
Zápisnica 
 

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

 
konanej dňa 27. februára 2007  
na Krajskom úrade v Prešove 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  
 
Prezentácia 
1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko, vedúci Odboru školstva a telesnej kultúry PSK 
2. Financovanie škôl a školských zariadení na rok 2007 v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
– Ing. Mária Holíková 
3. Požiadavky Odboru školstva a kultúry PSK v roku 2007 – Ing. Lenka Holubová, PhDr. 
Iveta Tarabčáková 
4. Projektové zámery OŠ a K PSK pre rok 2007 – Ing. František Marcinčin 
5. Rôzne  

a) Komplexná úprava pitnej, úžitkovej a studničnej vody s návrhom technológie – 
Ing. Ľubica Šardíková, AQUA trade Slovakia s. r.o. 
b) Príprava učiteľov SOU na rozvoj komunikačných a sociálnych zručností 
učňovskej mládeže so zameraním na ich budúce povolanie – PaedDr. Oľga 
Križová, Metodicko – pedagogické centrum, Bratislava 
c) Zvyšovanie energetickej efektívnosti na školách – DALKIA a.s., Bratislava 
d) Zabezpečovanie a výkon odborných prehliadok a odborných skúšok – odbor 
elektro – firma MARTEZ, Prešov 
e) Prezentácia prvých výstupov projektu – Ing. Alena Štefková, Karpatský 
rozvojový inštitút, o.z. 

6. Diskusia 
7. Záver 
 
Rokovanie riaditeľov otvoril a viedol vedúci Odboru školstva a kultúry PSK, Ing. Karol 
Lacko, PhD. Pozdravil prítomných a privítal hostí: Ing. Danku Hudáčovú, vedúcu 
oddelenia mimorozpočtových a odvetvových činností Odboru financií Ú PSK, Stanislava 
Mathiu, predsedu Školskej komisie. Pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnil 
neprítomnosť vedúcej Odboru financií Ú PSK, Ing. Máriu Holíkovú. Prítomných riaditeľov 
oboznámil s príspevkom vedúceho Školského úradu pri Mestskom úrade v Prešove, 
pánom PaedDr. Pavlom Feňušom v bode Diskusia.  
 
Ing. Hudáčová sa prihovorila k riaditeľom a oboznámila ich o aktuálnych problémoch 
financovania v regionálnom školstve. Financovanie štátnych škôl upravuje zákon NR SR 
č. 597/2003 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 758/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 2/2004 Z. z. . Podotkla, že nie je možné so samozrejmosťou 
uvažovať o úprave rozpočtu na osobné náklady a prevádzku pridelením 100% 
normatívneho príspevku MŠ SR z dôvodu, že rezerva, ktorú zriaďovateľ vytvára v súlade 
s § 4 ods. 9 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z., slúži na riešenie havarijných situácií a na 
dofinancovanie odstupného tam, kde došlo k nevyhnutnej racionalizácii škôl a školských 
zariadení a pod. . Ďalšie závažné dôvody sú tie, že finančné prostriedky sú uvoľňované 
pre PSK v 1/12 z 97% rozpočtu určeného stredným školám a taktiež je nevyhnutné držať 
rezervu pre prípadnú vrátku štátu, ktorá sa odvíja od počtu žiakov k 15.9.2007. 
Upozornila na fakt, že očakávaný počet žiakov riaditelia zakaždým nadhodnocujú a tým 
sa stáva to, že financie sa musia vrátiť.  



