
Zápisnica 
z porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

konanej 12. februára 2008 v Prešove 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1.Otvorenie – Ing. Karol Lacko, PhD. 
2.Príhovor predsedu PSK  
3.Financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v roku 2008 
– Ing. Mária Holíková, PhD. 
4.Informácia o predkladaných žiadostiach o NFP z ROP – Opatrenie 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania – Ing. František Marcinčin 
5.Informácia o priebehu rezidenčných školení v rámci projektu Zvyšovanie adaptability 
pedagógov stredných škôl na území Prešovského samosprávneho kraja s cieľom 
vytvorenia podmienok pre podporu systému otvorenej školy spolufinancovaného 
Európskou úniou – Ing. Lenka Holubová 
6.Registratúrny poriadok a registratúrny plán v oblasti školstva – Mgr. Verdonová, MV SR 
– Štátny archív Prešov 
7.Rôzne 
8.Diskusia 
9.Záver 
 
 
Priebeh rokovania:  
1. Rokovanie otvoril a viedol vedúci Odboru školstva Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý privítal 
hostí: Ing. Milana Barana, podpredsedu PSK, Mgr.Verdonovú, vedúce oddelení OŠ, 
všetkých riaditeľov a ospravedlnil neprítomnosť MUDr. Petra Chudíka, predsedu PSK z 
dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. 
Prítomných pozdravil aj podpredseda PSK Ing. Milan Baran, ktorý poďakoval riaditeľom 
za ich prácu a poprial im mnoho úspechov do 2. polroku školského roka. 
 
4. Ing. Marcinčin oboznámil prítomných s možnosťou predkladania projektov, termínmi 
predkladania týchto projektov. Upozornil riaditeľov na nedostatky, ktoré sa vyskytujú  
pri predkladaných projektoch, akým spôsobom je potrebné postupovať pri predkladaní 
projektov a vyzval školy, aby využívali možnosti, ktoré tieto projekty umožňujú.  
 
5. Ing. Holubová vyzvala riaditeľov, aby pri predkladaní návrhov na odpredaj a vyradenie 
HIM rozlišovali o aký majetok ide a ako majú postupovať pri vyraďovaní majetku. 
Je rozdiel, či je to majetok prebytočný alebo neupotrebiteľný. Informovala ako je 
potrebné postupovať pri darovacích zmluvách. Ďalej poinformovala prítomných riaditeľov 
o priebehu rezidenčných školení v rámci projektu Zvyšovanie adaptability pedagógov 
stredných škôl na území PSK s cieľom vytvorenia podmienok pre podporu systému 
otvorenej školy.  
 
6. Mgr. Verdonová poinformovala riaditeľov o zákone 395/2002 Z.z. o archívnictve, ako 
majú postupovať pri vypracovávaní registratúrneho poriadku, o dobách úschov 
jednotlivých písomností, ktoré písomnosti sa musia uschovávať a ktoré môžu ísť do zberu 
a o vzorových registratúrnych poriadkoch. 
 



2. Ing. Holíková, PhD. informovala prítomných o finančných záležitostiach – mzdový 
normatív, prevádzkový normatív, o odstupnom, finančných náhradách pri havarijných 
situáciách a pod. Pripravuje sa financovanie škôl na základe koeficientov 
ekonomickej náročnosti odborov, ktoré by mali byť platné od roku 2009. 
Upozornila, že pri darovaných finančných prostriedkoch musí byť uvedený účel daru a 
rozpočtové opatrenie podpisuje predseda PSK, ak účel daru nie je uvedený, rozpočtové 
opatrenie schvaľuje Z PSK. Čo sa týka preventívnych prehliadok, čaká sa na zmenu 
legislatívy, ktorá sa bude týkať tohto problému. Zdôraznila, že všetky finančné 
prostriedky ktoré sú určené na školstvo idú na školstvo a nie sú využívané inak. 
 
7. V rôznom upozornil vedúci Odboru školstva na tieto veci: 
- dovolenky čerpať počas prázdnin, iba v mimoriadnych prípadoch počas školského roka,  
- neposielať žiadanky na dovolenky na meno referenta, 
- stretnutie s predsedom PSK si organizovať cez vedúceho OŠ, 
- bude organizovaná porada zástupcov riaditeľov škôl k pedagogickým dokumentom.  
- Informácie z porady vedúcich odborov školstva v Banskej Bystrici: 
- tak zle ako sa teraz učí na školách sa ešte nikdy neučilo, 
- riaditelia nevedia robiť hospitácie, 
- všetci riaditelia musia mať funkčné štúdium, 
- pri zaraďovaní nových učebných a študijných odborov preverovať podmienky.  
- Nedostatky z finančných kontrol, ktoré vykonávajú pracovníci Útvaru hlavného 
kontrolóra PSK: 
- opakujú sa tie isté nedostatky, nedodržiavajú sa príkazy vedúceho OŠ, porušenia 
Zákonníka práce, organizačné poriadky nie sú potvrdené OŠ, porušuje sa zákon o 
rozpočtových pravidlách, porušujú sa Zásady o hospodárení a nakladaní z majetkom PSK, 
a pod. Požiadal riaditeľov, aby si tieto nedostatky odstránili najneskôr do konca školského 
roku 2007/2008, potom sa už budú vyvádzané dôsledky.  
PhDr. Tarabčáková informovala prítomných o celoslovenskej konferencii pedagógov, 
ktorá sa konala v dňoch 7.- 8. 2. 2008 v Žiline.  
Zástupcovia súkromnej firmy p. Olša a pani Vritková vystúpili s prezentáciou na tému: 
Preukaz žiaka strednej školy. 
 
8. S diskusným príspevkom neprispel žiadny z prítomných riaditeľov. 
 
9. V závere poďakoval vedúci Odboru školstva prítomným za účasť a poprial im veľa 
úspechov do ďalšej práce.  
 
 
Zapísal : Bc. Jaroslav Gnip  
Ing. Karol Lacko, PhD. 
vedúci OŠ 


