
Zápisnica 
z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK konanej v dňoch 13. – 14. septembra 2007 v zariadení Biely 
dom vo Vyšných Ružbachoch 

 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
13. september 2007 
Prezentácia 
1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva a kultúry PSK 
2. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej a územnej správy, zásady rozpočtového 
procesu, prijatie eura v podmienkach PSK – Ing. Mária Holíková 
3. Informácie z MPC Prešov - PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. – riaditeľ MPC Prešov -  
4. Virtual – Academy – p. Mitický 
5. Príhovor štátnej tajomníčky Ministerstva školstva SR Mgr. Bibiany Obrimčákovej 
6. Aktuálne informácie o zmenách v oblasti pracovno-právnych vzťahov – JUDr. Mária 
Lukačíková 
7. Príhovor predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka 
8. Informácie KPPP Prešov – PhDr. Viera Hybenová 
9.Správa o činnosti Komisie školstva, telesnej výchovy a športu PSK– Stanislav Mathia, 
predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a športu PSK. 
10.Pokyny k vzdelávacím poukazom pre šk. rok 2007/2008 – Ing. Lenka Holubová 
11.Prezentácia spoločnosti STIEFEL EUROCART, s.r.o. o interaktívnej výučbe na tabuliach 
Activboard – Dušan Rusin 
12.Diskusia 
 
 
14. septembra 2007  
1. Dohoda OZPŠaV s PSK a financovanie škôl – Ing. Pavel Ondek, predseda OZPŠaV 
2. Ponuka produktov pre zamestnancov organizácií v pôsobnosti PSK Dexia banky 
Slovensko, s.r.o. – Ing. Oľga Makarová, Bc. Pavol Leto 
3. Práca v sekciách podľa typov škôl 
4. Prezentácia projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“ (Nadácia F.A.Hayeka, Prešov) 
5. Vzdelávanie stredoškolskej mládeže (Inštitút vzdelávania, umenia a športu) – PhDr. 
Milan Sidor, CSc. 
6. Prezentácia projektu/súťaží NOS – OSF, Prešov 
7. Príhovor Prof. Ing. Františka Shlossera, CSc., vedúceho služobného úradu MŠ SR 
8. Informácie o regrutácii 
9.Možnosti využívania služieb Slovenskej sporiteľne, a.s., Prešov  
10.Informácie KŠÚ – PhDr. Kvetoslava Komanická, RNDr. Juraj Daniel-Čarný 
11.Spustenie „Virtuálneho vzdelávacieho centra PSK“ – Ing. Lenka Holubová 
12.Cena Slovak Telekom  
13.Informácie o činnosti Územnej školskej rady pri PSK – RNDr. Marcel Tribus 
14.Príhovor vedúceho Odboru školstva a kultúry PSK – Ing. Karol Lacko, PhD. 
15.Diskusia 
16.Záver 
 
 
13.9.2007 
 
1.Rokovanie porady riaditeľov dňa 13. septembra 2007 otvoril a viedol vedúci Odboru 
školstva a kultúry PSK, Ing. Karol Lacko, PhD. Pozdravil prítomných a privítal hostí : Ing. 
Milana Barana, podpredsedu PSK, Mgr. Bibiánu Obrimčákovú, štátnu tajomníčku MŠ SR, 
Ing. Máriu Holíkovú, vedúcu Odboru financií PSK, PaedDr. Ivana Pavlova, PhD., riaditeľa 
Metodicko-pedagogického centra v Prešove, PhDr. Vieru Hybenovú, riaditeľku KPPP 



Prešov, JUDr. Máriu Lukačíkovú, právničku PSK, Stanislava Mathiu, predsedu Komisie 
školstva, telesnej výchovy a športu PSK. Zároveň ospravedlnil neprítomnosť MUDr. Petra 
Chudíka, predsedu PSK pre meškanie z dôvodu zaneprázdnenosti a neprítomnosť 
Ing.Vladimíra Fedorka, hlavného kontrolóra Ú PSK, PaedDr. Márie Choborovej, riaditeľky 
ŠIC Prešov, Ing. Anny Thomayovej, riaditeľky ZSUŠ v Kežmarku a Mgr. Jaroslava Ivanča, 
riaditeľa Spojenej školy vo Svidníku. Z toho dôvodu bol program upravený. Vedúci 
Odboru školstva a kultúry zhodnotil šk. rok 2006/2007 a privítal nových riaditeľov: Ing. 
Ivetu Račekovú, riaditeľku OA v Poprade, Ing. Annu Lorencovičovú, riaditeľku SOU 
elektrotechnického a PaedDr. Alenu Romanovú, riaditeľku SPŠ Snina. Ďalej informoval o 
sťahovaní škôl (lesnícka – Spojená škola Prešov, Spojená škola, Štefánikova 64, 
Bardejov) a vyhodnotil účel sťahovania a o počte študentov, ktorí nastúpili do 1. ročníka. 
Počet bude upresnený po 15.9.2007. 
 
