
Zápisnica z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
 

 

Miesto konania: Stropkov, hotel Ondava 

Termín: 9. – 10. február 2017 

 

 

9. 2. 2017 – 1. deň porady 

 

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

 

     Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja otvoril vedúci OŠ PSK – Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý privítal 

prítomných riaditeľov a hostí: prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. – dekan Fakulty výrobných 

technológií TUKE, JUDr. Mária Lukačíková – právne oddelenie PSK, Dáša Jeleňová – 

hovorkyňa PSK, Ing. Marta Sibalová – tlačové oddelenie PSK, Mgr. Ľ.  Kvašňák – OZPŠaV 

v Košickom a Prešovskom kraji. Oznámil aj niektoré zmeny v programe porady riaditeľov.  

     Vedúci OŠ Ú PSK ospravedlnil niektorých hostí, ktorí sa z rôznych dôvodov pracovnej 

porady nemôžu zúčastniť. 

 

2.  Vystúpenie hovorkyne PSK 

P. Dáša Jeleňová sa predstavila ako nová hovorkyňa PSK a vyzvala riaditeľov, aby 

intenzívnejšie propagovali podujatia školy a aktivity a výsledky žiakov, ponúkla v tejto 

oblasti spoluprácu. 

     Informovala o spolupráci s denníkom Korzár, kde PSK chce informovať aj o školstve 

v PSK, o duálnom vzdelávaní. Ak školy zverejňujú informácie na svojom webovom sídle 

a chcú, aby boli zverejnené aj na webovom sídle PSK, je potrebné dať súhlas na zverejnenie 

informácií. 

     Ďalej informovala aj o Súťaži stredoškolských časopisoch škôl PSK a odovzdala ceny 

riaditeľom škôl, ktorých časopisy boli ocenené. 

 

3. Aktuálne právne informácie  predniesla JUDr. Mária Lukačíková z právneho oddelenia     

PSK. Upozornila, že podľa Zásad nakladania s nehnuteľným majetkom je potrebné pri predaji 

prerokovať túto skutočnosť aj v Rade školy. Ďalej informovala, kedy sa môžu uzatvárať 

koncesné zmluvy a upozornila, na čo treba pri takýchto zmluvách dávať pozor. 

     Informovala o § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý 

nadobudol účinnosť od 01.02.2017. Podľa neho ak je to vo všeobecnom záujme umiestniť na 

budovách, strechách, pozemku antény, rozvody či iné zariadenia, správca budovy to musí 

umožniť, kvalifikuje sa to ako zákonné vecné bremeno; ak by sa jednalo o umiestnenie 

zariadení vo vnútri budovy, musí byť uzatvorená zmluva o nájme. 

     Upozornila na využívanie elektronickej schránky v orgánoch verejnej moci, ktorými sú aj 

školy, platí to od 01.11.2016. Je potrebné aktivovať túto schránku a kontrolovať pravidelne 

správy, ktoré tam prichádzajú. Ak fyzická osoba kontaktuje orgán verejnej moci pomocou 

elektronickej schránky, musí tento komunikovať elektronicky. Upozornila, že so súdmi 

a exekútorom sa komunikuje už len pomocou elektronickej schránky.  Pri technických 

problémoch v tejto oblasti pomôže Ing. Rakovský. 

 

4. JUDr. Ing. Michal Bartók, riaditeľ ŠIOV v Bratislave, stručne predstavil Národný 

projekt Duálne vzdelávanie a zvyšovanie atraktivity a kvality OVP. Ambíciou tohto projektu 

je zapojiť do duálneho vzdelávania 12 000 žiakov stredných odborných škôl počas 4 rokov. 

 

5. Mgr. Ľuboš Kvašňák podal aktuálne informácie OZ PŠaV na Slovensku. Predstavil 

Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa na rok 2017. Pomocou tabuľky informoval o vývoji 



platov jednotlivých druhov škôl, pripomenul, že gymnáziá nedosiahli také zvýšenie platov 

ako stredné odborné školy.  

     Informoval o stretnutí zástupcov OZ PŠaV na Slovensku  s pracovníkmi MŠVVaŠ SR, na 

ktorom okrem iného odznelo, že viac ako jednej tretine gymnázií nepostačuje ani 100%-ný 

normatív na pokrytie nákladov, čiže je potrebné prepočítať nové normatívy, uvažuje sa 

o navýšení sumy na realizáciu školských súťaží, plánuje sa zrušenie príspevku na vzdelávacie 

poukazy, mal by byť príspevok na žiaka, a to na 30 hodín do roka na 1 žiaka, bude sa 

upravovať vzorec pre nápočet rokov praxe pedagogických zamestnancov s ohľadom na 

vekovú štruktúru. 

Pripravujú sa školenia pre zamestnancov školstva na tému, ako sa brániť bossingu 

a mobbingu.  

 

6. P. Miloš Mrovčák  z firmy Digi Consult, ktorá sa zaoberá digitalizáciou, a predstavil 

projekt Virtuálna realita a jeho produkty sú určené najmä pre SOŠ na vytvorenie odbornej 

multimediálnej učebne pre strojárske, poľnohospodárske a drevárske odbory. 

