
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
Odbor školstva a kultúry 
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
Zápisnica 
z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK konanej v dňoch 24. – 25. augusta 
v zariadení Liečebný dom Ozón v Bardejovských Kúpeľoch 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
24. august 2006 
Prezentácia 
1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva a kultúry PSK 
2. Informácia hlavného kontrolóra PSK o zistených nedostatkoch v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Ing. Vladimír Fedorko 
3. Príhovor Ing. Milana Barana, podpredsedu PSK 
4. Analýza výsledkov inšpekčnej činnosti ŠIC v Prešove – PaedDr. Mária Choborová 
5. Aktuálne informácie KPPP – PhDr. Viera Hybenová 
6. Návrh kariérneho poriadku pre pedagogických zamestnancov škôl a školských 
zariadení v SR – PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. 
7. Vývoj školstva – vzdelávacia ekonomika – Ing. Júlia Töröková 
8. Obed 
9. Prezentácie 
Regrutačné stredisko, Prešov – Kpt. MVDr. Jozef Balog 
GASTRO – GALAXI – Branislav Dvoriščák 
COPIA SLOVAKIA s.r.o., Banská Bystrica – Dipl. Ing. Luboslav Dinaj 
10. Diskusia – Ing. Lenka Holubová, PhDr. Iveta Tarabčáková 
11. Práca v sekciách podľa typov škôl 
12. Prezentácia firmy FOLLOW ME Slovakia s.r.o. – autorizovaný dealer TOSHIBA 
Dubnica nad Váhom 
13. Večera 
25. august 2006 
1. Raňajky 
2. Kolektívna zmluva a financovanie škôl – Ing. Pavel Ondek 
3. Príhovor zástupkyne riaditeľa ŠVS Michalovce – Informácia o činnosti 
4. Príhovor štátnej tajomníčky MŠ SR Mgr. Bibiány Obrimčákovej 
5. Diskusia 
6. Prezentácie 
Ponuky školení agentúry Hestia, Bratislava pre organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK 
Prezentácia školských výrobkov firmy Stiefel EUROCART 
Prezentácia firmy RIMI – Security, Bardejov – Ing. Ján Dubovecký 
Prezentácia firmy AVGAST – obchodné a gastronomické zariadenia – Ladislav Hogya 
Prezentácia firmy HUMAN PROSPERITY, s.r.o. – príprava na trh práce – Ing. Blanka 
Vargová 
7. Záver 
8. Obed 
1. Rokovanie porady riaditeľov dňa 24. augusta 2006 otvoril a viedol vedúci Odboru 
školstva a kultúry PSK, Ing. Karol Lacko, PhD. 
Pozdravil prítomných a privítal hostí: Ing. Milana Barana, podpredsedu PSK, Ing. Vladimíra 
Fedorka, hlavného kontrolóra PSK, PaedDr. Máriu Choborovú riaditeľku Štátnej školskej 



inšpekcie v Prešove, PhDr. Vieru Hybenovú, riaditeľku Krajskej psychologickej poradne 
v Prešove, PaedDr. Ivana Pavlova, PhD., riaditeľa Metodicko- pedagogického centra 
v Prešove, Ing. Júliu Törökovú, predsedníčku Územnej školskej rady pri PSK. 
Ospravedlnil neprítomnosť MUDr. Petra Chudíka, predsedu PSK, Ing. Márie Holíkovej, 
vedúcej Finančného odboru PSK a Stanislava Mathiu, predsedu Komisie školstva pri PSK. 
Zároveň ospravedlnil riaditeľov SZŠ a o slovo požiadal Ing. Vladimíra Fedorka. 
2. Ing. Vladimír Fedorko oboznámil riaditeľov so správou o kontrolnej činnosti Útvaru 
kontroly PSK na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Kontroly sa vykonávajú komplexne s cieľom vykonania kontrol všetkých zariadení. Plán 
kontrol schvaľuje Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja. Za I. polrok 2006 bolo 
vykonaných 39 kontrol a následne bolo vyčíslených 297 kontrolných zistení. Najviac 
nedostatkov je v dodržiavaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Väčšiu pozornosť 
venovať inventarizácii, odpisovaniu majetku, účtovným dokladom – neúplné vyplnenie 
cestovných príkazov, chýba doloženie cestovných dokladov, záznam o prevádzke motorových 
vozidiel – tankovanie, pri vyúčtovaní je použitý zlý koeficient pri spotrebe, ktorý je uvedený 
v technickom preukaze. Ďalšie nedostatky sú pri evidencii majetku, ktorá je zle vedená 
v starých číslach, majetok nie je precenený a dochádza k skresleniu hodnoty majetku. Ďalším 
závažným nedostatkom je porušovanie rozpočtových pravidiel, hospodárnosť, využiteľnosť 
a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov. Školy a školské zariadenia, ktoré 
vykonávajú podnikateľskú činnosť, a táto nie je obsahom zriaďovacej listiny musia požiadať 
Odbor školstva a kultúry PSK o doplnenie zriaďovacej listiny. Ing. Fedorko upozornil, že 
každé zariadenie musí mať škodovú komisiu, ktorá vo väčšine organizácií je nefunkčná. 
