
 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Odbor školstva 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 

Zápisnica 
 
 
 

z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja konanej 30. marca 2009 v priestoroch  

Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1 v Prešove. 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
Prezentácia 
1. Otvorenie - Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva PSK.  
2. Aktuálne informácie ŠIC Prešov - PaedDr. Mária Choborová, riaditeľka ŠIC Prešov. 
3. Informácia o podávaní projektov - Ing. František Marcinčin. 
4. Aktuálne informácie Odboru školstva PSK - Ing. Karol Lacko, PhD. 
5. Diskusia. 
6. Záver. 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva PSK, otvoril pracovnú poradu riaditeľov 

škôl a školských zariadení PSK. Privítal menovite aj nových a staronových riaditeľov vo 
funkciách: Ing. Alenu Hreškovú, SOŠ Majstra Pavla v Levoči, Mgr. Martina Hudáka, JŠ 
v Prešove, Ing. Stanislava Marhefku, SOŠ v Kežmarku a PhDr. Jozefa Kureja, SPŠ v 
Prešove. 

2. Zistenia kontrolnej činnosti ŠŠI  - PaedDr. Mária Choborová: 
- prestup žiaka v 1. ročníku strednej školy na inú školu bude možné iba v odôvodnených 

prípadoch a vo výnimočných situáciách, 
- porušenia UO – dĺžka realizácie KOČaP, 
- nedodržanie realizácie vzdelávania počas sobôt, nedieľ a dní pracovného pokoja. 

3. Informácia o podávaní projektov  - Ing. František Marcinčin : 
- MŠ SR vypísalo výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programov: 

a) Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009, 
b) Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009, 
c) Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009 a  
d) Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2009. 

- Termíny predkladania projektov na OŠ PSK: 
a) Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2009 do 9. 3. 2009. 
b) Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 2009 do 9. 3. 2009. 



c) Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009 do 6. 4. 2009. 
d) Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2009 do 9. 3. 2009. 
Predložené projekty po tomto termíne nebudú akceptované! 

 
- Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje nové otvorené programy na rok 2009: 

a) Škola praxou, 
b) Jedno jablko denne, 
c) Zelené školské dvory. 
Bližšie informácie sú na internetovej stránke www.nadaciaslsp.sk. 
 

- Predkladanie žiadostí: 
a) Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu E-vzdelávanie 

pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením 2009 
Termín: 25. 4. 2009 na OŠ PSK  

 
b) Výzva „Otvorená škola“ 

Termín: 25. 4. 2009 na OŠ PSK  
 

c) Výzva „Jazykové laboratóriá 2009“ 
Termín: 14. 4. 2009 na OŠ PSK  

 
d) Výzva programu pre financovanie projektov environmentálnej výchovy 

a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2009 
Termín: 6. 4. 2009 na OŠ PSK  

 
e) Výzva programu pre financovanie rozvojových projektov „Zdravie v školách“ 

Termín: 6. 4 .2009 na OŠ PSK  
 

f) Rozvojový projekt „Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2009“ 
Termín: 6. 4. 2009 na OŠ PSK  

 
• Ak je predkladateľom projektu zriaďovateľ,  potrebné údaje písať za zriaďovateľa: 
 
Vzor: 1. Predkladateľ projektu – žiadateľ (zriaďovateľ): 
    Adresa žiadateľa:  Úrad PSK 
              Námestie mieru 2 
            080 01 Prešov 

    Telefón:             051 7460 476 
    E-mail:                 skolstvo@vucpo.sk 
 
2. Realizátor projektu: 
   Adresa: 
   Meno zodpovednej osoby: 

                 Pracovné zaradenie, funkcia: 
     Telefón: 
                E-mail: 

Predložené projekty po tomto termíne nebudú akceptované! 
 
 



 
4. Aktuálne informácie Odboru školstva PSK  - Ing. Karol Lacko, PhD.: 

- nerealizovať aktivity v zahraničí, ktoré nesúvisia s UO, ŠO alebo celkovým 
zameraním školy, 

- 2-mesačná prax na stredných školách musí zodpovedať študovanému odboru, 
- majetkové priznania riaditeľov škôl a školských zariadení  predložiť na Oddelenie 

PAM Úradu PSK v termíne do 31. 3. 2009, 
- porád a školení sa zúčastňovať racionálne podľa účelu, 
- CD, DVD zasielané na OŠ PSK označiť popisom, 
- pozvánky na zahraničné SC, ktoré sú v cudzom jazyku, predkladať na OŠ PSK aj so 

slovenským prekladom (okrem češtiny), 
- pri využívaní vlastného auta na SC je potrebné k cestovnému príkazu priložiť 

havarijné poistenie automobilu, vyťaženosť, pozvánku, 
- dbať na obsadenosť vozidla, 
- dňa 26.6.2009 sa uskutoční v DJZ oceňovanie pedagógov a žiakov predsedom PSK, 
- organizačné poriadky musia byť podpísané, 
- jednotný zápis prijatých žiakov do 1. ročníka šk. roka 2009/2010 je od 25. 5. 2009              

do 3. 6. 2009, pre umelecké odbory je od 27. 4. 2009 do 30.4. 2009, 
- finančné prostriedky z projektu ROP na zateplenie budov a pod. dohodnúť na OŠ 

PSK, 
- Výkaz Škol (MŠ SR) 1-04 – upozorniť účtovníčky a ekonómky, ktoré vykonávajú 

štatistické zisťovanie o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch na zmeny, ktoré sú 
zverejnené na portáli www.vykazy.sk pri aktuálnych informáciách pre 
spracovávateľov výkazu. Všetky úpravy a zmeny pre spracovanie výkazu Škol (MŠ 
SR) 1-04 v elektronickom formulári sú zapracované do príručky na rok 2009. 
Vytlačený opečiatkovaný a podpísaný Protokol (výkaz s kódom)  doručiť do 10. dňa 
po sledovanom štvrťroku na Odbor školstva  PSK, 

- Pohľadávky – po lehote splatnosti je potrebné zasielať na Odbor školstva 1x za 
sledovaný štvrťrok, nie každý mesiac s výnimkou 4. štvrťroku,  a to k 30.11.2009 
a k 31.12.2009 s presným uvedením úkonov, ktoré správca v záujme úspešného 
vymoženia urobil. Čiastky uvádzané v SKK prepočítať konverzným kurzom a uvádzať 
v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Pri náraste pohľadávok písomne 
zdôvodniť príčinu. Tabuľku pohľadávok je potrebné doručiť najneskôr do 10. dňa po 
sledovanom štvrťroku na Odbor školstva PSK. 

 
5. Ing. Lacko, PhD. ukončil pracovnú poradu riaditeľov škôl a školských zariadení a 

poďakoval za pozornosť.  
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Martina Velecká     Ing. Karol Lacko, PhD. 
Dňa 30. marca 2009                  vedúci OŠ PSK 
          


