
Zápisnica 
 

z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja konanej v dňoch 27.– 28. augusta 2008 v priestoroch 

hotela Javorna v Drienici. 
 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
 
Program: 
 
27. august 2008 
Prezentácia 
1. Otvorenie - Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci odboru školstva PSK  
2. Príhovor – Ing. Milan Baran, podpredseda PSK 
3. Kontrolná činnosť útvaru kontroly – Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór PSK 
4. Analýza výsledkov inšpekčnej činnosti ŠIC v Prešove – PaedDr. Mária Choborová 
5. Psychologické, výchovné a špeciálno-psychologické poradenstvo pre stredné školy 
Prešovského kraja – PhDr. Viera Hybenová 
6. Informatizácia škôl PSK – Ing. Štefan Matejčík, zástupca riaditeľa PSK 
7. Návrh zmeny prihlášky na štúdium v SŠ a aktualizácia údajov na web stánke – RNDr. 
Hana Fedičová 
8. Aktuálne otázky OZ PŠaV – Ing. Pavel Ondek 
9. Kvalita a evaluácia v procese rozvoja školy – Ing. Dagmar Salokyová 
10. Informácie o projektoch – Ing. František Marcinčin 
11. Aktuálne novinky a úlohy v rámci štátnej politiky voči deťom a mládeži, IUVENTA, 
Bratislava – Mgr. Janette Maziniová 
12. Programové rozpočtovanie – Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca odboru financií PSK 
13. Postupy banky a klientov na prelome rokov 2008 a 2009 v súvisloti s prechodom na 
jednotnú menu euro – Ing. Oľga Makarová, Dexia banka, Slovensko, a.s. 
14. Cena Slovak Telekom 2008 – RNDr. Ján Kondáš, Slovak Telekom 
15. Priebeh a výsledky maturitných skúšok – RNDr. Juraj Daniel – Čarný, KŠÚ Prešov 
16. SANET do škôl - Ing. Peter Gerda 
 
 
 
28. august 2008 
 
1. Informácie v súvislosti s novým školským zákonom, MŠ SR – Prof. Ing. Ferdinand 
Schlosser, CSc. 
2. Práca v sekciách podľa typov škôl 
3. Sociálne štipendiá financované MŠ SR – PhDr. Iveta Tarabčáková 
4. Aktuálne informácie z Komisie školstva PSK – Stanislav Mathia 
5. Aktuálne informácie Odboru školstva PSK – Ing. Lenka Holubová 
6. Záver 
 
27. august 2008 
 
1. Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva PSK otvoril pracovnú poradu a privítal 
riaditeľov škôl a školských zariadení. Zároveň privítal aj hostí, a to Ing. Milana Barana, 



podpredsedu PSK, PaedDr. Máriu Choborovú, riaditeľku ŠIC v Prešove a Ing. Pavla 
Ondeka, predsedu Rady ZO OZ PŠaV a SŠ a zariadení vo Vsl. regióne. Ospravedlnil 
neúčasť MUDr. Petra Chudíka, predsedu PSK, ministra školstva Prof. Ing. Jána Mikolaja, 
štátnu tajomníčku Mgr. Bibiánu Obrimčákovú, Ing. Alenu Židovú, riaditeľku OA v 
Humennom, Mgr. Pavla Olejára, riaditeľa SPŠ odevnej vo Svidníku, ktorí sa pre pracovné 
povinnosti nemohli pracovnej porady zúčastniť. Taktiež predstavil novozvolenú riaditeľku 
Mgr. Beátu Bodišovú, SOU v Poprade a poverených vedením škôl Ing. Michala Pavlíka, 
SOU Majstra Pavla v Levoči a Mgr. Martina Hudáka, ŠJŠ v Prešove. Vedúci odboru 
školstva zhodnotil školský rok 2007/2008 ako úspešný. 
 
2. Ing. Milan Baran, podpredseda PSK, vo svojom príhovore pozdravil prítomných a 
riaditeľom škôl a školských zariadení poprial veľa úspechov a entuziazmu v ich náročnej 
práci v novom školskom roku 2008/2009. 
 
3. Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór PSK informoval o úlohách a cieľoch Útvaru hlavného 
kontrolóra a o štruktúre odboru. Ďalej predniesol najčastejšie nedostatky, ktoré 
pracovníci ÚHK zistili pri kontrolnej činnosti v školách a školských zariadeniach. 
Vymenoval zákony, ktoré boli najčastejšie porušované: 
- zákon č.431/2004 Zz. o účtovníctve, 
- zákon č. 523/2004 Zz. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,  
- zákon č. 446/2001 Zz. o majteku VÚC, 
- zákon č. 311/2001 Zz. zákonník práce, 
- zákon č. 552/2003 Zz. o výkone práce vo verejnom záujme, 
- zákon č. 553/2003 Zz. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme, 
- zákon č. 152/1994 Zz. o sociálnom fonde.  

Nedostatky označil za menej aj viac závažné, a požiadal o dôsledné 
dodržiavanie zákonov. Možné pripomienky je potrebné zaslať na Útvar 
hlavného kontrolóra PSK. Nasledujúce kontroly budú zamerané na 
dodržiavanie platnej legislatívy v súvislosti so zavedením eura. 

 
 
 
4. PaedDr. Mária Choborová vo svojom vystúpení informovala o úlohách ŠŠI na školský 
rok 2008/2009: Inšpekčná činnosť bude zameraná na SJ, AJ, M formou hospitácií, testov.  

Diskusia: 
Ing. Holubová: Ako postupovať v prípade výnimky v počte žiakov v triede, 
keď podľa zákona č.245/2008 Z. z. je toto v kompetencii ŠŠI. 
Dr. Choborová: Na základe žiadosti školy zriaďovateľovi pre všetkých 
žiakov a všetky triedy, v ktorej budú uvedené dôvody takejto výnimky, a 
to, že žiaci boli prijatí pred účinnosťou zákona č. 245/2008 Z. z., v 
škole je dodržaná bezpečnosť a priestory vyhovujú výchovno-
vzdelávaciemu procesu. 
 
PaedDr. Štefková: Ako ospravedlňovať žiakov z vyučovania? 
Dr. Choborová: Zákonný zástupca môže podľa zákona č. 245/2008 Z. z. 
ospravedlniť žiaka z vyučovania 3 dni po sebe. Každá škola si 
podmienky ospravedlňovania žiakov z vyučovania stanoví vo 
vnútornom poriadku školy sama v súlade s platným zákonom. 
 
PhDr. Šanta: Sú možné komisionálne skúšky, ak žiak vymešká 70 % z 
vyučovania? 
Dr. Choborová: V tomto prípade v zmysle zákona nie. Komisionálne skúšky 
môže vedenie školy nariadiť len v súlade s § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. 
 
Ing. Holubová: Čo v prípade, ak sa žiak vedome nezúčastňuje na 



vyučovaní, spochybní sa práca učiteľa? 
Dr. Choborová: Riaditeľ školy zodpovedá za úroveň výchovno-
vzdelávacieho procesu. 
 
Ing. Pindešová: Ako zlúčiť praktické /umelecké/predmety do celkov? 
Dr. Choborová: Na základe výnimky, ktorú môže povoliť MŠ. 

 
5. PhDr. Viera Hybenová informovala o činnosti KPPP, ktorá pracuje ako doteraz. Školy 
môžu žiadať o služby, ktoré poskytuje KPPP naďalej. Od 1.9.2008 sa KPPP 
premenovala na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie /CPPPaP/. CPPPaP plánuje 11.9.2008 poradu výchovných poradcov v 
zasadačke PSK. Činnosť školského psychológa môže vykonávať iba kvalifikovaný 
odborník, ktorý je zaradený do 12 platovej triedy nie ako pedagogický zamestnanec, ale 
ako iný zamestnanec. Ďalej Dr. Hybenová informovala o kompetenciách školského 
psychológa podľa zákona č.245/2008 Z. z. Do kompetencie CPPPaP patrí aj problematika 
nadaných detí, diagnostika pre športové školy.  