2. Ing. Mária Holíková sa prihovorila k riaditeľom so Zákonom o rozpočte verejnej správy 
č. 523/2004, ktorý interpretovala podľa jednotlivých paragrafov. Pozornosť upriamila na 
§ 3odst. 1 kto je subjektom verejnej správy, § 4 odst. 4 , v ktorom v rámci rozpočtu 
verejnej správy ide o výkazníctvo, klasifikáciu (09 školstvo, ekonomická klasifikácia), 
bežný výdavok, kapitálový výdavok. Podľa §9 odst. 4 písmeno g o prenesení výkonu 
štátnej správy informovala, že predpokladaný objem rozpočtu v horizonte 3 rokov sa rieši 
odhadovou položkou až do schválenia štátneho rozpočtu. Každý rok sa na MŠ ponecháva 
3% rezerva bežných výdavkov. 
V 5. časti o pravidlách rozpočtového hospodárenia odst. 1 poukázala na to, že verejné 
prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade s osobitnými predpismi. Fin. 
prostriedky možno použiť zo zdroja 111 – prostr. Zo štátneho rozpočtu a zo zdroja 41 – 
PSK. Poskytovanie preddavkov z verejných zdrojov sa realizuje podľa ustanovenia 
odsekov 8-9. 
Upozornila na §19 odstav. 5, kde subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa 
v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené a zaťažujú 
nasledujúce rozpočtové roky. V opačnom prípade sa postupuje podľa §39 odsek 1 
písmeno f) Porušenie pracovnej disciplíny. Preddavky sa musia vysporiadať najneskôr do 
konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli podľa odseku 8. Ing. Holíková 
pripomenula Metodické pokyny Finančné vzťahy s EÚ, kde platí všeobecné usmernenie 
MF SR, ktoré obdržala každá organizácia v pôsobnosti PSK. Rozpočtové organizácie musia 
postupovať pri získaní takýchto finančných prostriedkov podľa § 23 o darovaných 
finančných prostriedkoch. 7. časť pojednáva o rozpočtových a príspevkových 
organizáciách podľa §21 Zriaďovanie, zmena a zrušovanie rozpočtových a príspevkových 
org. Ďalej upozornila, že majetkové záležitosti je potrebné oznámiť Odboru školstva a 
kultúry PSK, kde to postúpi na zasadanie Komisie školstva, telesnej výchovy a športu, do 
Komisie majetkovej a nakoniec je predložený v Z PSK. Ing. Holíková dala do pozornosti 
§22 o hospodárení rozpočtových organizácií odstavec 3 vzájomné započítanie príjmov a 
výdavkov v rozpočt. org., ďalej §23 odst. 2, ktoré finančné prostriedky viesť na 
samostatnom účte, a ktoré nie, §24 o hospodárení príspevkových organizácií, odstavec 
11 . Podľa novely zákona k 1.5.2005 je zrealizovaná povinnosť pre zriaďovateľa 
vysporiadať sa s príspevkovými org., ktoré vykázali stratu do konca roka 2007. Na 
október 2007 je pripravený materiál príspevk. org., ktoré neboli schopné vyrovnať straty 
a tým prejdú z príspevk. org. na rozpočtové org. Ing. Holíková upozornila nových 
štatutárov týchto nových subjektov na naštartovanie správneho režimu hospodárenia. V 
§25 o finančných fondoch upozornila na skutočnosť, že reprodukčný fond bude zrušený 
od 1.1.2008 a tým sa prejde na duálne účtovníctvo. Správa o povinnosti rozpočt. a 
príspevk.org. je ukotvená v §26 odst. 3. Ing. Holíková upozornila na §28 o 
podnikateľskej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií. Náklady v rozpočt. org. 
musia byť kryté výnosmi, čím nie je možná strata, ak podľa odst. 3., upriamila pozornosť 
na odsek 2, kedy príspevková org. môže vykonávať podnikateľskú činnosť. Všetky 
školské zariadenia obdržali metodický pokyn vydaný MŠ SR s prípisom ako postupovať, 
ktorý je vlastne rozpísaný podľa troch odstavcov tohto zákona.V prípade opakovaného 
porušovania, PSK pristúpi k opatreniam ukončiť podnikateľskú činnosť, a bude postupovať 
v zmysle §31 Porušenie pracovnej disciplíny. V roku 2007 PSK zmení formu hospodárenia 