Dôležitú pozornosť treba venovať záväzkom a pohľadávkam. Školy evidujú aj desať ročné 
pohľadávky, ktoré je potrebné vymáhať za pomoci právnikov aby sa nepremlčala doba. 
Z rozpočtu pravidelne uhrádzať energie, pretože viac peňazí pre školstvo nepôjde. Jedným 
z nedostatkov je porušovanie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. Pri 
zmluvách o prenájme nie je dodržiavaná cenová mapa. Na dlhodobý prenájom musí byť 
súhlas zriaďovateľa, zmluva na jeden rok je bez súhlasu. Pri neupotrebiteľnom majetku je 
potrebné podať návrh, ponukové konanie o odpredaj. Lepšie je takýto majetok odpredať, ako 
odpisovať. Veľa nedostatkov je pri verejnom obstarávaní na investičné akcie, kde nie je 
dodržiavaný zákon. Takéto kontroly vykonáva aj Úrad pre verejné obstarávanie. Ďalšími 
problémami je zaraďovanie pracovníkov do tarifných tried a stupňov, pri odmenách nie sú 
vyhodnotené ukazovatele. Hlavný kontrolór upozornil na organizačné poriadky, ktoré musia 
byť schválené a podpísané zriaďovateľom. 
Vedúci odboru OŠaK poďakoval Ing. Vladimírovi Fedorkovi za príspevok a odovzdal slovo 
Ing. Milanovi Baranovi. 
3. Ing. Baran pozdravil prítomných v mene predsedu PSK ale aj v mene samotných 
poslancov, pretože páni poslanci sa veľmi živo a iniciatívne zaujímajú o prácu v jednotlivých 
školách a školských zariadeniach. Zároveň sa poďakoval riaditeľom škôl , pedagogickým 
a nepedagogickým zamestnancom za prácu vykonanú v školskom roku 2005/2006. Chcel 
prítomných uistiť, že Prešovskému samosprávnemu kraju záleží na zvyšovaní kvality 
vyučovania na školách, ale zároveň aby sa zvýšila aj účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť 
s vynaloženými finančnými prostriedkami. Finančná komisia pri Zastupiteľstve PSK sa bude 
zaoberať najmä so záväzkami a pohľadávkami jednotlivých organizácií. PSK sa bude 
zaoberať aj reštrukturalizáciou škôl, musí sa nájsť vhodný spôsob, aby škola a školské 
zariadenie sa udržalo pri živote. V závere všetkým zaželal veľa pracovných a osobných 
úspechov. 
Vedúci odboru školstva a kultúry sa poďakoval pánovi podpredsedovi a odovzdal slovo 
PaedDr. Choborovej . 
4. PaedDr. Choborová informovala prítomných o kontrole úrovne plnenia vzdelávacích 



štandardov vo vybraných predmetoch v 3. ročníku gymnázia so štvorročným štúdiom. 
Tematická inšpekcia bola zrealizovaná v 27 gymnáziách z celkového počtu 30, ktoré sú 
v pôsobnosti ŠIC Prešov. Kontrola úrovne plnenia vzdelávacích štandardov v 3. ročníku 
gymnázia so štvorročným štúdiom sa uskutočnila metódou testovania študentov z predmetov 
slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a matematika. Z uvedeného počtu 27 škôl bolo 26 
gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským a 1 gymnázium s vyučovacím jazykom 
národnosti (ukrajinským). Inšpekcia sa vykonala v 21 štátnych gymnáziách, v jednom 
súkromnom a 5 cirkevných gymnáziách. Testovanie v predmete slovenský jazyk a literatúra 
sa uskutočnilo v 61 triedach kontrolovaných gymnázií s celkovým počtom 1679 testovaných 
študentov. Z anglického jazyka v 57 triedach s celkovým počtom 959 testovaných študentov, 
ktorých vzdelávanie v danom predmete sa realizuje podľa učebných osnov pre pokročilých. 