 

7. Ing. Ján Baláž – Odbor školstva Okresného úradu v Prešove - informoval o Maturite 

2017, termíny maturitných skúšok sú 14. marec – vyučovacie jazyky, 15. marec – cudzie 

jazyky, 16. marec - matematika. Náhradné termíny sú 4. – 6. apríla 2017, maturitné skúšky 

v náhradnom termíne sa budú konať na Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov. Upozornil na 

zmeny uvedené v organizačných pokynoch k maturitnej skúške, na nové tlačivá k MS, 

informoval, že NÚCEM nebude zverejňovať nahrávky z cudzích jazykov na svojom 

webovom sídle, ak bude CD s nahrávkou chybné, je potrebné požiadať NÚCEM, aby sa 

zabezpečila nahrávka iným spôsobom. Distribučné miesta zostávajú tie isté.  

     Zároveň p. Baláž odovzdal riaditeľom škôl menovacie dekréty pre predsedov školských 

a predmetových maturitných komisií.  

 

8.  PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka CPPP v Prešove podala základné informácie z tejto 

oblasti. Pripravila prezentáciu a prednášku na tému Sebapoznanie ako predpoklad zvládania 

agresivity a riešenia konfliktov. Potom rozdala prítomným materiál na psychologickú 

sebaanalýzu. 

 

9. P. Anna Kováčová a p. Martinková, firma INGMETAL predstavili možnosti uplatnenia 

absolventov škôl v tejto forme, predstavili činnosti, ktorým sa firma zaoberá, vyzvali školy na 

spoluprácu a ponúkli aj spoluprácu v oblasti duálneho vzdelávania. 

 

10. PhDr. Eugen Čížek predstavil riaditeľom ponuky zájazdov a exkurzií do Osvienčimu 

a Terezína, ako aj do iných destinácií Slovenska a Európy.     

 

    

10. 2. 2017 – 2. deň porady 

 

Druhý rokovací deň otvoril vedúci OŠ PSK Ing. Karol Lacko, PhD. Zároveň oznámil, aby sa 

nasledujúca porada riaditeľov konala v Stropkove 30. – 31. augusta 2017. 

 

11. JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, riaditeľ MPC RP Prešov – informoval o situácii na 

MPC RP v Prešove, v minulom roku išlo MPC v obmedzenom režime kvôli nedostatku 

finančných prostriedkov. Zároveň informoval, že novou generálnou riaditeľkou MPC je  Mgr. 

Jandzíková, PhD., pripravujú sa aj nové organizačné zmeny v rámci MPC. V súčasnosti 

prebieha len jeden projekt – Škola otvorená všetkým pre  materské a základné školy. 

Ambíciou nového riaditeľa je, aby MPC slúžilo na to, na čo bolo zriadené. V súčasnosti 

poskytuje MPC kontinuálne vzdelávanie, zamestnanci MPC teraz najviac pracujú na 

recenziách prác I. a II. atestácie. Atestácie by sa mali konať v termínoch 2. – 19. mája 2017. 

Opäť ponúkol možnosť školiť celé kolektívy pedagogických zamestnancov na školách, najmä 



v oblasti čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti a ľudských práv. Vzdelávanie pre 

inštruktorov lyžiarskeho výcviku sa v najbližšej dobe nebudú realizovať. 

 

12. Dekan Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom 

v Prešove – informoval o fakulte, jednotlivých študijných programoch, o hodnotení fakulty, 

ktorá patrí k najlepším vo svojej kategórií. Ďalej v prezentácii predstavil aj vedeckovýskumnú 

prácu fakulty a úspešných zamestnancov, ktorí získali rôzne ocenenia.   

 

13. Aktuálne informácie OŠ PSK     

 

PhDr. Iveta Tarabčáková: 

• Upozornila na to, aby návrhy na zaradenie do siete nových študijných a učebných boli 

zasielané načas a so všetkými potrebnými náležitosťami. 

• Školy majú v súlade s VZN zastupiteľstva PSK č. 55/2016 požiadať o súhlas s počtom 

žiakov v triedach po prerokovaní v pedagogických radách a radách školy. 

• Upozornila stredné odborné školy, aby podali žiadosti o prívlastok svojej školy podľa 

zamerania. 

• Oceňovanie Pedagóg a žiak PSK sa bude konať v júni 2017, presný dátum ešte nie je 

určený. Do konca marca je potrebné poslať návrhy za školu. Požiadala o pomoc školy, aby 

pomohli zabezpečiť moderátorov (Gymnázium Lipany) a kultúrny program.  

Informovala o predstavení Cesta do tmy, ktoré sa uskutoční 13.02.2017 v kine Scalla 

v Prešove pre prešovské stredné školy. Program je zameraný na protidrogovú tematiku.  Toto 

predstavenie sa pripravuje aj v Poprad Aréne pre školy z okresov Poprad, Stará Ľubovňa 

22.03.2017. Záštitu nad podujatím prevzal p. poslanec Bieľak.   

 

Ing. Lenka Holubová:  

 

• Upozornila riaditeľov na funkčné, resp. inovačné funkčné vzdelávanie, v termíne, keď sa 

blíži koniec platnosti vzdelávania (7 rokov), je potrebné mať už ukončené inovačné funkčné 

vzdelávanie a vymenovala riaditeľov, ktorým sa blíži koniec platnosti funkčného 

vzdelávania. 

