
Zápisnica 
z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti PSK konanej v dňoch 2. – 3. marca 
2005  

v Medzilaborciach 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
 
2. február 2005 
Prezentácia 
1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko, vedúci Odboru školstva a telesnej kultúry PSK 
Príhovor MUDr. Petra Chudíka, predsedu PSK  
2. Financovanie po novom – Ing. Mária Holíková 
3. Obed 
4. Školenie BOZP, školské úrazy – Vladimír Wittner 
5. Prestávka 
6. Prezentácia úspešných projektov – Ing. František Marcinčin, Ing. Stanislav Kuchta, 
Ing. Jaroslav Bašista, Ing. Anton Muška, RNDr. Cyril Cehelský  
7. Rôzne  
8. Večera 
Voľný program 
 
3.február 2005 
1. Raňajky 
2. Informácia o inšpekčnej činnosti na školách – PaedDr. Mária Choborová 
3. Aktuálne právne informácie na úseku školstva – JUDr. Mária Lukačíková 
4. Práca v sekciách podľa typov škôl 
5. Maturita po novom – RNDr. Juraj Daniel - Čarný 
6. Obed 
7. Školenie požiarna ochrana – Vladimír Wittner 
8. Rôzne, uznesenie a ukončenie porady 
 
 
1. Rokovanie riaditeľov dňa 02. februára 2005 otvoril a viedol vedúci Odboru školstva a 
telesnej kultúry PSK, Ing. Karol Lacko. Pozdravil prítomných a privítal hostí: 
Prof. PhDr. Rudolfa Horvátha, PhD., podpredsedu PSK 
Ing. Máriu Holíkovú, vedúcu Odboru financií a správy majetku PSK 
Ing. Pavla Ondeka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Stredných 
škôl a zariadení Košického a Prešovského kraja.. 
 
Prítomným predstavil nových riaditeľov, ktorí nastúpili do funkcií  
1.1.2005 : 
Mgr. Mularčík Pavel – riaditeľ Školy v prírode J. Jesenského v T.Lomnici, 
1.2.2005: 
PaedDr. Bujňák Vincent – riaditeľ SOU Pod Vinbargom v Bardejove, 
Ing. Židová Alena – riaditeľka Obchodnej akadémie v Humennom, 
Mgr. Pavluš Jaroslav – riaditeľ SOU odevného vo Svidníku a  
Ing. Šesták Igor – riaditeľ Združenej strednej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou. 
 
Ospravedlnil neprítomnosť PhDr. Choborovej na porade a o slovo požiadal p. Ing. Máriu 
Holíkovú. 