V predmete matematika bolo testovanie vykonané v 61 triedach s celkovým počtom 1626 
testovaných študentov. 
Zistenia a ich hodnotenie: 
Slovenský jazyk a literatúra: Žiadna z kontrolovaných škôl nedosiahla veľmi dobrú úroveň 
a dobrú úroveň. V 21 štátnych gymnáziách 1314 testovaných študentov dosiahlo 60,19% - nú 
úspešnosť (priemerná úroveň). Z nich študenti v 7 gymnáziách dosiahli priemernú úroveň, 
málo vyhovujúcu úroveň v 13 gymnáziách a v 1 gymnáziu nevyhovujúcu úroveň. 
Anglický jazyk: Žiadna z kontrolovaných škôl nedosiahla veľmi dobrú úroveň. 11 škôl 
dosiahlo priemernú úroveň, 12 škôl málo vyhovujúcu úroveň a 2 nevyhovujúcu úroveň.. V 19 
štátnych gymnáziách 727 testovaných študentov dosiahlo 75,80% - nú úspešnosť (priemerná 
úroveň), 12 škôl málo vyhovujúcu úroveň a 2 nevyhovujúcu úroveň. Celková dosiahnutá 
priemerná úspešnosť všetkých škôl v predmete anglický jazyk bola 63,06% - ná, čo pri 
stanovenej percentuálnej úspešnosti je priemerná úroveň. 
Matematika: Žiadna z kontrolovaných škôl nedosiahla veľmi dobrú úroveň a dobrú úroveň. 
Študenti 1 školy dosiahli priemernú úroveň, v 7 školách málo vyhovujúcu úroveň a v 19 
nevyhovujúcu úroveň. Celková dosiahnutá priemerná úspešnosť všetkých škôl v danom 
predmete bola 48,54% - ná, čo pri stanovenej percentuálnej úspešnosti predstavuje 
nevyhovujúcu úroveň. Najvyššiu 76,75% - nú úspešnosť dosiahli študenti všetkých gymnázií 
v úlohe z tematického celku Planimetria I. 
Záver: Celková priemerná úspešnosť študentov všetkých gymnázií v daných predmetoch bola 
na priemernej až nevyhovujúcej úrovni. Ani v jednom gymnáziu študenti nedosiahli celkovú 
úspešnosť na veľmi dobrej a dobrej úrovni. Testovaní študenti dosiahli najlepší výsledok 
v anglickom jazyku priemernú úroveň. V predmete slovenský jazyk a literatúry dosiahli málo 
vyhovujúcu úroveň a najhorší výsledok bol v matematike, dosiahli nevyhovujúcu úroveň. 
Študenti v štátnych ako aj neštátnych gymnáziách v predmetoch slovenský jazyk 
a matematika dosiahli porovnateľné výsledky. Výraznejší rozdiel 17,83% - ný bol v predmete 
anglický jazyk v prospech štátnych škôl. 
PaedDr. Choborová ďalej prečítala správu o výsledku komplexných inšpekcií v SOŠ za ŠIC 
Prešov. Komplexné inšpekcie boli vykonané na podnet Štátnej školskej inšpekcie v 6. 
stredných školách a to v 4 obchodných akadémiách a v 2 stredných odborných učilištiach. 
Celková úroveň vyučovania slovenského jazyka a literatúry je priemerná. Kvalita vyučovania 
cudzích jazykov z hľadiska činnosti učiteľa je dobrá, z hľadiska vedomostí a komunikačných 
schopností žiakov je priemerná. Kvalita vyučovania matematiky z hľadiska činnosti učiteľov 
je dobrá, z hľadiská vedomostí a komunikačných schopností žiakov priemerná. Vyučovanie 
prírodovedných predmetov je na priemernej úrovni, úroveň vyučovania telesnej výchovy je 
dobrá a celková kvalita vyučovania odborných predmetov je dobrá. Výchovno-vzdelávací 
proces celkom je na dobrej úrovni. 
Riadenie škôl: 
Podstatné pozitíva a ich prínosy: 



Školy majú vypracované dlhodobé koncepcie rozvoja, koncepčné zámery sú reálne vytýčené 
a prenášané do strategického a krátkodobého plánovania. Primeraná pozornosť je venovaná 
odbornému rastu a stabilizácii pedagogického zboru. Krátkodobé úlohy sú dobre 
rozpracované a akceptované pedagógmi. Informačné systémy škôl sú účinné, zabezpečujú tok 
informácií v cykle žiak-rodič-učiteľ. V školách sa uplatňujú platné učebné plány a učebné 
osnovy, predpísaný obsah vzdelávania sa dodržiava. 