CPPPaP organizovalo 26.6.2008 poradu pre výchovných poradcov, kde sa 
problematike nadaných detí venoval Dr.Dočkal. 
Adaptačno-adjustačné programy pre žiakov 1.ročníka SŠ sa realizujú v 
spolupráci s výchovnými poradcami. 
V spolupráci s primátorom mesta Prešov vznikol Parlament mládeže mesta 
Prešov. Bližšie informácie dostanú školy elektronicky. 

 
6. RNDr. Fedičová informovala o činnosti Školského výpočtového strediska týkajúcej sa 
spolupráce so strednými školami. Od 1.1.2008 ŠVS bolo začlenené do organizácie ÚIPŠ 
ako samostatný odbor ŠVS Michalovce. Riaditeľom ŠVS Michalovce je Ing. Marek Mazur.  

ŠVS v rámci štatistického sledovania prechodu žiakov na stredné školy 
pracuje s údajmi na prihláške na strednú školu, rozhodli sa formou 
dotazníka zozbierať od škôl potrebné informácie. Takouto formou by sa 
zosúladili požiadavky ŠVS a škôl. 
Nahlasovanie údajov SŠ prebiehalo v šk. roku 2007/2008 podľa 
očakávania. Prebehlo 900 aktualizácií. Pri hlásení kritérií prijímania žiakov 
na školy neboli zaznamenané väčšie problémy. Toho času má ŠVS 
Michalovce zozbieraných cca 90 SŠ zo 140 s výsledkami prijímacích 
skúšok. Školy, ktoré výsledky neodoslali, nech tak učinia. 
Prvýkrát sa konala online maturita v španielskom a talianskom jazyku. ŠVS 
sa podieľalo na technickom zabezpečení. V Prešove sa konala na Gymnáziu 
J.A.Raymana. V nasledujúcom školskom roku sa predpokladá rozšírenie 
online maturity o ďalšie jazyky. 
V najbližšom období bude aktualizovaná nová verzia programu pre 
prijímacie konanie, v ktorej sa vizuálne sprehľadnil výber postupových a 
výber zložených kritérií, aby nedochádzalo k ich zámene. 
Harmonogram prijímacieho pokračovania na ďalší školský rok je pripravený 
podľa nového školského zákona a v dohľadnej dobe bude zverejnený na 
webovej stránke ŠVS. Po 1. septembri 2008 bude na stránke zverejnený 
záujem na nový školský rok 2009/2010. Údaje k nemu sú zozbierané zo 
základných škôl k 15.7.2008. 
 
Aktuálne požiadavky na SŠ: 

- v septembri zber údajov o počte žiakov po 15.9.2008, 
- vyplnenie dotazníka k prihláške na strednú školu a jeho zaslanie do konca septembra 
2008, 
- do 8.10.2008 nahlásiť plány študijných a učebných odborov pre šk. rok 2009/2010. 
 
7. Ing. Ondek oboznámil prítomných s Dodatkom k dohode o spolupráci medzi PSK a 



Radou ZO OZ PŠaV SŠ. PSK v rozpise rozpočtu na rok 2008 pre školy a školské 
zariadenia zohľadní:  

- osobný príplatok spolu s odmenami pre školy a školské zariadenia 
min. vo výške 6% k tarifným platom zamestnancov, 
- odmenu zamestnancovi školy/ŠZ za pracovné zásluhy pri 
dosiahnutí 50 rokov veku, 
- odchodné zamestnancovi školy/ŠZ, 
- odstupné zamestnancovi školy/ŠZ. 

Ďalej informoval, že dňom 1. januára nadobudol účinnosť zákon č. 
597/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 
152/1994Z.z. o sociálnom fonde. Podľa § 4 ods. 1 zákona je základom 
určenie ročného prídelu do fondu podľa § 3 súhrn hrubých miezd alebo 
platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. 
Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých miezd 
alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný 
kalendárny mesiac. P. Ondek predniesol návrh kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa na rok 2009 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú 
podľa zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme. 
Rada zväzu na 2. zasadnutí posúdila stav v kolektívnom vyjednávaní.  
Požiadavky:  

- valorizácia platov pre všetkých zamestnancov v školstve o min. 
7% od 1.1.2009, 
- zabezpečenie v štátnom rozpočte pre r. 2009 finančné krytie 
zákona o pedag. zamestnancoch, ktorý je v legislatívnom procese a 
jeho účinnosť je stanovená od 1.9.2009. 