 
Ing. Holíková sa prihovorila k riaditeľom o aktuálnych otázkach financovania po novom v 
regionálnom školstve. Poinformovala o legislatívnych zmenách týkajúcich sa 
financovania. 1.1.2005 vstúpili do platnosti 2 zákony: zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j. Zákon č.523/2004 Z.z. a 
Zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách bol 
týmto zrušený. Školy a školské zariadenia ako rozpočtové a príspevkové organizácie sa 
majú orientovať podľa Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, aké sú ich 
povinnosti, ako majú postupovať pri zriaďovaní. Došlo v ňom k niekoľkým zmenám. Je 
tam článok, ktorý mení zákon o štátnej pokladnici, čím došlo aj k zmene bankovej 
inštitúcie. Od 1.1.2005 rozpočtové a príspevkové organizácie nie sú klientom štátnej 
pokladnice; klientom ostal iba Úrad PSK s jediným účtom, kde prichádzajú prostriedky z 
KŠÚ. Ďalší zákon vzťahujúci sa na školy a školské zariadenia je Zákon č. 582/2004 Z.z. o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (§2 ods.1 písm. a) ). Daňové priznanie sa podáva do konca februára alebo podľa 
termínu vo VZN. K nezrovnalostiam môže dôjsť pri školských majetkoch, kde je niekoľko 
vlastníkov pôdy. Ak je nájomná zmluva s fyzickou osobou, tak tam musí byť na trvaní 
viac ako na 5 rokov a musí byť zapísaná v katastri. V opačnom prípade daň platí fyzická 
osoba. V kompetencii VÚC je aj daň z motorových vozidiel podľa § 2 ods. 3. Správcom 
tejto dane je daňový úrad. VÚC stanovuje len sadzbu tejto dane. Tá sa oproti r. 2004 
nezmenila. Ak je v technickom preukaze zapísaný držiteľ VÚC, v tomto prípade sa daň z 
motorových vozidiel aj v prípade podnikateľskej činnosti na školy a školské zariadenia 
nevzťahuje. Táto daň plynie do rozpočtu VÚC. Ten je zo zákona od platenia tejto dane 
oslobodený. Príspevková organizácia so stratovou podnikateľskou činnosťou do 
30.09.2004 - povinnosťou štatutára bolo prijať opatrenia, ktoré by tento schodok 
vyrovnal, poprípade k 31.12.2004 podnikateľskú činnosť zrušiť. Na vyrovnanie straty má 
príspevková organizácia 2 roky. Do pozornosti prítomných upriamila webovú stránku MŠ 
SR, kde je zverejnená databáza nápočtov podľa nového normatívu pre r. 2005 s tým, že 
teraz prebieha dohodovacie konanie. Dôležité je upraviť počty študentov. Pri SOU sú 
nové stĺpce, ktoré delia SOU s teoretickým vyučovaním a SOU s teoretickým a 
praktickým vyučovaním. K 15.9. príslušného roka je potrebné nahlasovať nielen samotné 
počty žiakov ale aj počty žiakov vykonávajúcich prax. Pre SOU s teoretickým vyučovaním 
je normatív 15305 a pre SOU s teoretickým aj praktickým vyučovaním je normatív 
32447; ten je však zohľadnený pri prepočítanom počte žiakov. Presuny žiakov po 
15.9.2004 sa nezohľadnia vo financovaní. OF a SM ÚPSK posielal školám a školským 
zariadeniam finančné prostriedky v minimálnom objeme 85% mzdy a 80% tovary a 
služby ako minimum pre rok 2005. Tie sa upravovali na objem 90% ; t.j. 90% z toho 
nápočtu, čo dalo MŠ SR na mzdy a odvody a 80% na prevádzku. Dôležité si je uvedomiť, 
že financovanie závisí od počtu žiakov v škole. Originálne kompetencie sú financované z 
podielových daní. Riaditeľov upozornila na samostatné účtovanie originálnych 
kompetencií a samostatné účtovanie prenesených kompetencií, aby nedošlo k zámene. 
Navzájom sa nesmú miešať, čo sa týka finančných prostriedkov. Vyzvala štatutárov, aby 
správne a rozumne hospodárili s financiami. K predneseným aktuálnym otázkam bola 
otvorená diskusia. 
Mgr. Vician – budú sa odstraňovať chyby pri financovaní v databáze MŠ na webovej 
stránke? 
Ing. Holíková – prax žiakov vykonávaná v súkromných firmách sa bude pripomienkovať. 
Ing. Holubová - chyby v databáze MŠ SR v oblasti financovania regionálneho školstva 
nastali v dôsledku mylného hlásenia počtu žiakov v školách, mylného počtu žiakov 
vykonávajúcich prax, v dôsledku nesúladu v hlásení počtu žiakov v štatistických výkazoch 
a v hlásení na financovanie; 
Mgr. Kuzmiak – 220 žiakov vykonáva produktívne práce a pri nich nie je zohľadnený 
normatív. 
Ing. Holubová – ak je 220 žiakov vykázaných v štatistike ako žiaci vykonávajúci prax v 
súkromných firmách, tak bude MŠ SR vychádzať z toho; niektorých riaditeľov musel 
kontaktovať OŠ a TK, že majú v hláseniach nezrovnalosti, že či školám nechýbajú 



peniaze a nie naopak.  
PaedDr. Buvalič – ide o prax alebo o odborný výcvik? 
Ing. Holubová – MŠ SR to nerozlišuje; pokiaľ žiak vykonáva prax v súkromnej firme, 
dostane normatív na tohto žiaka vykonávajúceho prax rovnajúci sa normatívu SOU bez 
praxe.  
Mgr. Vician – ako postupovať pri dani z príjmov? 
Ing. Holíková – daň z príjmov sa vzťahuje na zákon o dani z príjmov; pokúsi sa 
zabezpečiť pre riaditeľov prednášku z oblasti daní z príjmov. Na záver požiadala 
(prechodom na banku Dexia) poriešiť výber výplat v hotovosti; výber by sa mal robiť len 
cez bankové karty.  
 