Podstatné negatíva a ich dopady: 
Nerešpektovaním platných právnych noriem dochádza k nedostatkom vo formálnej stránke 
rozhodnutí riaditeľov škôl s dopadom na nedôsledný výkon štátnej správy v 1. stupni. 
V školách nie sú vypracované kritériá na hodnotenie priamej pedagogickej práce učiteľov, čo 
spochybňuje objektívnosť hodnotenie ich pracovnej činnosti. Nevýrazným delegovaním 
kompetencií na metodické orgány vedenia škôl nevyužívajú možnosť zvýšiť úroveň 
kontrolného a riadiaceho systému. 
5. PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka KPPP informovala o pripravovanej porade 
výchovných poradcov dňa 19. septembra v spolupráci s Odborom školstva a kultúry PSK. 
V poradenskom procese KPPP pomáha študentom reálne sa pozrieť na svoje schopnosti, 
vlastnosti, ašpirácie, ciele, motivuje k poznávaniu svojich vzdelávacích možností, podnecuje 
k rozvoju sebavzdelávacích ašpirácií, túžbe po dosiahnutí svojich profesijných plánov, 
pomáha zosúlaďovať individuálne možnosti a potreby budúceho povolania, trhu práce, berúc 
do úvahy osobnostné a výkonové zložky. Zo skúsenosti KPPP spomenula niekoľko 
postrehov: stredoškoláci nemajú adekvátne informácie o povolaniach, ani si ich sami 
nevyhľadávajú, ako zdroj informácií slúžia známi, priatelia, výber sa realizuje na základe 
atraktivity povolaní bez ohľadu na rozumové a osobnostné predpoklady. Dnešní absolventi 
majú slabé pracovno-právne vedomie, majú nedostatočné prezentačné schopnosti, slabú 
disciplínu, neradi preberajú zodpovednosť. Upozornila riaditeľov aká je dôležitá spolupráca 
stredných škôl s KPPP. V závere popriala veľa tvorivého elánu a trpezlivosti. 
6. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., s príchodom nového školského roka prezentoval Katalóg 
ďalšieho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov a odborno-metodickej 
pomoci školám a školským zariadeniam Prešovského a Košického kraja v školskom roku 
2006/2007. 
7. Ing. Júlia Töröková, predsedníčka Územnej školskej rady pri PSK pozdravila 
prítomných v mene ÚŠR . Poukázala na význam vzdelanostnej ekonomiky, ktorá je kľúčom 
k hospodárskemu úspechu každej krajiny. Základným predpokladom jej vybudovania 
a dlhodobo udržateľného fungovania sú vzdelaní ľudia. Lisabonská stratégia si kladie za cieľ 
urobiť z Európskej únie do roku 2010 najdynamickejšiu a najkonkurencieschopnejšiu 
poznatkovo orientovanú ekonomiku. V ďalšom bode oboznámila prítomných s činnosťou 
a počtom zasadnutí ÚŠR pri PSK. 
9. V odpoludňajších hodinách nasledovali prezentácie firiem: Regrutačné stredisko 
Prešov, GASTRO – GALAXI Prešov, COPIA SLOVAKIA, s.r.o., Banská Bystrica. 
10. V diskusii vystúpila Ing. Lenka Holubová a PhDr. Iveta Tarabčáková. 
Ing. Holubová upozornila riaditeľov škôl a školských zariadení na: 
Zber údajov pre financovanie, stránka www.vykazy.sk 
1. Databáza prístupná od 4. 9. 2006 
2. Zmeny: i)- počet individuálne integrovaných žiakov – delenie do 3 skupín 
podľa stupňa zdravotného postihnutia alebo intelektového nadania 
ii)- vo všetkých školách sa sleduje kvalifikačná štruktúra pedag. zam. 