8. Ing. Salokyová prezentovala projekt Kvalita a evaluácia v procese rozvoja školy.  
(viď. prezentácia) 

 
9. Ing. Marcinčin informoval o projektoch, do ktorých sa školy zapojili. Upozornil na 
správne vyplňovanie žiadostí pri predkladaní týchto projektov.. 
 
10. Mgr. Maziniová - IUVENTA (viď. prezentácia) 
 
11. Ing. Holíková, PhD. Sa venovala vo svojom vystúpení aktuálnym otázkam, ktorým sa 
venuje odbor financií PSK: 
- jednotný ekonomický systém – nový softvér v oblasti ekonomiky pri prechode na euro, 
� prebiehajú školenia na tvorbu rozpočtu organizácie – nad rámec rozpočtu dať do 
poznámky, 
� mzdová oblasť – normatívny príspevok MŠ SR, 
� kapitálové výdavky – uviesť požiadavky PSK a samostatne europrojekty, 
� 2. etapa – školenia na zavedenie eura, 
� plánované kontroly hlavného kontrolóra PSK, 
� v pokladni musí byť vyvesený konverzný kurz, duálne ceny, 
� akékoľvek problémy hlásiť pred ukončením roka.  

Problémy: 
� mimorozpočtové prostriedky – sumarizujú sa ku koncu mesiaca, 
� uvádzať správnu symboliku, 
� rozpočet udávať v tisícoch, ktorý nie je možné meniť, 
� predkladanie žiadostí financovania škôl, ak majú organizačné zložky uviesť na 
konkrétnu organ. zložku: - kapitálové výdavky – predkladať žiadosti na odbor 
organizačný, bežné – odbor financií, 
� stravovanie – ak je jedáleň zrušená – faktúru uhradí PSK 25 Sk na 1 hlavné jedlo, ak sa 
žiak stravuje inde, 
� nemeniť formát zaslaných mailov, 
� sprístupniť internet pre ekonómov na školách, 
� Ing. Rakovskému (PSK) oznámiť zmenu termínu školenia, ktoré prebiehajú, 



� 15.9.2008 bude známy aktuálny stav financovania, 
� sledovať naplnenosť mzdového fondu, 
� predkladať žiadosti pre zamestnancov na úhradu jubilea 50 rokov, odstupné, odchodné, 
� peniaze na depozit previesť včas 31.12.2008 do 9:30, 
� nerealizovať platby 30.12.2008 ani 31.12.2008, 
� vydať usmernenie na platby za stravu, za ubytovanie v SKK do 16.1.2009 alebo po 
16.1.2009 v eurách. 
 
PhDr. Urdová: Kedy vstupuje do platnosti VZN k stravným lístkom?  

Ing. Holíková, PhD.: VZN vstupuje do platnosti dňom schválenia ZPSK 
(3.9.2008). PSK uvažuje o navýšení normatívu na stravovanie. 
Prehodnocovať sa bude od 1.1.2009. 

 
Mgr. Matoš: Komu sa dá poskytnúť zľava na ubytovaní v ŠI?  

Ing. Holíková, PhD.: Je možné deťom, ktorých rodičia poberajú dávku v 
hmotnej núdzi a podľa zákona č. 245/2008, VZN č.13. 

12. Dexia banka, a.s. (prezentácia) 
13. Cena Slovak Telekom (prezentácia) 
14. RNDr. Daniel – Čarný z KŠÚ informoval riaditeľov škôl o priebehu a výsledkoch 
maturitných skúšok v šk. roku 2008/2009. 
15. SANET (prezentácia). 
 
28. august 2008 
 
1. Prof. Ing. Schlosser, CSc. z MŠ SR sa venoval vo svojej prezentácii týmto témam:  

-zákon NR SR č. 245/2008 Z. z., 
-novelizácia zákonov súvisiaca s novým školským zákonom, 
-metodické usmernenie č. 9/2008-RI, 
-informatizácia školstva – pripravuje sa dátové centrum, 
-podľa nového školského zákona bude mať maturita iba jednu 
úroveň, 
-štatistiky pripomienkovať do konca decembra 2008. 