• V najbližšom čase bude prebiehať na  15 školách kontrola uznávania kreditových 

príplatkov, či je súlad s plánom kontinuálneho vzdelávania. Kontrola bude oznámená v deň 

kontroly.   

• Pripomenula riaditeľom, že do 10 dní od ukončenia lyžiarskeho kurzu je potrebné zaslať 

vyúčtovanie. 

• Upozornila riaditeľov škôl, ktorých sa týka duálne vzdelávanie, aby zasielali kompletné 

zmluvy aj s potrebnými prílohami. 

• Najneskôr do 15. februára, resp. 15. marca  školy majú zaslať na OŠ ÚPSK link, kde sú 

zverejnené kritériá na prijímacie skúška na šk. rok 2017/2018.  

• Ďalej informovala o pripomienkach vedúcej OF ÚPSK Ing. Holíkovej, PhD. 

k koncoročným účtovným závierkam, vymenovala všetky školy a nedostatky, resp. 

nepresnosti, ktoré sa pri závierkach vyskytli. Sprostredkovala odkaz p. Holíkovej, ktorý sa 

týkal financovania na žiaka, to znamená, že ak niekomu poklesol počet žiakov, bolo potrebné 

urobiť racionalizačné opatrenia, lebo v roku 2017 nebudú dofinancované. 

   

 

Ing. Karol Lacko, PhD. – vedúci OŠ PSK 

 

• Vedúci OŠ pripomenul, že je potrebné zabezpečiť likvidáciu biologického odpadu v súlade 

so zákonom o odpadoch. Deratizáciu škôl a zariadení je potrebné vykonávať 2x ročne. 

• Pri zahraničných služobných cestách sa už nebude dávať čestné vyhlásenie, že finančné 

prostriedky  sa nebudú používať z rozpočtu školy. 

• Pri udeľovaní riaditeľského voľna je potrebné uviesť dôvod. 



• Pripomenul riaditeľom, aby denne kontrolovali e-mailovú poštu. Právne oddelenie bude 

naďalej poskytovať informáciu – prehľad o nových právnych predpisoch a ich zmenách. 

• Upozornil riaditeľov, že lyžiarske kurzy sa podľa legislatívy majú realizovať pre žiakov 1. 

ročníka a vyzval, aby sa tieto účelové finančné prostriedky využívali pre čo najväčší počet 

žiakov. Riaditeľ školy nemôže byť inštruktorom na lyžiarskych výcvikoch žiakov, pokiaľ 

nemá osvedčenie, že absolvoval inštruktorský kurz. 

• Pri požiadavkách na pridelenie finančných prostriedkov na konvektomaty (aj osobné autá)  

sa vyskytujú veľké rozdiely v požadovaných cenách, preto treba požadovať reálne sumy 

podľa reálnej potreby. Kópie žiadosti je potrebné zaslať aj na OF a OŠ ÚPSK. 

• Upozornil riaditeľov, že ak žiadajú o prijatie u pána predsedu PSK, je potrebné o tomto 

informovať aj vedúceho odboru školstva. 

• Ďalej upozornil, že riaditeľom budú uznané kredity za kontinuálne vzdelávanie len vtedy, 

keď je to v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. 

• Vedúci OŠ zdôraznil, že pri príprave VZN PSK o počte tried sú prítomní riaditelia škôl, 

poslanci Zastupiteľstva PSK za príslušný okres a zamestnanci odboru školstva, na stretnutí sa 

dohodne určitý počet tried, ale neskôr sa žiada navýšenie počtu tried oproti dohode. Preto  

upozornil, že ak sa takto navýšená trieda neotvorí, riaditeľovi školy bude odňatý osobný 

príplatok. 

• Vyzval prešovské stredné školy, aby sa zapojili do tanečného projektu Štvorylka, ktorú chce 

mesto  Prešov po rokoch opätovne obnoviť.  Riaditelia SŠ v Prešov nech počty žiakov 

nahlásia tel. na č. 00421/51/3100549 alebo na e-mail: jozef.muransky@presov.sk. 

• Riaditeľ školy pri žiadosti o prevod, kúpu či zámenu majetku PSK, ktorý spravuje, musí 

požiadať aj radu školy o vyjadrenie. 

• Výberové konania na riaditeľov škôl sa budú konať koncom mája. 

• V závere vedúci OŠ upozornil riaditeľov na priebežné čerpanie dovolenky, najmä v čase 

prázdnin, aby nezostalo veľa dní nevyčerpanej dovolenky.    

 

Poradu ukončil vedúci Odboru školstva PSK Ing. Karol Lacko, PhD. 

    

  

  

 Zapísal: Mgr. Jozef Berta                                                        Ing. Karol Lacko, PhD. 

                                                                                                        vedúci odboru 

      

   

 