3. Termín pre školy: 22. 9. 2006 
Vzdelávacie poukazy: 
1. reálny počet krúžkov - MTZ a personálne zabezpečenie 
2. priebežné hlásenie zmien – nachádzame nezrovnalosti v nahláškach 



Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
1. prebytočný hnuteľný majetok 
2. neupotrebiteľný majetok 
Pohľadávky po lehote splatnosti – vymáhanie 
Zmeny v sieti: 
1. zmena adresy školy, školského zariadenia pri škole 
2. zaradenie odborov 
3. vyradenie odborov 
Voľné miesta pedagogických zamestnancov: 
1. aprobácia 
2. veľkosť úväzku 
3. doba potreby 
Aktualizácia údajov na stránke výpočtového strediska v Michalovciach 
1. dôraz na voľné miesta po 1. kole prijímacích pohovorov 
Hlásenie zmien – tel. číslo, fax, e-mail, web 
Dodržiavanie termínov a riadne vypĺňanie podkladov 
Podnikateľská činnosť – súhlas – živnostenský list – dodatok k zriaďovacej listine 
Odbor finančný PSK – nedostatky všetkých stredných škôl a školských zariadení: 
- počas prázdninového obdobia bol problém dovolať sa na zariadenia, zabezpečiť 
odkazovú službu, nie upratovačku, 
- sprístupniť internet a e-mailovú poštu zamestnancom počas dovolenkového obdobia, 
- tabuľkové prehľady zasielať v takom formáte ako boli zasielané z PSK, databázy 
vyplňovať cez počítač, nie ručne, 
- precíznejšie vypracovanie požadovaných materiálov, aby sa predišlo zbytočnému 
zvyšovaniu nákladov na telefón, 
- veľká chybovosť, niekoľkonásobné opravy, 
- neprispôsobený rozpočet s čerpaním, čerpanie nie je kryté rozpočtom, 
- nedostatočné rozbory, iba sa opisujú čísla z uzávierok, OF zaujíma použitie 
finančných prostriedkov, rozbory nemajú vypovedaciu schopnosť, 
- pozornosť venovať zdrojom, 
- rozpočet uvádzať v tis. Sk, nie v korunách, 
PhDr. Tarabčáková vyhodnotila priebeh a výsledky medzinárodnej vedomostnej súťaže 
Priateľské kraje v zjednotenej Európe a poďakovala organizátorom obvodných kôl 
a krajského kola za prípravu a realizáciu tejto súťaže. Informovala, že medzinárodné kolo sa 
uskutoční v dňoch 25. – 29. 9. 2006 v Žilinskom samosprávnom kraji. 
Ďalej informovala o podujatí Fórum pedagogiky 2006, ktoré sa uskutočnilo v júni 2006v 
Bratislave, kde po prvýkrát sa ho zúčastnil aj Prešovský samosprávny kraj, a to samostatnou 
výstavou. Za prípravu a realizáciu výstavy poďakovala riaditeľom škôl. Hotelovej akadémii 
v Kežmarku, Strednej lesníckej škole v Prešove, Združenej strednej škole J. Andraščíka 
v Bardejove, Združenej strednej škole drevárskej vo Vranove, Združenej strednej škole 
v Snine, Združenej strednej umeleckej škole v Kežmarku, Strednému odbornému učilišťu 
v Poprade, Strednému odbornému učilišťu stavebnému v Prešove, Strednému odbornému 
učilišťu dopravnému v Prešove a Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. 
Osobitne poďakovala Ing. Anne Thomayovej, riaditeľke Združenej strednej umeleckej školy 
v Kežmarku za poskytnutie panelov na prezentáciu jednotlivých škôl a za jej pomoc pri 
inštalácii výstavy. 
Upozornila na materiál týkajúci sa programu Podpora žiackych školských rád na 
stredných školách . Požiadala riaditeľov škôl, aby odovzdali list žiackym školským radám 
a zároveň umožnili svojim študentom zúčastniť sa trojdňového školenia. 
11. Vo večerných hodinách firma FOLLOW ME Slovakia s. r. o. – autorizovaný dealer 



TOSHIBA prezentovala ponuku určenú malým a veľkým pracovným skupinám, ako aj pre 
všetkých, ktorí chcú kopírovať, tlačiť v sieti, prípadne používať fax, alebo využívať iné 
výhody digitálnych zariadení TOSHIBA. 
25. august 2005 
Pracovnú poradu otvoril a viedol Ing. Karol Lacko, PhD., a v úvode privítal predsedu 
Odborového zväzu školstva a vedy Prešovského a Košického kraja Ing. Ondeka, ktorému 
odovzdal slovo. 
1. Ing. Ondek riaditeľov poinformoval o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2006 
pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zároveň 
predniesol stanovisko Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku k návrhu 
vlády SR na viazanie výdavkov kapitol štátneho rozpočtu na rok 2006. Návrh na viazanie 
považujú ako nesystémový, lebo predstavuje zásah do hospodárenia jednotlivých organizácií 
v priebehu finančného roka. 
2. Zástupkyňa riaditeľa Školského výpočtového strediska Michalovce v krátkosti 
informovala prítomných o dianí na ŠVS. 
Zber záujmu zo ZŠ bol vykonaný už elektronicky asi na 95%, ktorý zverejnia na www stránke 
a začiatkom septembra sa tieto informácie posunú na VÚC a KŠÚ. Pričom nástup na SŠ budú 
chcieť odsúhlasiť k 20. 9. 2006. 
