva. Pri 

prideľovaní bežných finančných prostriedkov, žiadosť ide na odbor financií, kópia na OŠ. 

 

9. Informácia o vybraných zmenách v právnych predpisoch – JUDr. Mária Lukačíková 

 JUDr. Mária Lukačíková informovala riaditeľov o príkaznom liste predsedu PSK 

(účinnosť od 1.7.2016) – oprávnenie podpisovať dovolenky štatutárnym zástupcom (iba 

vedúci odboru, ak nebude prítomný, tak riaditeľ úradu, v prípade jeho neprítomnosti zástupca 

riaditeľa úradu) a o druhom príkaznom liste predsedu PSK (účinnosť od 20.7.2016) – 

zriaďovanie vecného bremena na majetku PSK – zdôraznenie právnej zodpovednosti pre 

správcov – podľa § 10 ods. (9) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK návrh na 

zriadenie alebo zrušenie vecného bremena predsedovi samosprávneho kraja predkladá 

organizačný odbor spolu s písomným vyjadrením správcu. Teda pred podaním samotnej 

žiadosti správca musí preveriť nutnosť zriadenia alebo zrušenia vecného bremena a dokladá na 

OŠ vyjadrenie. Podľa 2. bodu tohto príkazného listu bude správca povinný navrhnúť výšku 

primeranej zmluvnej pokuty.  

 Ďalej upozornila na fakt, že ak dôjde k zmenám, ktoré sa zaznamenávajú v liste 

vlastníctva (v katastri), je potrebné, aby sa to robilo priebežne. Môže dôjsť k situácii, keď bude 

potrebné nakladať s majetkom PSK, a pokiaľ sa zistí nejaký rozpor, tak to nemôže prejsť 

Zastupiteľstvom a predlžujú sa lehoty na vybavenie tejto záležitosti (nájom, predaj). 

 V druhej časti svojho vystúpenia sa JUDr. Lukačíková dotkla rozhodovacej právomoci 

riaditeľov. Riaditelia škôl rozhodujú v zmysle § 5 ods.(4) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto 

prípade pri vydávaní rozhodnutia riaditelia postupujú v zmysle Zákona o správnom konaní, 

pozor na § 38 ods. (4) zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý hovorí, v ktorých prípadoch sa postupuje 

podľa Zákona o správnom konaní (okrem pokarhania riaditeľom školy, podmienečného 

vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy – formálne rozhodovanie). Pri ostatných je potrebné 

dôsledne dodržiavať Zákon o správnom konaní, je nutné dodržať správny postup, na tieto 

rozhodnutia sa dávajú pečiatky so štátnym znakom, odvolací orgán je PSK, do poučenia je 

potrebné uvádzať, že toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom. Pozor na zmenu od 1.7.2016, 

kedy sa menil celkový proces na súdoch (kontrola rozhodnutí, aby sa nevydávali nesprávne 

poučenia) toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, ale už v súlade s § 177 a nasl. Zákona č. 

162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku. 

 Riaditelia jazykových škôl a riaditelia školských zariadení vydávajú písomné 

rozhodnutia formálneho charakteru bez poučenia (odvolací orgán a pod.). Aj v tomto 

prípade je takéto rozhodnutie preskúmateľné súdom v súlade s § 177 a nasl. Zákona č. 162/2015 

Z. z. Správneho súdneho poriadku.   



 Na záver svojej časti JUDr. Lukačíková uviedla konkrétny prípad porušenia zákona č. 

71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) – neposkytnutá možnosť 

vyjadrenia sa účastníkovi konania k vydaniu rozhodnutiu. Podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov je 

na úseku školstva ťažké zjednať nápravu. § 22 ods. (1) písm. c) tohto zákona hovorí o tom, že 

ak sa uhradí škoda, tak sa potom regresná náhrada vzťahuje k fyzickej osobe, ktorá vydala 

nezákonné rozhodnutie alebo sa podieľala na nezákonnom úradnom postupe. Vzťahuje sa to aj 

na nemajetkovú ujmu. Je možné mailom vyzvať účastníka konania na vyjadrenie (krátke lehoty, 

je potrebné uchovať doklad o zaslaní mailu), ak sa rozhodnutie zasiela poštou, musí sa zaslať 

do vlastných rúk, ináč je to opäť pochybenie. 