Spôsob rozpisu schváleného rozpočtu v roku 2007 je stanovený v objeme 93 % z 
maximálneho normatívu, ktorý je krátený o 3 %, t.j. viazané finančné prostriedky MŠ SR 
( 97 % z maximálneho normatívu a následne 93% pre organizáciu ). Pričom minimálny 
objem finančných prostriedkov, ktorý zriaďovateľ pridelí škole je stanovený vo výške 
84,2 % maximálneho normatívu. Rozpis bol stanovený vo výške 84,2 % maximálneho 
normatívu, a to na hlavnú kategóriu 600. Štatutárny zástupca školy a školského 
zariadenia rozhoduje v rámci prideleného rozpočtu o rozpise finančných prostriedkov na 
jednotlivé kategórie s vykrytím zákonom stanovených platieb a podľa možností na krytie 
nenárokových zložiek. Finančné prostriedky sú určené na financovanie kategórií 610 – 
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 – poistné a príspevok do 
poisťovní, 630 – tovary a služby a 640 – bežný transfer.  
Predbežné odchodné na rok 2007 sa bude vyplácať podľa kolektívnej zmluvy. Havarijné 
situácie by sa mali riešiť z vlastných zdrojov.  
V súlade s Príkazným listom predsedu PSK č. 2/2007 k implementácii ekonomického 
informačného systému SPIN v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prebiehajú 
školenia, na ktorých sa majú zúčastniť ekonómovia škôl a školských zariadení. Toto 
školenie je potrebné, pretože bude spustený komplexný informačný systém KIS PSK pre 
automatizované spracúvanie jednotlivých ekonomických agend a ekonomickej evidencie 
na Úrade PSK a implementovaný ekonomický informačný systém SPIN od spoločnosti 
Datalock vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách do konca roku 2007.  
Ing. Hudáčová pripomenula neustále sa opakujúce nedostatky všetkých stredných škôl, 
ktoré je potrebné odstrániť pre skvalitnenie spolupráce: 
 
- počas prázdninového obdobia zabezpečiť odkazovú službu alebo aspoň 1 pracovníka; 
bol problém dovolať sa na zariadenie, 
- sprístupniť internet a e-mailovú poštu zamestnancom počas dovolenkového obdobia, 
- tabuľkové prehľady zasielať v takom formáte, ako boli doručené z PSK, databázy 
vyplňovať cez počítač, nie ručne, 
- precíznejšie vypracovať požadovaný materiál, aby sa predišlo zbytočnému zvyšovaniu 
nákladov na telefón, 
- veľká chybovosť, niekoľkonásobné opravy, 
- neprispôsobený rozpočet s čerpaním, čerpanie nie je kryté rozpočtom, 
- nedostatočné rozbory, iba sa opisujú čísla z uzávierok, rozbory nemajú vypovedaciu 
schopnosť; niektoré sú nepoužiteľné, 
- pozornosť venovať zdrojom, 
- rozpočet uvádzať v tis. Sk, nie v korunách, 
- doklady a potrebný materiál doručovať včas.  

 
K predneseným aktuálnym otázkam bola otvorená diskusia, v ktorej nikto nemal otázku. 
Vedúci Odboru školstva a kultúry poďakoval za príspevok a predstavil nových poverených 
riaditeľov 
Ing. Jozef Prexta – Stredná priemyselná škola v Bardejove, 
Mgr. Helena Gardošová – Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. 
Slovo dal Ing. Holubovej a PhDr. Tarabčákovej, aby predniesli požiadavky Odboru 
školstva a kultúry. 
 
Požiadavky Odboru školstva a kultúry Ú PSK: 
 
1. dodržiavať pokyny príkazného listu predsedu PSK týkajúcich sa pohľadávok 
2. zásady hospodárenia a nakladania s majetkom – v žiadostiach špecifikovať prebytočný 
a neupotrebiteľný majetok 
3. nezrovnalosti v zasielaných podkladoch na rôzne odbory úradu týkajúce sa tej istej 
veci odstrániť 
4. zabezpečiť neobmedzený prístup k internetu ekonómom 



5. zabezpečiť účasť na školenia e- SPIN 
6. dodržiavať termín 30. máj v súvislosti s vyraďovaním a zaraďovaním odborov 
7. do 30.3.2007 zaslať kópie živnostenského listu k podnikateľskej činnosti 
8. do 30.3.2007 podať majetkové priznania na PaM ÚPSK  
 
Ing. Holubová ospravedlnila neprítomnosť Ing. Marcinčina a riaditeľov oboznámila s 
organizačnými zmenami na odbore. Mgr. Stojáková má telefonický kontakt 051/7460492 
a p. Gnip 051/7460476 a má kanceláriu spoločne s Ing. Marcinčinom č. 511. 
 