Ing. Karol Lacko poďakoval vedúcej finančného odboru za príspevok a dal pokyny k 
ďalšiemu programu. 
 
2. Druhú časť porady dňa 02. 02.2005 otvorila PhDr. Iveta Tarabčáková, vedúca 
oddelenia metodických činností Odboru školstva a telesnej kultúry. Privítala p. Wittnera a 
odovzdala mu slovo. Riaditeľov škôl oboznámil a predniesol im predpisy BOZP: Zákonník 
práce č. 311/2001 Z.z. ( § 47, § 55, § 84- § 93, § 97 – § 98, § 146 - § 148, § 151, § 
160 – 162, § 164, § 171 - § 219), 
Pracovný poriadok pre pedag. a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení 
vydaný MŠ SR 10.2.2003,  
Smernica MZ SR č. 17/1970 o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti, 
Zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov ( § 8a, § 8b, § 8c, § 
8 d, § 8e, § 9, § 10, § 14 ), 
Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o 
odhlásení pracovných nehôd ( havárií) a porúch technických zariadení v znení Vyhl. 
483/1990 Zb. ( § 2 - § 8 ), 
Pokyny MŠ č. 6000/1988-422 o školských úrazoch, 
Nariadenie vlády SR č. 504/2002 Z.z. o poskytovaní OOPP ( § 2 - § 5 ), 
Vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení a o 
odbornej spôsobilosti ( § 20 - § 24 ), 
Nariadenie vlády SR č. 201/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ( § 3 - § 4, § 7 - § 8 ), 
Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov ( § 7,§ 11 ), 
Zákon NR SR č. 95/2001 Z.z. o inšpekcii práce v znení zákona 231/2002 Z.z. ( § 2,6,13), 
Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, 
Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení, 
Nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami ( § 2, 4, 5 ), 
Nariadenie vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami ( § 3 - § 5 ) , 
Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov 
a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( § 2 - § 4 ), 
Práce zakázané ženám, tehotným ženám, matkám do konca 9. mes. po pôrode a 
mladistvým, 
Návody na obsluhu strojov a zariadení nachádzajúcich sa na pracoviskách (škol. dielne, 
... ), 
Zoznam zakázaných prác a činností na pracoviskách, 
Úprava MZ SR č. 7/1978 Zb. o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie , 
STN 34 3108 – Bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami 
osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie, 
STN 33 1600 – Odborné prehliadky a skúšky elektrického ručného náradia počas 
používania, 
Vyhláška č. 718/2002 Z.z. – odborné prehliadky a skúšky technických zariadení. 
 
PhDr. Tarabčáková sa poďakovala p. Wittnerovi za prednášku a slovo odovzdala Ing. 



Karolovi Lackovi. Vedúci OŠ a TK privítal MUDr. Petra Chudíka, predsedu PSK a odovzdal 
mu slovo. 
 
Predseda PSK sa v prvom rade poďakoval riaditeľom za prácu, ktorú vykonávali v r. 
2004. Konštatoval, že situácia v školách a školských zariadeniach PSK sa stabilizovala. 
80% škôl vie ako hospodáriť. Dodal, že 15 % riaditeľov ešte potrebuje pomoc zo strany 
zriaďovateľa, pretože sú tu objektívne dôvody, za ktoré nemôžu. No je tu aj 5 % 
riaditeľov, ktorí veci nepochopili. Pri normatívoch uviedol, že je dobré, že sa zvýšili pre 
zdravotnícke školy. Podhodnotené boli aj normatívy pre stredné umelecké školy, ktoré sa 
taktiež zvýšili. Sčasti sa podľa predsedu vyriešili aj problémy okolo stredných odborných 
učilíšť. Osobitne spomenul zo všetkých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti SPŠ Bardejov, 
ktorá skončila rok s dlhom okolo 900 tis. Sk. Od riaditeľa čaká návrh, ako túto situáciu 
odstrániť. Z MŠ SR prišli rozhodnutia o zrušení 3 škôl v prírode. K zrušeniu a ukončeniu 
prevádzky dôjde k 30.04.2005 u týchto škôl: Škola v prírode Chmeľová, Škola v prírode 
Miková a Škola v prírode Jusková Voľa. V závere svojho výstupu vyslovil presvedčenie, že 
riaditelia budú rozumne hospodáriť s financiami a racionálne riešiť vzniknuté problémy. 
 