 

10. Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL) a jeho využitie na SŠ – doc. RNDr. 

Milan Ftáčnik, CSc., predseda Slovenskej informatickej spoločnosti 

 Ďalšia časť porady pokračovala predstavením Európskeho systému na overovanie 

digitálnych zručností (ECDL) - označenie pre systém na overovanie znalostí a zručností 

bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Tento systém má rovnaké pravidlá 

vo všetkých krajinách a certifikát ECDL má medzinárodnú platnosť (uľahčuje vstup na trh 

práce). Systém je platformovo nezávislý, funguje na MS produktoch aj na otvorenom SW, 

vedomosti sa získavajú vzdelávaním, skúšky sa robia v Akreditovanom testovacom centre 

(ATC) za prítomnosti akreditovaného skúšobného komisára (aj škola ako testovacie centrum).  

 ECDL je dôležitý, lebo až 90% povolaní si vyžaduje aspoň základnú mieru 

počítačových zručností, nízkymi zručnosťami zamestnanci strácajú až 2 hodiny pracovného 

času týždenne (podľa prieskumov) a aj slovenskí zamestnávatelia vyhlásili, že budú uznávať 

certifikát ECDL ako potvrdenie digitálnych zručností uchádzača o zamestnanie. 

 Na Slovensku je pripravený európsky projekt IT Akadémia (pre školy v 7 krajoch) 

v spolupráci s UPJŠ v Košiciach. Má pokryť 8 000 študentov za 3 roky. V prípade záujmu sa 

školy majú nahlásiť na OŠ Ú PSK. Trvanie projektu je 2 roky, najprv sa preškolia a vyskúšajú 

učitelia (financovanie PSK), ktorí budú môcť pripravovať žiakov (financovanie žiak) a na záver 

im bude umožnené vykonať skúšky z vybraných modulov (financovanie - projekt) – cena spolu 

cca 118 tis. Eur. Viac informácií na: www.oecdl.sk. 

 

11. Prevencia a intervencia v rámci užívania drog deťmi a mládežou – Mgr. Kristína 

Poláková, Mgr. Bc. Gabriela Šostáková, doc. Dr. Denisa Šoltésová, PhD. (Trojlístok, n. o.) 

 

Mgr. Kristína Poláková a  doc. Dr. Denisa Šoltésová, PhD. v úvode svojej prezentácie 

predstavili činnosť neziskovej organizácie Trojlístok v Prešove a poukázali na to, že v roku 

2016 zaznamenali prudký nárast počtu mladých závislých vo veku 15 – 22 rokov. 11 stredných 

škôl Prešovského kraja, z toho 9 priamo z mesta Prešov a 1 ZŠ eviduje problém s užívaním 

drog u žiakov (v SR trojnásobný počet liečených do 18 rokov za posledných 7 rokov) ako je 

marihuana, pervitín, extáza a nové psychoaktívne látky.  

 

Pre žiakov ZŠ a SŠ organizácia ponúka preventívny program na princípe rovnocennosti, 

prospešnosti, príjemnosti, rešpektu a nementorovania (cca 90 min, možnosť sedenia v kruhu). 



V programe sa využívajú zážitkové a nácvikové metódy, prednášky, voľná diskusia 

a brainstorming. Využíva sa najmä support ich vlastných kompetencií a poskytuje sa čo 

najväčšie množstvo informácií, aby mladí ľudia pri procesoch rozhodovania disponovali 

relevantnými a dostatočnými informáciami. Viac informácií na: www. trojlistokno.sk 

  

Program prvého rokovacieho dňa bol ukončený.  

 

 

26. 8. 2016 – Druhý deň porady 

 

1. Krajské múzeum v Prešove a projekt Škola v múzeu – PhDr. Mária Kotorová – 

Jenčová, PhD., riaditeľka Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a PhDr. 

Viera Kačmaríková, múzejná pedagogička  
 

 PhDr. Mária Kotorová – Jenčová, PhD. oboznámila riaditeľov s činnosťou Krajského 

múzea v Prešove, s jeho podujatiami, exponátmi, expozíciami, výstavami či zbierkami.  