po rozhodnutí v Z PSK tým príspevkovým organizáciám, ktoré za posledné 2 roky 
nedokázali vyrovnať stratu a tým, ktorých tržby boli vyššie ako ich 50% nákladov. 
Ing. Holíková ešte poukázala na zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež dala do pozornosti rozdiel 
medzi bežným a kapitálovým výdavkom v žiadostiach o nich. Upozornila riaditeľov na 
včasné predkladanie výkazov v stanovených termínoch a na stanovenie si priorít pri 
žiadostiach o finančné prostriedky. Zamestnanci šk. zariadení prešli školením na ISPIN k 
30.9. budú všetky organizácie uzávierky v tomto programe, ktoré zabezpečil PSK. 
Ostatné náklady hradí príslušná organizácia. Ing. Holíkova upozornila na informácie, 
ktoré odzneli na Metodickom dni v súvislosti s prechodom na euro, ktoré je možné nájsť 
na webovej stránke PSK (priority: vzťah k občanom, zamestnancom, výplatné pásky, 
príjmové a výdavkové doklady) od 1.1.2009.Informovala o výsledkoch prieskumu o 
finančnom dopade po zavedení eura a o vzniku pracovnej skupiny pri riešení tejto 
problematiky. (Ing. Rakovský prípadné otázky) K predneseným otázkam bola otvorená 
diskusia. 
 
3. PaedDr. Ivan Pavlov informoval riaditeľov o legislatívnom zámere MŠ, kvalif. štúdia AJ, 
NJ do januára 2008. Spomenul aj prípravu na maturitné skúšky a upozornil na globány 
rozvoj vzdelávania, Národný plán k ľudským právam. K 1.1.2009 sa MPC bude 
transformovať na 1 generálne riaditeľstvo, ktoré by malo riadiť ostatné MPC. 
 
4. P. Mitický informoval riaditeľov o Národnom modulovom e-portáli pre školy v SR – 
Virtual - academy. Je to kompletný systém zameraný na vytvorenie nových možností 
vzdelávania prostredníctvom internetu. 1. etapa v roku 2006 začala umiestnením 10 
učebných textov (modulov) na www.virtual-academy.sk a v 2. etape do 30.6.2007 bolo 
umiestnených ďalších 15 učebných modulov, spolu teda 25. Akreditované kurzy sa 
realizujú e-learningovou formou s využitím internetu v kombinácii s praktickými 
cvičeniami s lektorom.  
 