Ing. Karol Lacko, PhD. odovzdal slovo predsedovi Školskej komisie pri Zastupiteľstve 
PSK, Stanislavovi Mathiovi. 
Vo svojom príspevku sa pán Mathia prihovoril k riaditeľom školy z pozície Školskej 
komisie, predstavil sa im, poďakoval za ich prácu. Dotkol sa správnosti zasielaných 
údajov týkajúcich sa hospodárenia, racionalizácie, havarijných stavov ( výstavba 
telocvične nie je havarijný stav ), upozornil na správnosť rozlíšenia bežných a 
kapitálových výdavkov, vyzval riaditeľov ku konzultácii s poslancami za jednotlivé regióny 
k prejednávaniu potrieb jednotlivých regiónov z hľadiska školstva, výchovy a 
vzdelávania, vyzval k spolupráci s Agentúrou regionálneho rozvoja v Prešove. V závere 
poprosil o toleranciu a vzájomnú spoluprácu. 
 
Vedúci Odboru školstva prešiel k ďalšiemu bodu rokovania a otvoril diskusiu. 
Ing. Bašista; SPŠ v Poprade – v januári 2007 oznámil na Ú PSK havarijný stav, na ktorý 
žiadal financie; Ing,. Holubová mu odpovedala, že oprava v hodnote približne 113 tis. Sk 
nie je veľká položka a vzniknutú situáciu má riešiť z vlastných zdrojov; podľa neho je to 
dosť vysoká položka, ktorá mu môže spôsobiť problémy, rovnako ako ktorejkoľvek inej 
škole 
Ing. Hudáčová – pri porovnaní schváleného rozpočtu a opravy v hodnote 113 tis. Sk by 
nemala spôsobiť škole žiaden problém  
 
Mgr. Vician; SOU služieb v Humennom - na Ú PSK predložil návrh na odpustenie 
pohľadávok, na ktorý nedostal doposiaľ žiadnu odpoveď 
Ing. Holubová – pohľadávky rieši p. Matisková z Oddelenia rozpočtu a cien OF Ú PSK. Je 
ich strašne veľa, spracovávajú sa postupne a neraz nesedia údaje odovzdané OF a OŠaK, 
školy nie sú schopné dokladovať podľa ich tvrdení súdne spory a exekúcie. Požiadala o 
strpenie pri ich vybavovaní 
 
Ing. Harmaňoš; SPŠ v Snine – pred rokom požiadal o nový študijný odbor technické 
lýceum a doposiaľ ho nemá, najprv to bolo experimentálne zavedenie a ZSŠ vo Svite ho 
už zaradený má 
PhDr. Tarabčáková – je potrebné znovu podať žiadosť na OŠ a K o zaradenie odboru 
 
V ďalšej časti pracovného stretnutia Ing. Alena Štefková z Karpatského rozvojového 
inštitútu predstavila a priblížila podmienky projektu „Efektívny Manažment ako nástroj 
pre rozvoj školy „EMANAROS“ „. Trvá od 1.10.2006 – 30.09.2008 s rozpočtom 4,3 mil. 
Sk v stredných odborných školách východného Slovenska, ktorého hlavným garantom a 
realizátorom je KRI v Košiciach. Cieľom projektu je vytvorenie pilotného programu 
ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov SOŠ.  
 



Po vystúpení Ing. Štefkovej dal vedúci odboru slovo PaedDr. Oľge Križovej z MPC v 
Bratislave, ktorá prítomným riaditeľom v krátkosti predniesla dôvody, ciele a výsledky 
projektu Európskeho sociálneho fondu s názvom „ Príprava učiteľov SOU na rozvoj 
komunikačných a sociálnych kompetencií učňovskej mládeže so zameraním na ich 
budúce povolanie“. Pozornosť upriamila na predloženú publikáciu, ktorá môže poslúžiť 
ako odborná pomoc pri organizovaní vzdelávacích podujatí podobného charakteru pre 
učiteľov SOU, ale aj iných pedagogických pracovníkov, ktorí pracujú s mládežou. 
 
V ďalšej časti stretnutia vystúpila Ing. Ľubica Šardíková z AQUA trade Slovakia s.r.o.. 
Riaditeľom predniesla výsledky projektu týkajúceho sa monitorovania kvality vody v 
regiónoch v rokoch 2005 – 2006. Poprosila ich o zapojenie žiakov do ochrany a potreby 
požívania vody, vzduchu; o ich zapojenie do obsahu stredoškolských odborných činností.  
 
