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Odbor školstva 
 

    __________________________________________________ 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
konanej dňa 7. marca 2013 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej, Volgogradská 1, 

Prešov 
 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
1/  Operatívnu poradu riaditeľov škôl a školských zariadení otvoril vedúci Odboru školstva 
Úradu PSK, Ing. Karol Lacko, PhD.  privítaním prítomných – predsedu PSK MUDr. Petra 
Chudíka, Máriu Čižíkovú – poslankyňu Z PSK, Ing. Jána Majdu – hlavného kontrolóra PSK, 
Ing. Máriu Holíkovú – vedúcu OF ÚPSK, Mgr. Veroniku Fitzekovú – hovorkyňu PSK a  
riaditeľky a riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  
 
2/ MUDr. Peter Chudík, predseda PSK nadviazal na predchádzajúce pracovné stretnutie 
konané v dňoch 14.-15.2.2013 v Levoči. Vo svojom vystúpení sa venoval oblasti 
financovania škôl a školských zariadení, konkrétne prehodnotenými finančnými  
požiadavkami účtovanými na mzdách a tovaroch a službách, ktoré boli zaslané na OF ÚPSK 
pre rozpočtový rok 2013. Je nesúlad s 5% navýšením pri  porovnaní rokov 2012 a 2013. 
Príspevkové organizácie by nemali mať problém, pretože si dlhy vykryjú z vlastných zdrojov.  
Podľa predložených podkladov je z 83 škôl a školských zariadení  24 škôl v mínuse na týchto 
položkách.(na mzde a prevádzke im chýba od 713,00€ - 60 tis. €)  
Patria medzi ne :  

1. Gymnázium L. Stockela, Bardejov – pri porovnaní predchádzajúceho roka chýba 42 
tis. €; podľa riaditeľ školy ostal rovnaký počet zamestnancov, avšak mesačne na 
kredity potrebuje 2 tis. €. Škola musí skontrolovať sumy a písomné vysvetlenie zaslať 
na Ú PSK.  

2. Gymnázium, Giraltovce –  podľa predložených požiadaviek pri počte žiakov 
a zamestnancov vzniknutá situácia signalizuje prezamestnanosť. Riaditeľ školy 
avizoval odchod 2 zamestnancov do dôchodku. Škole chýbajú peniaze na mzdy, ale na 
prevádzku má dosť. Vedenie školy je povinné prijať opatrenia na riešenie vzniknutej 
situácie. 

3. Gymnázium J. F. Rimavského, Levoča -  škole chýba 55 480, 00 € na mzdy a 
prevádzku; zaznamenala pokles žiakov; je potrebné čo najrýchlejšie prijať opatrenia 
a písomné stanovisko zaslať do konca marca na Ú PSK. 



4. Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov -  škole poklesol počet žiakov a chýbajú 
jej financie na tovary a služby. 

5. Stredná odborná škola, Sabinov – škole je v mínuse 53 tis. €; riaditeľ školy chce 
chýbajúce peniaze vykryť z podnikateľskej činnosti a cca 33  tis. € ušetrí odchodom 3 
zamestnancov do dôchodku v júni 2013. 

6. Stredná odborná škola, Svit –  na základe poskytnutých údajov škola vykazuje stratu 
mínus 63 tis. €; na základe už predchádzajúceho stretnutia v Levoči riaditeľ školy 
pozastavil zamestnancom vyplácanie osobného príplatku, odpredali jednu budovu, čím 
budú mať na energiách úsporu za dva mesiace cca 3 600, 00 €, avšak aj napriek tomu 
sa podľa riaditeľa školy nepodarí vykryť celú chýbajúcu čiastku. 

7. Obchodná akadémia, Prešov – škole chýba v rozpočte na spomínaných položkách 11 
tis. €; škola prijme opatrenia, na základe ktorých ušetrí cca 8 tis. € na osobných 
príplatkoch a výmenou okien získajú úsporu na energiách cca 3 tis. €. 

8. Stredná umelecká škola, Prešov – na mzdy a prevádzku škole chýba 9 991, 00 €; ku 
koncu školského roka vedenie školy pristúpi k personálnym zmenám, došlo 
k rekonštrukcii kotolne a k výmene okien. 

9. Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov – škole chýba na prevádzke  
(tovary a služby) 42 tis. €; v porovnaní s minulým rokom škola platila energie za celú 
budovu, v tomto školskom roku sa presťahovali do menších priestorov, čím by malo 
dôjsť k úspore na energiách. 

10. Gymnázium A. Prídavku, Sabinov – na mzdy škole chýba v rozpočte 7 717,00 €; škola 
zaznamenala pokles žiakov a vyžaduje si to personálne zmeny. 
 

Z predložených podkladov je pri niektorých školách zjavné, že si cez mzdy nevedia 
vykryť prevádzkové náklady ( Obchodná akadémia, Bardejov; Spojená škola, Čaklov; 
Stredná umelecká škola, Kežmarok; Obchodná akadémia, Sabinov; Gymnázium, Snina) 
Systém vykrytia nedostatku finančných prostriedkov v termíne do 31.03.2013 zašlú na      
Ú PSK tieto školy: 
Gymnázium L. Stockela, Bardejov; Gymnázium, Giraltovce; Gymnázium J. F. 
Rimavského, Levoča; SPŠ chemická a potravinárska, Humenné; Stredná odborná škola, 
Sabinov; Stredná odborná škola, Svit; Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov. 
Systém vykrytia nedostatku finančných prostriedkov v termíne do 30.04.2013 zašlú na      
Ú PSK tieto školy: 
Stredná odborná škola, Kušnierska brána, Kežmarok; Stredná odborná škola, Hlavná, 
Stropkov; Obchodná akadémia, Prešov; Stredná umelecká škola, Prešov; Stredná 
priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov; Gymnázium A. Prídavku, Sabinov; Obchodná 
akadémia, Sabinov; Gymnázium, Snina; Stredná umelecká škola, Kežmarok; Obchodná 
akadémia, Bardejov; Spojená škola, Štefánikova, Bardejov; Spojená škola, Čaklov; 
Obchodná akadémia, Humenné.   
 
Predseda PSK prítomných ďalej informoval o pripravovaných zmenách v legislatíve, 
ktoré sa majú prerokovať na najbližšom zasadnutí NR SR týkajúcich sa prideľovania    
100 % normatívu. Zmena by mala nastať v tom, že sa pridelia nie na školy, ale na 
zriaďovateľa. Ďalšia zmena spočíva v presune finančných prostriedkov z Miezd na 
Tovary a služby. Tú by mohol riaditeľ vykonať až po súhlase Odborovej organizácie 
zamestnávateľa. Riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorí nemajú finančné problémy 
vyzval k šetrnému a zmysluplnému hospodáreniu. Pripomenul podpísané Memorandum 
o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej 
stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou SR a Združením samosprávnych 



krajov, z čoho vyplýva úsporné hospodárenie a žiadne väčšie investície. Dotkol sa aj 
potreby riešiť problematiku poklesu žiakov. 
  
 

 4/  Diskusia 
V tomto bode vystúpil riaditeľ Gymnázia v Poprade, PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD. 

a vyzval všetkých riaditeľov, aby podpísali spoločné vyhlásenie proti pripravovanej zmene 
v legislatíve týkajúcej sa  postupu presunu finančných prostriedkov medzi 610, 620 a 630 len 
so súhlasom OOZ. Na základe toho bolo dohodnuté, že Dr. Lajčák takéto vyhlásenie napíše 
a pošle na všetky školy. Toto bude potom následne zaslané na rokovanie NR SR. 

Ing. Repeľ Stanislav, riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej s týmto návrhom 
súhlasil a navrhol OOZ vymeniť za vyjadrenie rady školy.     

 
 

 4/  Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca Odboru financií Úradu PSK sa vo svojom príspevku 
venovala prideľovaniu finančných prostriedkov na 5% navýšenie miezd pri originálnych 
kompetenciách. Upozornila prítomných na blížiaci sa termín odovzdania majetkových 
priznaní na PaM oddelenie ÚPSK a na nedostatky pri uzatváraní zmlúv k projektom ( spôsob 
platby projektu (výdavkov) refundácia/zálohy,  trvanie projektu, realizovaná činnosť). 

 
 

 
Ing. Karol Lacko, PhD. poďakoval prítomným riaditeľom a pozvaným hosťom za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 07.03.2013 
Zapísala: Mgr. Anna Stojáková 
 
 
 

Ing. Karol Lacko, PhD. 
vedúci odboru 

 
 
 
 

 
 
 