5. Štátna tajomníčka MŠ SR Mgr. Bibiána Obrimčáková pozdravila všetkých prítomných a 
oboznámila ich s krokmi MŠ SR za posledný rok. Upriamila pozornosť na internetovú 
stránku MŠ SR www.minedu.sk. Nosnou časťou príhovoru bol pripravovaný legislatívny 
zámer zákona o výchove a vzdelávaní. Zároveň vyzvala riaditeľov k pripomienkovaniu 
tohto zámeru na stránke MŠ SR. Informovala tiež o priemerných mzdách v šk. roku 
2006. Zo štatistík vyplýva: priem. mzda presahovala 15 844 Sk, z toho priem. mzda za 
školy je celkom 17 148 Sk. Priem. mzda pedagogických zamestnancov dosiahla výšku 18 
196 Sk. Od 1.7. 2007 sa zvýšili tarify pedagog. zamestnancov o 5% a nepedagog. 
zamestnancov o 7%. Od 1.1.2008 bude navýšenie platov o 4%. MŠ SR pracuje na 
paragrafovom znení zákona o verejnej službe. 
Monitor 9 na ZŠ sa posúva na apríl, čo by sa malo zakomponovať do legislatívneho 
zámeru. 
Od 1.9.2008 je zámerom ministra SR začať nový šk. rok podľa nového zákona. Zvlášť sa 
bude MŠ SR venovať odbornému vzdelávaniu v rámci legislatívy. Školské vzdelávacie 
programy budú vypracovávať školy v súlade so štátnym vzdelávacím programom na 
regionálnej úrovni. V súčasnosti sú dva systémy školských poradenských zariadení a to 
PPP a ŠPP s nedostatkom odborníkov a finančných prostriedkov. Vo vyhláške o 
organizácii roka sa posunuli vianočné prázdniny do 7.1.2008 a zvýšili sa aj počty dní na 
udeľovanie riaditeľského voľna na 5 dní. 
Ďalej informovala o návrhu vykonávania maturitnej skúšky v šk. roku 2007/2008 a o 
termínoch jej realizácie nasledovne: SJL–11.3. 2008, AJ-12.3.2008, NJ-13.3.2008, M-
14.3.2008 MJL,UJL-17.3.2008, RJ,FJ,ŠJ,TJ-26.3.2008-1.4.2008. Testy doručí kuriér deň 
pred začatím maturitnej skúšky na KŠÚ, kde budú strážené príslušníkom PZ. Riaditelia 
škôl si osobne vyzdvihnú v deň realizácie maturitnej skúšky jednotlivých predmetov 
zásielku na KŠÚ. 
Nová maturita nebola dobre pripravená z pohľadu MŠ SR, a preto navrhuje zmeny, ktoré 
budú znižovať časovú a finančnú náročnosť. Návrhom MŠ SR je prijímanie na stredné 
školy, ktoré bude možné s jednou prihláškou, a tá bude prenosná, kde by kritériom 



prijatia bol monitor.  
Vo svojom vystúpení Mgr. Obrimčáková oboznámila riaditeľov škôl aj s Rámcovým 
výchovno-vzdelávacm programom, ktorý vypracuje MŠ SR spolu so Štátnym 
pedagogickým ústavom. Súlad výchovno-vzdelávacích programov bude kontrolovať 
nezávislá Štátna školská inšpekcia. Štátna tajomníčka Mgr. B. Obrimčáková poďakovala 
za pozornosť. 
 
6. JUDr. Mária Lukačíková predniesla riaditeľom prehľad zmien v právnych predpisoch: 
1. 309/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení ..... 
2. 330/2007 – Zákon o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( z.č. 
578/2004 Z.z., z.č.305/2005 Z.z., z.č. 302/2001 Z.z., z.č. 552/2003 Z.z. ) 
3. 334/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve 
vyšších územných celkov ( zákon o samosprávnych krajoch ) v znení n.p.  
4. 323/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení n.p. 
5. 324/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
6. 326/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom 
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov ( antidiskriminačný zákon ) v znení nálezu ÚS č. 539/2005 
Z.z. 
7. 328/2007 – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom 
vyjednávaní v znení n.p. 
8. 348/2007 – Zákon, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v 
znení n.p. a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony ( z.č. 283/2002 z.z. , z.č. 553/2003 ) 
9. 361/2007 - Vyhláška MŠ SR o podrobnostiach organizácie školského roka na ZŠ, na 
stredných školách a na základných umeleckých školách.  
 
7. MUDr. Peter Chudík, predseda PSK vo svojom vystúpení informoval o racionalizácií 
škôl v Bardejove. Upozornil riaditeľov na dôsledné riešenie pohľadávok. Podnikateľskú 
činnosť kontroluje hlavný kontrolór a ide o nájomné zmluvy VÚC s organizáciou. 
Zdôraznil, že z normatívnych finančných prostriedkov od PSK nie je možné vyplácať mzdy 
a zamestnancom školy, ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť. Ďalej upozornil na 
neprimerané odmeny vyplácané zo zisku podnikateľskej činnosti. Pri vykazovaní straty pri 
podnikateľskej činnosti budú podnikateľská činnosť zrušená. MUDr. Chudík poukázal na 
problémy pri neadekvátnom odhade pri investíciách, čo bolo avízované už na Metodickom 
dni. Informoval riaditeľov, že finančné prostriedky v objeme 40-45 mil. Sk budú 
rozdelené školským zariadeniam a ich využitie bude v kompetencii riaditeľov. MUDr. 
Chudík vyjadril spokojnosť s prácou riaditeľov škôl a školských zariadení, poďakoval im za 
prácu v minulom školskom roku a vyzval riaditeľov k diskusii. 
 
