
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, 

Námestie mieru 2, 0801 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 14. – 15. februára 2013 v hoteli STELA, Levoča 

 
 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení:  PhDr. Tomáš Lešo, RNDr. Marcel Tribus, Ing. Anton Birčák,  

PhDr. Marcela Griščíková 
 
 
 
Program 14.02.2013 
  
1/  Otvorenie – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva Ú PSK. 
2/  Ing. Andrej Buday – projekt SOL. 
3/  PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD. – MPC Prešov. 
4/  MUDr. Peter Chudík, predseda PSK. 
5/  Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca Odboru financií Ú PSK. 
6/  PaedDr. Mária Choborová, Štátna školská inšpekcia – Aktuálne informácie. 
7/  EVECTOR, Anna Naništová – Komplexné vybavenie pre školy.   
 
 
 
1/  Rokovanie porady riaditeľov otvoril a viedol vedúci Odboru školstva Úradu PSK,         
Ing. Karol Lacko, PhD.. Privítal prítomných hostí, riaditeľky a riaditeľov škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ospravedlnil neprítomnosť niektorých riaditeľov 
škôl a predsedu Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK.  
 
 
2/ Ing. Andrej Buday, manažér projektu SOL – Save Our Lives predstavil projekt SOL, 
ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. V projekte spolupracujú 
partneri z 8 krajín strednej Európy: Nemecka, Talianska, Rakúska, Slovinska, Poľska, Českej 
republiky, Maďarska a Slovenska. Cieľom projektu je poskytnúť profesionálne skúsenosti a 
nástroje miestnym úradom za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v oblastiach ich 
pôsobnosti. Viac informácií na www.sol-project.eu. 
 
  



3/  PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MPC Bratislava, regionálne pracovisko Prešov 
Upozornil na Prílohu č. 1 vyhl. MŠ SR č. 445/2009 Z. z. a na zákon č. 390/2011 Z. z.              

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Kvalifikačné programy pre 
majstrov odborného výcviku budú ukončené 31.12.2013. Od 1.01.2014 bude možnosť 
zamestnať iba kvalifikovaných majstrov odborného výcviku. 

Informoval prítomných o projektoch MPC: 
- MRK (práca s rómskou komunitou) - Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických 
zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je financovaný 
v rámci operačného programu Vzdelávanie. Plánovaná dĺžka projektu je 40 mesiacov 
(1.10.2011 – 31.01.2015). 
- PKR (Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov), ktorý MPC realizuje        
od 15.10.2009 a bude prebiehať ešte 2 roky. 

Ciele MPC: 
- nechať zakreditovať 625 vzdelávacích programov, 
- publikačná činnosť, 
- metodická činnosť, 
- koordinačná činnosť, 
- vytvoriť „Klub učiteľov“ (výmena informácií, interné vzdelávanie, koordinátor na 

problematiku predmetových komisií, ...). 
Upozornil riaditeľov škôl na sťažnosti a podnety pri atestáciách (napr. schválené 

neskoro, nesprávne údaje) a požiadal ich, aby kontrolovali údaje, za ktoré nesú zodpovednosť. 
Pri atestačných skúškach budú robiť posudky aj externí pracovníci – odborné komisie, 

ktoré bude tvoriť 1 pedagóg, 1 psychológ, predsedom bude vysokoškolský učiteľ pôsobiaci 
v danej oblasti. 

V závere informoval, že MPC rozbieha spoluprácu s Tureckým Ministerstvom 
školstva. 
 
 
4/  MUDr. Peter Chudík, predseda PSK 

Oznámil prítomným, že dňa 12.02.2013 poslanci Zastupiteľstva PSK prerokovali 
Analýzu stavu školstva v PSK. 

Taktiež informoval o stretnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu s predsedami 
samosprávnych krajov dňa 13.02.2013, aktuálnych problémoch v školstve, o zmene v systéme 
financovania škôl. 