 
2. Práca v sekciách podľa typov škôl. 
3. Ing. Lacko, PhD. predniesol aktuálne informácie a požiadavky na riaditeľov škôl a 
školských zariadení: 
- odovzdať na CD hodnotenie VVČ za šk. rok 2007/2008 do 31. 10. 2008, 
- odovzdať na CD školské vzdelávacie programy do 26. 09. 2008 , 
- budú prebiehať kontroly pedagogickej a ostatnej dokumentácie, ktoré budú mať v 
prvom rade preventívny charakter,  
- dôrazné upozornenie na príkazný list – Dopravný poriadok – služobné MOV neparkovať 
v adrese bydliska bez povolenia vedúceho odboru, v žiadnom prípade na služobnú cestu 
bez povolenia, 
- neadresovať žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na rôzne projekty, opravy 
Odboru školstva, ale žiadosti je potrebné predkladať odboru financií, OŠ na tieto žiadosti 
nereaguje, 
- žiadosti na SC – v prípade použitia MOV zaslať na podpis aj žiadanku na prepravu, k CP 
priložiť pozvánku, určený dopravný prostriedok, miesto konania, aby CP boli úplné. 
Neúplné CP nebudú podpísané, 
- PU, FPHV prosí o umožnenie pedagogickej praxe študentov v termíne od 24. novembra 
do 5. decembra 2008, cvičnému učiteľovi prepláca 170,- Sk/ 1 hodina, 
- firma MART ponúka rôzne služby, čo sa týka prevádzkových nákladov na energie a 
vykurovanie, 
- projekty na zateplenie prekonzultovať s OŠ a už vôbec to neriešiť mimo ARR, 
nezabudnúť uviesť argumenty a perspektívy školy, 
- porady zástupcov riaditeľov škôl sa podľa zváženia môžu zúčastniť aj riaditelia škôl, 



- VZN č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške 
úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole – príspevky boli prerokované v ŠkK 
11.8.2008 a vo FK 12.8.2008, stanovila sa minimálna a maximálna hranica príspevku, 
konkrétnu výšku určí riaditeľ školy/ŠZ, 
- neustále viesť žiakov a zamestnancov školy, aby hospodárne zaobchádzali so zvereným 
majetkom PSK, 
- pri používaní súkromného MOV je potrebné dokladovať havarijnú poistku, vyťaženosť 
vozidla, zdôvodniť akciu, blok PHM, 
- zasielať na OŠ časopisy, ktoré škola vydáva, 
- riešiť pohľadávky, nie iba telefonickým kontaktom, ale 1. a 2. upomienkou, pokusom o 
zmier, súdnym konaním, zdôvodnením nárastu pohľadávok.  
4. PhDr. Tarabčáková informovala riaditeľov škôl o sociálnych štipendiách, na ktoré 
finančné prostriedky poskytuje MŠ SR.  
5. P. Mathia, vyjadril pochopenie s náročnosťou vykonávanej práce. Upozornil na 
podávanie žiadostí na kapitálové výdavky. Vyčísliť výšku nákladov na základe odborného 
odhadu. Ako predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a športu pri Z PSK oboznámil 
prítomných s prácou komisie a aktuálnymi otázkami, ktorými sa komisia zaoberá.  
6. Ing. Holubová informovala o tejto aktuálnej problematike: 
� eduzber – 9. 9. 2008 sa bude konať porada organizovaná KŠÚ, zmeny sú na webovej 
stránke www.vykazy.sk, 
� kalendár úloh pre šk. rok 2008/2009 na webe PSK www.vucpo.sk, 
� výkazy musia súhlasiť s eduzberom, 
� kultúrne a vzdelávacie poukazy,  
� vyúčtovanie maturít. 
 
7. Ing. Lacko, PhD. ukončil pracovnú poradu riaditeľov škôl a školských zariadení, 
poďakoval za pozornosť a poprial všetkým veľa zdravia a úspechov v novom školskom 
roku. 
 
 
 
 

 