8. PhDr. V. Hybenová pozdravila riaditeľov a predstavila činnosť KPPP v Prešove. 
Informovala o pripravovanej porade výchovných poradcov stredných škôl, ktorá sa bude 
konať 20.9.2007 v zasadačke Obvodného úradu v Prešove, a tiež o integrácii žiakov. 
Konštatovala, že je dôležitý individuálny prístup k takýmto žiakom. V novom 
legislatívnom zámere pozitívne hodnotila návrh na zníženie počtu žiakov v triedach. Pri 
vyšetrení žiaka do 18 rokov nie je možné vyšetrenie bez podpisu rodiča. Koncepcia PP 
poradenstva spočíva aj v kariérnom raste psychologického pracovníka ako pedag. 
pracovníka. V prípade problémov obrátiť sa na PP poradne. Riaditeľka KPPP poďakovala 
za pozornosť a popriala veľa síl a entuziazmu pri práci riaditeľov a vyzvala k diskusii. 
 
9. Predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a športu Stanislav Mathia poďakoval 
riaditeľom za prácu v minulom školskom roku. Zároveň informoval, že Komisia školstva, 
telesnej výchovy a športu má pravidelné zasadnutia raz mesačne a zhodnotil prácu 



komisie a jej možnosti ako pomôcť pri finančných investíciách, zlučovania a zriaďovania 
škôl, zriaďovania, vyraďovania učebných a študijných odborov, pri otázkach majetkových 
pomerov poukázal na to, že materiál tohto charakteru musí byť prerokovaný aj v Komisii 
pre správu majetku i v Z PSK. V marci 2007 sa uskutočnilo stretnutie riaditeľov stredných 
škôl ohľadom finančných investícií, kde S. Mathia poukázal na pomoc od Ing. M. 
Holíkovej. Zároveň požiadal riaditeľov o určenie prijorít pri žiadaní finančných 
príspevkoch na havarijné stavy budov (strecha, podlaha a pod.) a nie niekoľko vecí 
naraz. Poukázal na podnikateľskú činnosť školských zariadení, o ktorej už riaditelia boli 
informovaní od Ing. Holíkovej.  
 
10. Ing. Lenka Holubová informovala zúčastnených o týchto bodoch:  
Vzdelávacie poukazy na šk. rok 2007/2008 
- škola bola povinná vydať VP do 10.9.2007, 
- OŠ a K PSK v súlade so smernicou MŠ SR č. 6/2007 listom 4226/2007/ORHC-001 zo 
dňa 26.7.2007 stanovil termín odovzdania VP žiakom do 24.9.2007, 
- v termíne do 25.9.2007 škola doručí fyzicky na OŠaK PSK: 
- protokol VP školy, ktorá je vydavateľom i poskytovateľom záujmového vzdelávania 
- Prílohu č.1 Smernice MŠ SR č. 6/2007 o VP  

 
Zber údajov pre normatívne financovanie – EDUZBER: 
- od 3.9.2007 je na stránke MŠ SR www.vykazy.sk zverejnená príručka k zberu údajov 
na stanovenie normatívneho príspevku zo ŠR školám v šk. roku 2007/2008 
- v termíne do 21.9.2007 škola doručí fyzicky na OŠaK PSK: 



- protokol v troch origináloch 
- „zahajovacie výkazy“ a výkazy o integrácii (1 originál) 
 
Počet vydaných VP = počet žiakov v zahajovacom výkaze. V prípade, že sa nebude 
rovnať, škola písomne zdôvodní vzniknutý rozdiel. 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
- §8 – prebytočný/neupotrebiteľný majetok 
Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ostanovení 
orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení 
-§1 ods.3 
Európsky týždeň miestnej demokracie v termíne od 15.10.-19.10.2007, ktorého 
vyhlasovateľom je Európska komisia a organizátorom MV SR, kde boli oslovené tri 
samosprávne kraje. Podrobnejšie informácie budú zaslané 17.9.2007. 
 