Upozornil niektorých riaditeľov na nedostatky v požiadavkách na mzdy a odvody 
predložených Odboru financií Ú PSK a požiadal ich, aby prehodnotili rozpočty, prerátali 
náklady na mzdy, odvody a energie za posledné 3 roky a na základe toho zvážili, koľko 
finančných prostriedkov potrebujú na rok 2013. 

V závere bolo dohodnuté, že dňa 6.03.2013 o 10:00 hod. sa uskutoční na SOŠ 
technickej v Prešove pracovné stretnutie ohľadom financovania škôl. 
 
 
5/  Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca Odboru financií Úradu PSK 

Pripomenula riaditeľom škôl a školských zariadení, že sú zodpovední za to, čo 
podpisujú a že mali predložiť na Odbor financií Ú PSK iba skutočné čerpanie na mzdy a 
odvody (nie jubileá a pod.). Zároveň ich upozornila, že kreditné príplatky už sú zohľadnené 
v normatíve do septembra (ešte sa nevie ako to bude ďalej). 
 
 
 



6/  PaedDr. Mária Choborová upozornila na nedostatky, ktoré boli zistené pri kontrole 
dodržiavania zákonov pri prijímacom konaní do 1. ročníka. Bolo kontrolovaných                  
55 stredných odborných škôl v rámci celej Slovenskej republiky, z toho 6 stredných 
odborných škôl v rámci Prešovského samosprávneho kraja. V každom kontrolovanom 
subjekte sa vyskytli určité nedostatky. Viac nedostatkov bolo zistených na súkromných 
školách ako na štátnych. NÚCEM vyjadril pochybnosť o objektívnom hodnotení 
celoslovenského testovania deviatakov, najmä v Prešovskom samosprávnom kraji. 
 
 
7/  EVECTOR, Anna Naništová pozdravila prítomných, predstavila firmu a jej produkty pre 
školy a školské zariadenia: 

- nábytok do tried (lavice, stoličky, katedry, interaktívne tabule), 
- vybavenie pre špeciálne učebne, laboratóriá, 
- zatemnenie priestorov, 
- interaktívne tabule na optickom princípe, 
- špeciálnu tabuľu „NeuLog“, ktorá je požiaruvzdorná, firma na ňu poskytuje doživotnú 

záruku. 
Viac informácií na www.evector.sk 
 
 
 
 
 
Program 15.02.2013 
 
1/  Mgr. Ľubomír Kvašňák – Aktuálne informácie OZPŠaV. 
2/  PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca Odboru školstva, Obvodný úrad Prešov – Aktuálne 
     informácie. 
3/  Ing. Ján Baláž, Odbor školstva, Obvodný úrad Prešov –  Aktuálne informácie. 
4/  Ing. Martin Benko – Zníženie nákladov na vykurovanie školských objektov. 
5/  Ing. Karol Lacko, PhD. – Analýza stavu školstva v PSK,   informácia o rokovaní KROVaP 
     zo dňa 13.2.2013, Príkazný list č. 1/2013 predsedu PSK. 
6/  Ing. Jozef Hrivko – Prezentácia  rekreačno  športového zariadenia Penzión Pltník, Červený 
     Kláštor. 
7/  PhDr. Iveta Tarabčáková,  vedúca Oddelenia metodických činností,   Odbor školstva, Úrad 
     PSK – Aktuálne informácie. 
8/  Ing. Lenka Holubová,   vedúca Oddelenia   hospodárskych  a riadiacich činností, OŠ, Úrad 
     PSK – Aktuálne informácie. 
9/  Záver – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva Úradu PSK. 
 
 
 
1/  Mgr. Ľubomír Kvašňák 
      Informoval riaditeľov škôl a školských zariadení o štrajku, štrajkovej pohotovosti 
i požiadavkách odborárov na MP. 
 
 
2/ PhDr. Kvetoslava Komanická upozornila na zmeny v legislatíve – novela školského 
zákona, novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, novela zákona           



o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení. Poďakovala prítomným riaditeľom škôl, že prijali 
partnerstvo a organizujú predmetové olympiády a súťaže.  
 