 

 V prezentovaní ďalej pokračovala PhDr. Viera Kačmaríková, ktorá porozprávala o 

projekte Škola v múzeu. Ide o zážitkové učenie v priestoroch Krajského múzea v Prešove 

z rôznych oblastí (etnografia, písmo, archeológia, reštaurovanie, literatúra, a pod), zaujímavá 

pre školy je ponuka zabezpečiť túto výučbu priamo na škole.   

 

 V poslednej časti prvého výstupu pani riaditeľka predstavila Vlastivedné múzeum 

v Hanušovciach nad Topľou a jeho súčasť – „zážitkový“ archeopark, ktorý približuje 

návštevníkom regionálne dejiny až do histórie starej niekoľko tisícročí.  

Viac informácií na: www.muzeumhanusovce.sk, www.muzeumpresov.sk 

 

 

2. Prevádzková hygiena v zariadeniach spoločného stravovania pri školách – Odporúčané 

výživové dávky a informácie o novej norme kuchynskej soli – Mgr. Ing. Jana Mýtniková, 

MPH, MHA, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 

 

Mgr. Ing. Jana Mýtniková upriamila pozornosť na legislatívu, ktorá upravuje požiadavky na 

priestory a bezpečnosť potravín, a to konkrétne:  

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 26 

 Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania  

 Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 

 

 Z Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia 

spoločného stravovania vyplývajú požiadavky na zariadenia spoločného stravovania, a teda 

hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, 

vnútorné členenie a na prevádzku ZSS, požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov 

a nápojov, požiadavky na výživovú hodnotu pokrmov, požiadavky na postup pri odbere vzoriek 

hotových pokrmov a  pri ich uchovávaní a na obsah dokumentácie o odobratých vzorkách a 

požiadavky na dodržiavanie osobnej hygieny a dodržiavanie hygienických požiadaviek 

zamestnancami zariadenia spoločného stravovania. 



 Riaditeľka RÚV poznamenala, že vzhľadom k tomu, že sa množia opakované sťažnosti 

z oblasti hygieny, ktoré končia až na Ministerstve zdravotníctva, budú robiť kontroly, pričom 

zameranie štátneho zdravotného dozoru bude hlavne na: 

 kontrolu dokumentácie - rozhodnutie, prevádzkový poriadok, doklady o odbornej a 

zdravotnej spôsobilosti zamestnancov, dokumentácia o vstupnej kontrole dodaných surovín, 

dokumentácia o vykonávanej dezinfekcii a ničení  živočíšnych škodcov, 

 kontrolu prevádzky - skladovanie, členenie prevádzky, strojno-technologické 

zariadenie a vybavenie, 

     technológiu výroby pokrmov - pracovné postupy, zavedenie a uplatňovanie zásad 

HACCP, zabezpečenie zdravotnej neškodnosti surovín a hotových pokrmov, zabezpečenie 

odberu vzoriek a vedenie dokumentácie, 

 zabezpečenie  výživovej hodnoty hotových pokrmov, 

 kontrola dodržiavania osobnej hygieny zamestnancov, 

 zabezpečenie a kontrola čistoty prevádzky, 

 skladovanie a odstraňovanie kuchynského odpadu, 

 odber vzoriek hotových pokrmov (obedov) - na výživovú hodnotu - podľa 

odporúčaných výživových dávok (9. revízia) a  na obsah soli – podľa Výnosu MZ SR z 20. 

marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v 

potravinách (okrem nutričných faktorov je dôležitým usmernením oblasť denného príjmu 

kuchynskej soli, pričom obsah soli v hotových pokrmoch – najvyššie prípustné množstvo je  

13000 mg.kg-1, u detí od 15 rokov a dospelej populácie by nemal byť väčší ako 5 g na deň a u 

mladších detí 0,5 až 2 g na deň). 

 

 V predposlednej časti Mgr. Ing. Jana Mýtniková upozornila tých riaditeľov, ktorí majú 

internáty (tiež budú predmetom kontroly), aby si naštudovali zmeny, ktoré budú vyplývať z 

Vyhlášky MZ SR č. 210/2016 z 30. mája 2016, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 

vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na 

ubytovacie zariadenia, ktorá nadobudne účinnosť dňa 1.10.2016 (plocha na izbu, počet žiakov 

v izbe, a pod.).  