11. Dušan Rusin zo spoločnosti Stiefel Eurocart predstavil vo svojej prezentácii 
interaktívnu tabuľu pre interaktívne vyučovanie od firmy Promethean. Tabuľa je určená 
nielen pre učiteľa, ale i pre žiakov a môže napomôcť pri zlepšovaní pedagogických i 
študijných výsledkov. 
 
12. Diskusia  
 
Mgr. Vician sa zaujímal o zrušenie fondu reprodukcie. 
Ing. Holíková- fond existovať nebude a odpisy sa budú účtovať evidenčne, podrobnosti 
koncom roka z MF ŠR 
 
RNDr. Mikulová mala otázku ohľadom podnikateľskej činnosti a čerpania prostriedkov z 
ESF.  
Ing. Holíková – PSK nemôže vystaviť faktúru, lebo nie je správcom majetku, vyzvala k 
individuálnej konzultácii. 
 
Ing. Michalidesová sa pýtala ako postupovať pri riešení pohľadávok po lehote splatnosti. 
Ing. Holíková-reálna šanca ako získať peniaze späť pri likvidácii do 15 000Sk organizácia, 
do 100 000 Sk predseda PSK, nad 100 000 Sk Z PSK- postup: požiadať Odbor financií o 
odpis pohľadávky u Ing. Abu-Zaid, ktorá sa postúpi na Krajskú inventarizačnú komisiu. 
 
Ing. Kuľbaga sa zaujímal o vyrovnanie straty z minulého roka pri podnikateľskej činnosti. 
Ing. Holíková - ak je strata hosp. výsledku z podnikateľskej činnosti k 31.12., 
podnikateľská činnosť sa ruší aj napriek záväzku rovnajúcemu sa nule. 
 
PhDr. Tarča - či sa škola môže podieľať na odpisoch mesta Medzilaborce pri odbere tepla. 
Ing. Holíková- ZŠ sa nemôže podieľať na odpisoch a odporučila vyžiadať si záver z 
mestského zastupiteľstva. 
 
Ing. Marhefka sa pýtal, čo v prípade, ak PSK predalo ŠvP Mlynčeky, ale dielne škole ostali 
i so stratou, ktorú vytvorila ŠvP, čo s odpismi 
Ing. Holíková- individuálne riešenie 
 
RNDr. Dudzik - čo v prípade, ak škola nemá vlastnú jedáleň, žiaci sa stravujú v 



stravovacích zariadeniach PSK. Čo ak jedna taká organizácia zanikne, ako uhradiť faktúru 
za štátny príspevok 
Ing. Holíková – individuálne riešenie 
 
PhDr. Lazarová- škola mala s T-com zmluvu výhodný produkt BIZNIS a zmluva zanikla, 
kedže sa zmenil účastník a pýta sa, či môže s T-com uzavrieť novú zmluvu. 
Ing. Holíková- to čo zasiela T-com je náväznosť na ISPIN, ktoré PSK zaplatila a ostatné 
náklady si hradí každá organizácia sama, riešil to Ing Matejčík 
 
Mgr. Vician - školy by sa mali nazývať podľa špecializácie a odbornosti napr. SOŠ s 
prívlastkom 
Mgr. Obrimčáková-pripomienkovať koncepciu na webe MŠ SR 
 
 
Mgr. Kráľ - či SŠ bude odborná škola 
Mgr. Obrimčáková - vyšpecifikuje sa to podľa odborov 
 
 
RNDr. Mikulová členka Rady pri asociácii SOŠ pozvala riaditeľov na konferenciu 
26.9.2007. 
 
Ing. Pindešová - má zamestnanec nárok na odstupné, ak nechce odpracovať 3 mesiace 
vo výpovednej lehote. 
JUDr. Lukačíková- aj v tomto prípade mu prináleží odstupné 
 
Ing. Kuľbaga - má uzavrieť samostatnú dohodu o vykonaní práce na 10hod/týždenne. 
JUDr. Lukačíkova - áno 
 
Ing. Maturkaniča - ako postupovať a chápať pohotovosť. 
JUDr. Lukačíkova- rozdeľuje sa pohotovosť určená na pracovnom mieste, na inom mieste 
– aktívna pohotovosť a pohotovosť neaktívna sa nezapočítava do 48 hod. 
 