Vedúci OŠ a TK ÚPSK sa poďakoval MUDr. Petrovi Chudíkovi a odovzdal slovo p. 
Ondekovi. 
 
 
3. Ing. Ondek riaditeľov poinformoval o nových a aktuálnych otázkach OZ PŠ a V. 
Upozornil ich na kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na r. 2005, ktorá garantuje 
odchodné, odstupné, soc. fondy, tarifné platy sa navýšia v prípade inflácie, ktorá sa bude 
brať do úvahy .Dovolenka nepedag. zamestnancov sa môže brať aj nad rámec Zákonníka 
práce, pri dovolenke učiteľov ide návrh do Parlamentu SR na dovolenku v trvaní 
najmenej 8 týždňov. Ak je v roku viac voľných dní pre žiakov ako dovolenky pre učiteľov, 
riaditeľ im môže dať prácu domov. V závere dodal, že sa pracuje na obnovení spolupráce 
s PSK. 
 
 
Ing. Lacko sa poďakoval v závere všetkým za účasť, upozornil na organizačný poriadok 
porady v nasledujúci deň, poprial pekný zvyšok dňa a ukončil poradu.  
 
 
 
 
03. február 2005 
 
 
Pracovnú poradu otvoril a viedol Ing. Karol Lacko a v úvode privítal JUDr. Lukačíkovú a 
PhDr. Hybenovú. Slovo odovzdal p. Wittnerovi. 
 
1. V úvode 2. dňa porady p. Wittner oboznámil riaditeľov škôl a školských zariadení o 
ochrane pred požiarmi. Riaditeľov poinformoval o osobitných predpisoch, oboznámil s 
obsahom požiarneho štatútu, s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti 
právnickej osoby a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami 
protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní 
horľavých látok a pri manipulácii s nimi; informoval o nebezpečenstve vzniku požiaru 
charakteristickom pre príslušné pracovisko, o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane 
pred požiarmi; riaditeľov oboznámil s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich 
prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred 
požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných 
vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu; spôsob vyhlásenia požiarneho 
poplachu na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z 



požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu. 
 
2. Aktuálne informácie o zmenách v oblasti pracovnoprávnych vzťahov predniesla JUDr. 
Lukačíková. Prítomných riaditeľov upozornila na Vyhlášku MŠ SR č. 706/2004 Z.z., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 145/1996 Z.z. o prijímaní na štúdium na 
stredných školách v znení neskorších predpisov. Ďalej do pozornosti dala Nariadenie 
vlády č. 758/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nar. vlády č. 2/2004 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre ZŠ, SŠ, 
strediská praktického vyučovania, ZUŠ a školské zariadenia; § 9 ods. 8 zákona č. 
596/2003 Z.z., v zmysle ktorého samosprávny kraj poskytuje právne poradenstvo v 
oblasti výchovy a vzdelávania a § 11 ods. 4 písm. g zákona č. 596/2003 Z.z. v zmysle 
ktorého krajský školský úrad poskytuje odbornú poradenskú činnosť v oblasti 
pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania. Ďalší zákon vzťahujúci sa na školy a školské 
zariadenia je zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, konkrétne § 1 ods. 3, ktorý sa vzťahuje na VÚC a 
nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie.(súčasti sektora verejnej správy).  
 