 Na záver upozornila na zmenu v legislatíve, ktorú budú tiež kontrolovať, a to na fakt, 

že od roku 2015 musia zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby 

zabezpečovať pre všetkých svojich zamestnancov všetci zamestnávatelia. Znamená to, že 

zamestnávatelia musia pracovnú zdravotnú službu zabezpečovať rovnako aj pre zamestnancov 

zaradených do kategórie práce jedna a dva (vykonávajúcich nerizikovú prácu) ako aj pre 

zamestnancov kategórie práce tri a štyri (vykonávajúcich rizikovú prácu.  

 

 

3. Aktuálne informácie Rady mládeže Prešovského kraja – Mgr. Soňa Štefančíková 

 

 Mgr. Soňa Štefančíková poukázala na fakt, že dňa 15.12.2015 Zastupiteľstvo 

Prešovského samosprávneho kraja schválilo Stratégiu PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 

s výhľadom do roku 2025. Ide vôbec o prvý strategický dokument v oblasti mládežníckej 

politiky v rámci Slovenska, ktorý bol prijatý na úrovni samosprávneho kraja. Prioritné oblasti 

Stratégie sú zamestnanosť a vzdelávanie mládeže, tvorivosť a podnikavosť mládeže, 

dobrovoľníctvo mládeže, zdravie, hodnoty a vzťahy mládeže, kvalita života a sociálne 

začlenenie mládeže, participácia mládeže, mládež a svet, práca s mládežou. Z tejto stratégie 

vyplýva tvorba akčných plánov, na základe toho sa budú formovať tzv. tematické pracovné 

skupiny s max. 8 členmi, ktorí sa budú podieľať na ich tvorbe.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/


 Keďže v druhej polovici roka 2016 Slovensko na pol roka predsedá Rade Európskej 

únie (SK PRES 2016), do oblasti mládežníckej politiky sa to premietlo tak, že o prioritách, 

programe a aktívnych krokoch rozhodujú aj zástupcovia slovenských mládežníckych 

organizácií. Vyvrcholením SK PRES 2016 bude Európska konferencia pre mládež, ktorá sa 

uskutoční v Košiciach v septembri 2016. Primárnym cieľom konferencie je vytvoriť 

odporúčania pre tvorcov politík zamerané na skvalitnenie života mládeže v Európe a 

sekundárnymi cieľmi sú odprezentovať Slovensko a Košice tak, aby sa sem chceli účastníci 

konferencie  vrátiť a prezentovať talentovaných mladých ľudí na Slovensku (talent je hlavnou 

témou SK PRES). Viac informácií na stránkach: www.minedu.sk, www.iuventa.sk, 

www.mladez.sk, www.zipcem.sk 

 

 

4. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu – užitočný nástroj na motivovanie študentov 

k vytrvalej a cieľavedomej práci – Martin Burgr, DofE 

 

 Martin Burgr predstavil rozvojový program - Medzinárodná cena vojvodu z 

Edinburghu (skrátane DofE), ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu 

rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Program je 

súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje 

mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, 

sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Program DofE sa k mladým ľuďom 

dostáva prostredníctvom škôl a organizácií pracujúcich s mládežou. Na Slovensku funguje od 

roku 2015. Viac informácií na: www.dofe.sk 

 

 

5. Projekt Educate Slovakia – Dalibor Madžo, projektový manažér 

 

 Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a 

globálneho zmýšľania slovenskej mládeže a na podporu rozvoja ich líderských schopností 

prostredníctvom medzinárodného prostredia a moderného neformálneho vzdelávacieho 

programu. Projekt pozostáva z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého prichádzajú lektori 

z rôznych častí sveta viesť prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania 

anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program 

vedie dvojica medzinárodných študentov, ktorí sú trénovaní v rámci nášho programu Global 

Citizen. Učebný plán sa líši v závislosti od veku vzdelávanej skupiny. V súčasnosti ponúkajú 

tri edície projektu – pre materské, základné a stredné školy. Viac informácií na: 

www.educateslovakia.sk 

 