Spoločnosť DALKIA a.s., so sídlom v Bratislave predstavila prítomným návrh spoločnosti 
na zabezpečenie správy a modernizácie kotolní vo vybraných stredných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Prostredníctvom DALKIA Poprad a.s. ponúka pre stredné 
školy na území mesta Poprad a jeho blízkeho okolia: 
� energetické poradenstvo a inžiniering investícií 
� financovanie a zabezpečenie realizácie investícií 
� uvedenie do prevádzky a zabezpečenie každodennej optimálnej prevádzky kotolní 
� zabezpečenie odbornej údržby a opráv kotolní 
� komplexnú starostlivosť o zverené kotolne  
s cieľom zvýšiť tepelný komfort na školách s dôrazom na zníženie nákladov na 
vykurovanie a prenesenie zodpovednosti na profesionálnu spoločnosť. 
 
Zástupca firmy MARTEZ z Prešova pán Alexander Malinovský predstavil ponuku 
zastupovanej firmy z oblasti elektrotechniky, revízie elektrozariadení, prenesenie 
zodpovednosti za stav elektrických zariadení v školách na firmu, vykonávanie odborných 
prehliadok, skúšok, kontroly bleskozvodných zariadení. Kontaktovať môžu riaditelia firmu 
na čísle 0905 340 855. 
 
V bode diskusia Ing. Karol Lacko, PhD. privítal v úvode PaedDr. Pavla Feňuša zo 
Školského úradu pri Mestskom úrade mesta Prešov, ktorý upriamil pozornosť na 
obnovenie činnosti bazénu na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Bližšie 
informácie môžu záujemci získať na t. č. 051/7722400. 
 
Vedúci Odboru školstva a kultúry PSK oboznámil riaditeľov stredných škôl a školských 
zariadení o požiadavkách a pripomienkách k plneniu ich práce. 
� požiadavky týkajúce sa financií zasielať na Odbor financií Ú PSK, na OŠ a K Ú PSK 
zasielať kópiu na vedomie 
� cestovné príkazy – maximálne využívať autá, v prípade súkromného vozidla musí byť 
uvedené číslo havarijnej poistky; evidovať žiadanky a cestovné príkazy 
� od 01.03.2007 musia mať prístup k internetu aj ekonómovia škôl a školských zariadení 
� vymáhanie pohľadávok – žiadosti musia byť úplné, zdokladované; ak riaditeľ neurobil 
všetko preto, aby bola pohľadávka odpísaná, komisia rozhodla, že mu bude znížený 

osobný príplatok na 0,- Sk na dobu 3 mesiace 
� dovolenka – žiadanky zasielať dvojmo na OŠ a K Ú PSK a nie na OŠ a TK Ú PSK 
� nové odbory - každý odbor musí byť odsúhlasený školskou komisiou a Radou PSK; 
nesmú byť 2 rovnaké odbory v meste, okrese 



� správy o výchovno - vzdelávacej činnosti za rok 2005/2006 musia obsahovať písomné 
stanovisko OŠ a K Ú PSK a pečiatku PSK 
� prijímacie konanie – v Prešovskom kraji končí 9. ročník bez ohľadu na zriaďovateľa 10 
160 žiakov a plán výkonov podľa ŠVS v Michalovciach je na nasledujúci školský rok pre 
1. ročník 13 229 žiakov; začína boj o žiaka 
� je nevyhnutná ďalšia racionalizácia v mestách, kde školy majú problémy 
� zintenzívniť spoluprácu medzi radou školy a riaditeľmi 
� OŠ a K Ú PSK žiadať o súhlas pre počty žiakov do 1. ročníka, podľa odborov 
� zintenzívniť činnosť výchovných poradcov pre budúci školský rok 
� neuhradené záväzky zasielať poštou do 10. dňa kalendárneho mesiaca; emailom na 
adresu StojakovaA@vucpo.sk, faxom na t. č. 051/7460469, pohľadávky spracováva p. 
Gabriela Majerčáková, obe majú kanceláriu č. 511/b a t. č. 051/7460492 
� zápis žiakov do 1. ročníka je stanovený na 15. mája 2007 
 
 
Ing. Karol Lacko, PhD. poďakoval prítomným riaditeľom za účasť, poprial im veľa zdravia, 
síl a elánu.  
 
 
 
 
 
Zapísala: Mgr. Anna Stojáková  
Ing. Karol Lacko, PhD. 
vedúci OŠ a K Ú PSK 