 
3/  Ing. Ján Baláž informoval prítomných riaditeľov o podmienkach vykonania maturitných 
skúšok v tomto školskom roku (v zmysle metodických usmernení, ktoré boli zaslané 
riaditeľom škôl).  
 
 
4/  Ing. Martin Benko predstavil firmu MAGNA E.A., s.r.o. a informoval prítomných            
o možnostiach zníženia nákladov na vykurovanie školských objektov. 
 
 
5/  Ing. Karol Lacko, PhD. upozornil riaditeľov škôl a školských zariadení, aby: 

- pravidelne otvárali e-mailovú poštu, pretože sú sťažnosti na poradách vedenia     
Úradu PSK, 

- nezasielali na OŠ Ú PSK žiadosti o propagačné materiály, lebo na sklade už nie sú, 
- majetkové priznanie za r. 2012 neposielali na OŠ Ú PSK, ale priamo Ing. Márii 

Smetanovej na Oddelenie práce a miezd, 
- zaslali návrhy na ocenenie sv. Gorazda, 
- návrhy na ocenenie učiteľov a žiakov („Sofista pro regione“ a „Lux mentium“) zaslali 

PhDr. Tarabčákovej, 
- nežiadali Krajskú radu pre odborné vzdelávanie o zaradenie odborov do siete, ktoré sú 

v experimente, 
- zasadnutia rady školy začínali najskôr o 14:00 hod.. 

 
Ďalej upozornil na to, že: 

- ak končí funkčné obdobie riaditeľa školy, treba zaslať na OŠ Ú PSK návrh rady školy 
so súhlasom s poverením aktuálneho riaditeľa až do výberového konania (nástup           
do funkcie je vždy k 1.7. alebo k 1.9.), 

- kontrolou bolo zistené, že niektoré školy nemajú vypracovaný organizačný poriadok 
školy, 

- niektoré odbory, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, sa stále 
vyučujú, 

- žiadosti o zaradenie odborov do siete škôl a školských zariadení musia mať všetky 
náležitosti a prílohy, 

- ak ide riaditeľ školy na služobnú cestu, musí mať podpísanú „žiadanku“, v ktorej bude 
uvedený spôsob dopravy „auto služobné“ (v prípade, že tak neurobí, bude mu 
stiahnutý osobný príplatok minimálne na mesiac), 

- ak idú zamestnanci školy služobným autom mimo Prešovského kraja, musia mať 
súhlas vedúceho OŠ Ú PSK. 

 
Poveril riaditeľov za jednotlivé typy škôl, aby predložili PhDr. Tarabčákovej pripomienky a 
návrhy ku „Koncepcii rozvoja školstva na roky 2013 – 2022“: 

- gymnáziá: PhDr. Viera Urdová, 
- hotelové akadémie: Ing. Glória Michalidesová, 
- obchodné akadémie: RNDr. Viera Mikulová, 
- stredné priemyselné školy: Ing. Jaroslav Bašista, 
- SOŠ obchodu a služieb: Ing. Stanislav Kuchta, 
- SOŠ poľnohospodárske: Ing. Štefan Ivan, 



- SOŠ technické: Ing. Igor Šesták, 
- stredné pedagogické školy: PhDr. Oľga Vavreková, 
- spojené školy: RNDr. Eva Kurnátová, 
- stredné umelecké školy: Ing. Katarína Pindešová, 
- stredné zdravotnícke školy: Mgr. Miroslav Bednár, 
- jazykové školy: PhDr. Marta Zelená. 

 
Ďalej informoval, že dňa 12.2.2013 poslanci Zastupiteľstva PSK prerokovali „Analýzu stavu 
školstva v PSK“, ktorú možno nájsť na www.po-kraj.sk. Z tejto analýzy bude Odbor školstva 
Ú PSK vychádzať pri stanovení plánu výkonov. Zároveň upozornil, že po 30. septembri už 
nebude možné urobiť zmeny v počte tried stanovených zriaďovateľom. 
 