NA MŠ je na schválenie harmonogram zberu informácií k prijímaciemu konaniu na školský 
rok 2007/2008. Monitor 9/2007 sa bude vo všetkých základných školách realizovať 6. 
februára 2007. Náhradný termín je 15. februára 2007. 
Minulého roku zverejnili výsledky monitoru v grafoch za každú SŠ na webe, takto mohol žiak 
ZŠ vidieť okolie prihlásených žiakov a SŠ toto mohla zohľadniť pri definovaní kritérií 
prijatia. Podobne sa dobre ujali aj voľné miesta pre celú SR až nato, že mnohé SŠ si nezmenili 
heslá a potom si ŠVS muselo individuálne riešiť možnosť vstupu do tohto systému. Možnosť 
vstupu mali aj všetky KŠÚ a VÚC, ktoré zároveň vykonávali formálny dohľad nad 
zverejňovaním týchto informácií. Bolo vykonaných asi 1000 aktualizácií. 
Momentálne je v štádiu riešenia či sa dodajú výsledky monitoru v nasledujúcom školskom 
roku v tom rozsahu a podobe ako to bolo toho roku, lebo sú určité výhrady zo strany ŠPÚ. 
Ďalej informovala o spustení IP telefónu a tým došlo aj k zmene telefónnych čísel, ktoré sú 
k dispozícii na webovej stránke ŠVS. 
V prípade odsúhlasenia MŠ, zámermi ŠVS je rozšíriť portálové riešenia aj na plány 
a naplnenosť so zapojením procesu schvaľovania na nadriadených orgánoch. 
ŠVS SR začne v jeseni jednotnú aktualizáciu informácií o školách, z ktorých sa budú čerpať 
informácie pre IS (výkazy, maturity, prijímačky a pod.) a zverejňovať na www ŠVS. 
Záverom sa ospravedlnila za problémy v elektronickej komunikácii a zároveň sa 
poďakovala všetkým školám za spoluprácu v minulom školskom roku a popriala pokojný 
a úspešný nasledovný školský rok. 
3. Vedúci OŠaK privítal Mgr. Bibiánu Obrimčákovú, štátnu tajomníčku MŠ SR 
a odovzdal jej slovo. 
Mgr. Obrimčáková poďakovala za privítanie a slovo , v krátkosti informovala o prvých 
krokoch Ministra školstva Slovenskej republiky. 
a) Novela vyhlášky o ukončovaní štúdia, zo strany riaditeľov je potrebné prehodnotiť 
úväzky, 
b) vydávanie periodika pre učiteľov, 
c) podpora výučby jazykov, 
d) zmena maturít, generálne skúšky, 
e) postavenie učiteľa a kariérny rast, je pripravený návrh koncepcie, 
f) pripravuje sa vznik stavovskej komory pedagogických zamestnancov, 



g) prehodnotenie finančných normatívov, 
h) znižovanie počtu žiakov v triedach, zvyšovanie kvality vyučovania, 
i) pripravuje sa návrh koncepcie vysokoškolského vzdelávania, 
j) využitie princípov celoživotného vzdelávania a spracovanie novely, 
k) prehodnotenie systému vzdelávacích poukazov, uvažuje sa o posune finančných 
prostriedkov priamo na riaditeľov škôl, 
l) maturitné skúšky na gymnáziách z dôvodov preťaženia žiakov z doterajších 5 predmetov 
upraviť na 4. 
4. Ing. Lacko, PhD., poďakoval štátnej tajomníčke za informácie a otvoril diskusiu. 
PaedDr. Varga, riaditeľ ŠvP Drienica sa zaujímal ako bude ďalej s existenciou ŠvP, nakoľko 
toho času sú žiadosti na vyradenie zo siete stredných škôl a školských zariadení predložené 
Ministerstvu školstva. 
Mgr. Obrimčáková – žiadosti sú momentálne na stole u pána ministra a sú v štádiu riešenia. 
Ing. Hudák, riaditeľ Gymnáziu a SOU J. Henischa v Bardejove – MŠ chce ušetriť peniaze 
z rozpočtu škôl. 
Mgr. Obrimčáková – MŠ vyvíja úsilie pri vyjednávaní s MF, na školstve sa nedá šetriť, ale sú 
však aj rezervy a musí sa prijať stanovisko. MF dalo prísľub na riešenie týchto problémov. 
Kapitálové výdavky sú pozastavené. 