 

6. Bezpečnostný projekt Bezpečná škola – Ing. Matej Demčišák, Somi Systems, a. s. 

 

 Ing. Matej Demčišák informoval prítomných riaditeľov o bezpečnostnom projekte 

s názvom Bezpečná škola, ktorý bol vytvorený špeciálne pre školy na pokročilé filtrovanie 

nevhodných stránok a obsahu na Internete, ochrana voči útokom z Internetu (hry, erotika, 

sociálne siete, vírusy...), rozsiahle štatistiky používania Internetu a pohybu v ňom, zabezpečenie 

e-mailovej komunikácie (firemná vs. súkromná) a dohľad nad správnym fungovaním celého 

systému. Viac na stránkach: www.somi.sk, www.kerber.sk 

 

 

7. Prečo OFFICE 365KA, Dávid Grochoľ, Interaktívna škola s. r. o. 

http://www.minedu.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.mladez.sk/
http://www.zipcem.sk/
http://www.educateslovakia.sk/
http://www.kerber.sk/


 

 Dávid Grochoľ predstavil nový produkt spoločnosti Microsoft Office, ktorý je vhodným 

riešením pre školy ako ušetriť financie pri kúpe počítačov a programu, ktorý ponúka zadarmo 

prístup k najnovším verziám kancelárskeho balíka Office, zdieľanie všetkých školských 

dokumentov na jednom mieste, zdieľanie školských udalostí v spoločnom kalendári, prístup 

k osobnému emailu z počítača, tabletu alebo mobilu, umiestnenie osobných dokumentov 

v cloude a videokonferencie a hlasové volania s rozšírenými možnosťami. Viac na stránke: 

www.office365ka.sk 

 

 

8. Aktuálne informácie odboru školstva Ú PSK – Ing. Karol Lacko, PhD., Ing. Lenka 

Holubová, PhDr. Iveta Tarabčáková 

 

 V poslednom bloku porady Ing. Lenka Holubová upozornila riaditeľov, aby do výkazov, 

ktoré predkladajú na OŠ k 15. septembru uvádzali platné názvy odborov v zmysle Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 64/2016 Z. z. o s ústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom 

vzdelávania. Taktiež upozornila riaditeľov na to, že prihláška pedagogických zamestnancov 

musí byť v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, ak sa vzdelávanie v ňom nenachádza, 

je nutné to riešiť zaslaním dodatku k plánu kontinuálneho vzdelávania na OŠ na jeho 

schválenie, v opačnom prípade OŠ zašle zamietavé stanovisko na uznanie kreditov.  

 

 Ďalej informovala riaditeľov o schválení Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania 

v stredných školách na území PSK na školský rok 2016/2017, upriamila pozornosť na tvorbu 

VZN o počte tried 1. ročníka na školský rok 2017/18 a tiež upozornila na, to že Zastupiteľstvo 

PSK vo vyššie uvedenej stratégii schválilo počet tried pre prijímanie žiakov do 1. ročníka 

gymnázií v územnej pôsobnosti PSK tak, aby podiel žiakov gymnázií tvoril maximálne 30 % z 

celkového počtu žiakov stredných škôl a taktiež schválilo optimalizovať sieť gymnázií na 

úroveň cca 30 % (max. 33 %) populačného ročníka v rámci jednotlivých okresov (redukovať 

počty v okresoch Bardejov, Humenné, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov a Vranov nad 

Topľou).   

  

Termíny rokovania – VZN - počty tried:  

  5.9.2016: 9.00 – okres Sabinov, 14.00 - okres Prešov 

  6.9.2016: 9.00 – okres Stará Ľubovňa, 14.00 - okres Levoča 

  7.9.2016: 9.30 – okres Medzilaborce, 11.00 - okres Stropkov, 14.00 – Svidník 

  8.9.2016: 9.30 – okres Snina, 11.00 – okres Humenné, 15.00 – Vranov nad Topľou 

  9.9.2016: 9.00 – okres Bardejov 

13.9.2016: 9.00 – okres Kežmarok, 13.00 – okres Poprad 

 

 PhDr. Iveta Tarabčáková pripomenula informáciu o 1. atestácii po 1.1.2017 hlavne pre 

majstrov odbornej výchovy, vedúcich vychovávateľov či zástupcov. V prípade, ak škola má 

takýchto zamestnancov, po tomto termíne nemôžu vykonávať túto funkciu. Ako pomôcku na 

vyriešenie tohoto stavu ponúkla riaditeľom časopis „Zriaďovateľ“ z júla a augusta časť 1. a. 2., 

kde je táto problematika podrobne vysvetlená.  