 
3. PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka KPPP privítala nových riaditeľov, poďakovala sa za 
doterajšiu spoluprácu, najmä pri projekte „Študentský parlament“. Upozornila riaditeľov 
na list, ktorý im zaslala elektronickou poštou týkajúci sa výchovného poradcu. Upozornila 
ich hlavne na žiakov so špeciálnymi poruchami, v závere popriala veľa zdravia elánu a 
úspešné ukončenie školského roka. 
 
 
 
Závery z rokovaní v sekciách: 
 
- dodržiavať a plniť úlohy a termíny vyplývajúce z Kalendára úloh, 
- realizovať úlohy v oblasti prijímacieho pokračovania v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 
145/1996 Z. z. o prijímaní na štúdium na SŠ v stanovených termínoch, ktoré je 
nevyhnutné jednoznačne rešpektovať, 
- predložiť OŠ a TK ÚPSK údaje o záujme žiakov o štúdium na príslušnej škole , v ktorej 
prijatie uchádzača je podmienené overením špeciálnych schopností, zručností alebo 
talentu, 
- vypracovať a na Pedagogických radách prerokovať a schváliť Kritériá na prijímacie 
pokračovanie pre školský rok 2005/2006, 
- systematickú pozornosť venovať dôslednej príprave na realizáciu novej Koncepcie 
maturitných skúšok v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 510 z 23. augusta 2004 o ukončovaní 
štúdia na SŠ a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach a praktických 
školách. Pri realizácii tejto náročnej úlohy je nutná vzájomná spolupráca riaditeľov a škôl 
s KŠÚ a zriaďovateľskou organizáciou, 
- riaditelia gymnázií, SOŠ,SOU a ZSŠ poskytnú podklady na vypracovanie hodnotenia 
opatrení z koncepcie do 28.02.2005 PhDr. I.Tarabčákovej ( ZSŠ do 15.02.2005), 
- vyžiadať súhlas ÚPSK na zaplatenie členských poplatkov za členstvo v profesijných 
komorách za účelom delegovania zástupcov profesijných komôr na záverečné skúšky.  
 
Pripomienky OŠ a TK PSK  
1. Správnosť vypĺňania štatistických výkazov (upozornenie aj z KŠÚ) - originál na KŠÚ a 
kópia na PSK – pozor formátované bunky. 
2. Správnosť údajov pre financovanie. 
3. Včasnosť doručenia podkladov. 
4. Závery z finančných kontrol – postihy v zmysle ZP. 
5. Riaditeľ školy svojim podpisom ručí za správnosť údajov. 
6. Finančné požiadavky na OF a SM PSK resp. SVP – k nám len na vedomie. 
7. Neuvádzať meno zamestnanca odboru. 



8. V prípade nejasností kontaktovať toho zamestnanca odboru, ktorý danú vec vybavuje 
(pozor na poznámky pod tabuľkami). 
9. Sieť škôl – zmeny na šk. rok 2006/2007 do 15. 5. 2005 !!!!!! Nielen zaradenie 
odboru ale aj vyradenie. 
10. Neprenášať rozhodovanie riaditeľov na OŠ a TK PSK. 
11. Nové telefónne čísla a E-mailové adresy IHNEĎ hlásiť. 
12. Pravidelne kontrolovať elektronickú poštu. 
13. Služobné mobily – prístupný min od 7,30 do 18,00 ( pevné linky – od 7,30 do 15,30 ) 
– nie fax. 
14. Žiadosti musia obsahovať konkrétnu špecifikáciu. 
15. Plniť si povinnosti právnických osôb vyplývajúcich z § 12 písm. b) zákona 
NR SR č. 272/1994 Z.z. a predkladať opatrenia uvedené v § 27 ods.2 citovaného 
zákona na posúdenie príslušným orgánom na ochranu zdravia ( Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva v Prešove). 
 
Po skončení rokovaní v sekciách Ing. Karol Lacko poďakoval prítomným riaditeľom za 
účasť, poprial im veľa zdravia, síl a elánu. Oznámil termín najbližšieho stretnutia. 
Riaditeľov upozornil, že zápisnice z porád riaditeľov sa budú už zverejňovať na webovej 
stránke OŠ a TK ÚPSK a poradu ukončil. 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Anna Stojáková Ing. Karol Lacko 
vedúci OŠ a TK  
 