Ing. Muška, riaditeľ Spojenej školy v Prešove upozorňoval na diskrimináciu vo financovaní 
štátnych škôl oproti súkromným a cirkevným . 
Mgr. Obrimčáková súhlasila, vie sa o týchto problémoch, chceme vytvoriť rovnosť, 
pripravuje sa riešenie. 
Ing. Makutová, zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy Svidník upozornila že maturitná skúška, 
voliteľný jazyk nie je uvedený ruský jazyk. Zároveň sa opýtala na výšku nominálnej hodnoty 
vzdelávacích poukazov. 
Mgr. Obrimčáková – Prvá problematika bude prerokovaná so ŠPÚ a čo sa týka vzdelávacích 
poukazov, momentálne sú predmetom rokovania. 
Mgr. Vician, riaditeľ SOU služieb v Humennom vyslovil požiadavku na zavedenie jednotnej 
terminológie názvu školy. 
Mgr. Obrimčáková – SOŠ sa bude venovať zvlášť komisia, týka sa to aj financovania, budú sa 
musieť urobiť analýzy. 
Mgr. Olejár, riaditeľ SPŠ odevnej vo Svidníku položil otázku, kedy sa bude dbať na kvalitu 
výučby. 
Mgr. Obrimčáková, bonifikačné kritériá, výstupy z monitoru, výstupy z ext. časti maturitnej 
skúšky – je to opäť v štádiu riešenia. 
PaedDr. Bujňák, riaditeľ SOU v Bardejove spomenul opäť diskrimináciu štátnych škôl, 
poukázal na zaraďovanie súkromných škôl a poďakoval sa pracovníkom MŠ za dobrú 
spoluprácu. 
Ing. Lacko PhD., poďakoval Mgr. Obrimčákovej za príspevok a dal pokyny k ďalšiemu 
programu. 
5. V ďalšom bode nasledovala prezentácia školení agentúry Hestia, Bratislava pre 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
6. Prezentácia školských výrobkov firmy Stiefel EUROCART, prezentácia firmy RIMI 
– Security Bardejov, prezentácia firmy AVGAST – obchodné a gastronomické zariadenia 
a prezentácia firmy HUMAN PROSPERITY, s.r.o., príprava na trh práce. 
7. V závere Ing. Holubová poďakovala prítomným riaditeľom za účasť, popriala im veľa 
zdravia, síl a elánu v novom školskom roku 2006/2007. 
Závery z rokovaní v sekciách: 
Gymnáziá: 
1) Doporučujeme MŠ SR riešiť obsahovú prestavbu učiva v predmete Slovenský jazyk 



a literatúra, ako aj v ďalších predmetoch štvorročného gymnázia s ohľadom na vysokú 
predimenzovanosť učebných osnov v týchto predmetoch a z toho vyplývajúcu vysokú 
a teda neefektívnu zaťaženosť žiakov množstvom učiva . 
Z: PhDr. Godla 
2) Aby sa predišlo manipulácii s Monitorom 9 na ZŠ navrhujeme, aby realizácia Monitoru 9 
bola buď presunutá na SŠ kde sa žiaci 9. ročníka uchádzajú o prijatie na štúdium, alebo 
aby sa počas Monitoru 9 zabezpečil externý pedagogický dozor v triedach 9. ročníka ZŠ 
z radov učiteľov iných ZŠ, resp. SŠ a tým sa vytvorili objektívne podmienky pre prijatie 
žiaka na SŠ bez prijímacej skúšky na základe Monitoru 9. 
Z: PhDr. Godla 
3) V súvise s formovaním kariérneho poriadku aktívne sa zúčastniť na diskusii o jeho 
konečnej podobe v spolupráci s MPC Prešov a Odborom školstva a kultúry PSK a zároveň 
v spolupráci OŠaK PSK a MPC Prešov organizačne zabezpečiť návštevu riaditeľov 
gymnázií na vybraných gymnáziách v Českej republike. 
Z: Ing. Lacko,PhD. 
PaedDr.Pavlov, PhD. 
4) V priebehu septembra, resp. októbra 2006 v spolupráci s PSK postupne realizovať vstupné 
previerky vo vybraných predmetoch s ohľadom na požiadavky vzdelávacích štandard. 
Tieto vyhodnotiť a prijať adekvátne opatrenia. 
Z: riaditelia gymnázií 
5) Riaditelia gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK poskytnú Odboru školstva 
a kultúry informáciu o voľných miestach pedagogických pracovníkov na svojich školách. 
Z: riaditelia gymnázií 
6) Riaditelia gymnázií sa aktívne zúčastnia rokovania Asociácie riaditeľov štátnych 
gymnázií v septembri 2006. 