 

 Ďalej upriamila pozornosť na potrebu vyprofilovania školy, kde podľa Zákona č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do 

31. 8.2018 každá škola musí mať prívlastok (ktorá ho nemá) podľa hlavného zamerania, teda 

podľa odborov, ktoré prevládajú.  

 



 Taktiež upozornila na zmenu vo formulári týkajúcu sa žiadosti o asistenta pre žiakov 

s postihnutím (stránke MŠVVaŠ SR v sekcii asistenti učiteľov), k žiadosti je potrebné doložiť 

odporúčanie pedagogicko-psychologickej poradne a dbať na to, aby bolo v súlade s 

Metodickým pokynom č. 66/2015 (po obsahovej stránke). Na OŠ táto žiadosť aj s prílohami 

musí byť do 23.9.2016. 

 

 PhDr. Iveta Tarabčáková ďalej pripomenula, aby informáciu o voľných pracovných 

miestach zasielali riaditelia aj na Okresný úrad, Kalendár úloh na nový šk. rok 2016/17 bude 

zaslaný všetkým školám mailom najbližší týždeň, je potrebné si ho naštudovať a posunúť ho 

svojím zástupcom, taktiež na OŠ je potrebné zaslať Zmluvy o duálnom vzdelávaní, nie Zmluvy 

o spolupráci. Na záver odzneli slová vďaky školám za spoluprácu pri organizácii podujatia 

Pedagóg a žiak 2016.  

 

 

 Ing. Karol Lacko, PhD. upozornil riaditeľov na nasledujúce pokyny pre školský rok 

2016 – 2017: 

 

1. Dôsledne dodržiavať termíny uvedené v Kalendári úloh. 

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

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

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

uviesť dôvod udelenia RV!!!!!!!!!! 
3. Pohľadávky – ak budú narastať, voči zodpovednému štatutárovi budú vyvodené 

personálne dôsledky! Pohľadávky riešiť v zmysle príkazného listu predsedu PSK. 

4. Na pracovné cesty v rámci PSK si môžete sami podpísať príkaz na cestu, aj na poradu 

R alebo vám podpíše zástupca! Nepoužívať staré cestovné príkazy ale len nové 

(www.oves.sk), na ktorom musí byť podpis zamestnanca, že súhlasí s vykonaním 

pracovnej cesty! 

5. Dovolenky zásadne čerpať cez prázdniny, len výnimočne počas školského roka! 

V prípade neprítomnosti vedúceho odboru môže dovolenku riaditeľovi podpísať 

v zmysle príkazného listu predsedu len riaditeľ úradu alebo jeho zástupca. 
6. Aktualizovať svoje webové stránky – ihneď!!!!!!! 

7. Príkazy na PC do zahraničia musia byť vytlačené a vyplnené obojstranne (predná 

i zadná strana na 1 papieri)! 

8. Rôzne štatistiky – obratom, otvárať e-mailovú poštu !!!!!! 

9. Vyjadrenie zriaďovateľa k nižšiemu počtu žiakov v triedach. 

10. Školenie - VO po jednom za organizáciu (bude na Ú PSK). 

11. Mgr. Lucia Daráková je na MD. Spojené školy patria pod Mgr. Martinu Fečovú, 

pedagogické školy a projekty má na starosti Mgr. Vladimíra Palfiová. 

 

 

 Pracovnú poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK ukončil vedúci Odboru školstva Ú PSK Ing. Karol Lacko, PhD. Všetkým zúčastneným 

poďakoval za ich pozornosť a poprial mnoho úspechov v ďalšom školskom roku 2016/17. 

 

Vypracovala: Mgr. Vladimíra Palfiová 

http://www.oves.sk/