 
6/ Ing. Jozef Hrivko pozdravil prítomných a predstavil Penzión Pltník – Pieniny, Červený 
Kláštor, ktorý má kapacitu 50 miest v dvojlôžkových izbách, s prístelkami až 65 miest. 
Predstavil programovú a cenovú ponuku pre 5-dňový pobyt žiakov a študentov v Pieninskom 
národnom parku – KOČAP, jednodňové výlety pre skupiny, ako aj ponuku lyžiarskych 
výcvikov pre stredné školy. Viac informácií na www.penzionpltnik.sk. 
 
 
7/  PhDr. Iveta Tarabčáková 

V kritériách na prijatie žiakov do prvého ročníka musí byť jasne uvedené, kedy je žiak 
úspešný, kedy je neúspešný. Ak žiak splní uvedené podmienky, musí ho riaditeľ školy prijať 
bez ďalších podmienok. Tieto podmienky musia byť jednotné pre oba termíny prijímacieho 
konania. 

Ďalej upozornila na procesné pochybenia v správnom konaní – rozhodnutia riaditeľov 
musia byť doručené doporučene do vlastných rúk, taktiež upozornila na dodržiavanie lehôt. 

V sieti škôl a školských zariadení sa nachádzajú odbory označené *, t.j. odbory, ktoré 
nemajú nadväznosť na sústavu odborov Vyhlášky č. 113/2012 Z. z., tie treba vyradiť. Na 
niektorých školách sa vyučujú odbory, ktoré školy nemajú vo svojej  sieti a tie treba zaradiť. 

Oznámila, že elokované pracoviská zriadené do 31.12.2012 musia byť zaradené do 
siete. Vyzvala riaditeľov, aby do 26.4.2013 zaslali na OŠ Ú PSK žiadosť o zaradenie 
elokovaného pracoviska do siete so všetkými náležitosťami a prílohami. 

V závere vyzvala riaditeľov, aby jej zasielali návrhy na ocenenie učiteľov a žiakov 
(„Sofista pro regione“ a „Lux mentium“) a aby dôvody ocenenia písali zrozumiteľne a 
stručne. Zároveň môžu zasielať svoje návrhy na program. 
 
 
8/  Ing. Lenka Holubová 
 Poďakovala riaditeľom škôl, ktorí zaslali pripomienky a návrhy k  Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
 Upozornila, že riaditelia škôl nesmú robiť svojvoľne (bez výzvy predsedu PSK) 
kooptovanie členov rady školy. Zároveň upozornila na dodržiavanie termínu odovzdania 
zápisnice z ustanovujúceho rokovania rady školy na OŠ Ú PSK– do 3 dní od rokovania. 
 Upozornila na odbory „63 – ekonomika a organizácia, obchod a služby“ a                
„64 - ekonomika a organizácia, obchod a služby“, ktoré majú prebytok na trhu práce. Bude 
vypracovaný materiál pre prebytkové odbory a nedostatkové odbory. 

Pripomenula, aby si riaditelia škôl skontrolovali počty žiakov na www.svs.edu.sk. 
Vyzvala riaditeľov, aby do 15.06.2013 zaslali na OŠ Ú PSK návrhy na počty tried na 

budúci školský rok (konkrétne odbory a konkrétne počty žiakov). 



Upovedomila prítomných, že po 30. septembri už nebude možné urobiť zmeny v počte 
tried stanovených zriaďovateľom vo všeobecne záväznom nariadení. Túto zmenu bude môcť 
urobiť len Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Upozornila, aby riaditelia škôl realizovali prestupy žiakov počas školského roka len  
zo závažných dôvodov (zmena trvalého pobytu, zmena zdravotného stavu alebo schopnosti na 
odporúčanie lekára). 

Vyzvala riaditeľov škôl a školských zariadení, aby na Ústav informácií a prognóz 
školstva zaslali žiadosť na refundáciu finančných prostriedkov z projektu „Modernizácia 
vzdelávacieho procesu“. 

 
 

9/  Ing. Karol Lacko, PhD. poďakoval prítomným riaditeľom a pozvaným hosťom za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 15.02.2013 
 
 
Zapísala: Mgr. Lucia Daráková  
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Karol Lacko, PhD. 
vedúci odboru 

 
 
 
 

 
 
 