Z: riaditelia gymnázií 
7) V súvise s analýzou výsledkov inšpekcie na gymnáziách, venovať systematickú pozornosť 
vnútroškolskej kontroly kvality práce pedagogických zamestnancov najmä vo 
výchovnovzdelávacom 
procese. 
Z: riaditelia gymnázií 
Stredné odborné školy: 
1) Korigovať plán výkonov pre gymnáziá. 
2) Zabezpečenie vyučovania praxe žiakov na SPoŠ v Kežmarku – finančné krytie. 
3) Odbory na školách by sa mali schvaľovať podľa typu škôl. 
4) Prijímacie pohovory do prvých ročníkov – určiť jeden dátum zápisu. 
5) 100% normatív. 
6) Zabezpečiť spolufinancovanie schválených projektov. 
7) Určiť koeficient budov a podľa toho prideľovať finančné prostriedky. 
8) Pripomienky k neúčasti pracovníka finančného odboru. 
Združené stredné školy: 
1) Sledovať a plniť úlohy vyplývajúce z kalendára úloh na školský rok 2006/2007. 
Z: riaditelia ZSŠ 
2) Porovnať vyučované odbory na škole so sieťou, dbať o správnosť číselného označenia 
a názvu odborov v zmysle vyhlášky č. 80/1991, adresy škôl porovnať so sieťou škôl. 
Z: riaditelia ZSŠ 
3) V žiadosti o zavedenie nového odboru na škole vyznačiť experimentálne overované 
odbory v zmysle prílohy č. 2 POP. 
Z: riaditelia ZSŠ 
4) Novelizovať pracovné poriadky škôl v zmysle pracovného poriadku vydaného MŠ SR 



platného od 1. 2. 2006 pod číslom CD 2005-19 381/2638 2 1:14. 
Z: riaditelia ZSŠ 
5) Zabezpečiť podpísanie organizačného poriadku škôl a organizačnej štruktúry 
zriaďovateľom. 
Z: riaditelia ZSŠ 
6) Zabezpečiť pracovné stretnutie riaditeľov ZSŠ v ZSŠ v Medzilaborciach. 
Z:Ing.Solejová, Ing. Michalidesová 
7) Sekcia ZSŠ žiada zabezpečiť poradu riaditeľov škôl za účasti vedúcej odboru financií 
PSK, Ing. Máriou Holíkovou, vo veci financovania ZSŠ, pretože sa nemohla zúčastniť 
pracovnej porady riaditeľov škôl v Bardejovských Kúpeľoch. 
Z: PhDr. Tarabčáková 
Stredné odborné učilištia 
1) Financovanie SOU: 
a) upraviť normatív personálnej náročnosti (v súčasnosti je takmer zhodný 
s odbornými školami 
b) po 3 rokoch existencie normatívov možno konštatovať, že súčasné normatívy sa 
približujú reálnej potrebe. Preto znížiť možnosť VÚC obmedzovať a viazať 
prostriedky škôl na cca 92%. 
2) Príprava nového školského zákona: 
a) nedopustiť zrušenie študijných 4 – ročných odborov na SOU. Spôsobilo by to: 
neprístupnosť získania ÚSO vzdelania pre niektoré skupiny žiakov, predĺženie štúdia 
zo 4 na 5 rokov v NŠ, čo znamená vyššie finančné náklady 
b) presadiť zmenu názvu SOU a všetkých odborných škôl pod jedným názvom: 
„Stredná odborná škola“, bez rozdielu, či pripravuje žiakov v študijných alebo 
učebných odboroch. Súčasný názov SOU veľmi ubližuje našim školám, pretože vo 
vedomí rodičov stále zotrváva názor, že „učňovka“ je niečo menej ako združená, 
spojená, zlúčená škola ... 
c) neexistuje koncepcia štátu, aké odbory sú potrebné a preto sú niektoré profesie 
nedostatkové na trhu práce a iné sú neuplatniteľné na trhu práce (viď štatistiky NÚP – 
obchodné akadémie) 
d) regulovať prijímanie slabých žiakov na výberové školy, stanoviť limity, kritéria 
prijímania na štúdium. (napr. regulácia plánu výkonov). V súčasnosti sa prijíma 
kvantita = financie na úkor kvality. 
e) nezdaňovať podnikateľskú činnosť škôl 
f) znížiť počet žiakov v triede. 
Zapísala: Gabriela Majerčáková Ing. Karol Lacko, PhD. 
Prešov 4. 9. 2006 vedúci OŠ a K 