14. september 2007 
 
1. Ing.Pavel Ondek informoval riaditeľov o dohode medzi OZPŠ a V a PSK. Venoval sa aj 
otázke soc. fondu, kde je zamestnávateľ limitovaný prostriedkami v ňom. Je tu možnosť 
ponuky soc. programu - platobný styk a vedenie účtu na dva roky zdarma a výnos 
nemusia dať banke – benefit pre zamestnanca. Informoval o Kolektívnej zmluve vyššieho 
stupňa na rok 2007-Pracovné podmienky II. bod 4. Je tu zmena, kedy sa pohotovosť 
počíta do riadnej pracovnej doby. Pripravovaná Kolektívna zmluva na rok 2008: rozšíriť 
dovolenku, od 1.1.2008 sa predpokladá zvýšenie taríf o 4%, vyjednáva sa o tom, aby 
každý zamestnanec mal každý mesiac osobný príplatok v hodnote 500 Sk, soc. fond 
zostáva nezmenený, na roky 2007-2013 objem fin. prostriedkov do školstva 460 mil 
euro. Na záver Ing. Ondek poďakoval za pozornosť. 
 
2. Prezentácia Dexia banky 
 



3. Práca v sekciách, v ktorých boli riešené aktuálne a špecifické otázky podľa typov škôl. 
 
4. Prezentácia Nadácie F. A. Hayeka o projekte „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. 
 
5. PhDr. Milan Sidor, CSc. pozdravil prítomných a informoval o postoji Inštitútu 
vzdelávania, umenia a športu k otázke vzdelávania stredoškolskej mládeže. Ponúkol 
témy lektorských vystúpení pre stredoškolskú mládež. Poďakoval za pozornosť a vyzval 
prítomných k diskusii. 
 
6. Prezentácia projektu NOS-OSF, ktorý bol rozposlaný na 116 škôl. 
 
7. Prof. Ing. F. Schlosser, CSc. - vedúci služobného úradu MŠ SR , ktorý poprosil 
riaditeľov o racionálne pripomienkovanie a spoluprácu s MŠ SR na tvorbe nového 
školského zákona. Jeho súčasťou je návrh na monitorovanie žiaka od ZŠ až po VŠ. 
Informoval, že sa pripravuje zmena maturitného systému a štátna skúška bude 
nadradená iným lektorským skúškam. MŠ SR je názoru, že aj na SŠ by malo fungovať 
celoživotné vzdelávanie a zmienil sa aj o financovaní SŠ. Poďakoval prítomným za 
pozornosť a vyzval k diskusii. 
 
8. Prezentácia Regrutačného strediska, Prešov. 
 
9. Prezentácia Slovenskej sporiteľne, a.s. . 
 
10. PhDr. Kvetoslava Komanická oboznámila riaditeľov s nedostatkami v odpoveďových 
hárkoch v externej časti maturitnej skúšky v šk. roku 2006/2007 podľa štatistického 
vyhodnotenia výsledkov od ŠPÚ v Bratislave. V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK boli 
zistené chyby v odpoveďových hárkoch u týchto škôl: SPŠ strojnícka, Prešov a SPŠ, 
Snina. Dôvodné podozrenie na nekorektný postup v priebehu EČ MS vyslovila v súvislosti 
so školami v maturitných predmetoch: matematika – B: Gymnázium, Medzilaborce, 
Gymnázium J.A.Raymana, Prešov, SŠ - Gymnázium, Prešov, nemecký jazyk – B: 
Gymnázium, Stropkov, SPŠ, Bardejov, SPŠ, Poprad, OA, Bardejov, OA, Sabinov, SZŠ, 
Poprad. Vyjadrila presvedčenie, že v budúcom šk. roku je potrebné cielene zamerať 
metodickú i kontrolnú činnosť v priebehu EČ MS. Ďalej podala informáciu o šk. 
športových súťažiach, predmetových olympiádach, podala prehľad o projektoch, ktoré 
posudzoval KŠÚ v Prešove v šk. roku 2006/2007 a poďakovala za spoluprácu. 
RNDr. Čarný informoval o zabezpečení maturitných skúšok a poďakoval za spolupráci pri 
realizácii mat. skúšok v šk. roku 2006/2007. Zároveň podal informácie o vyhodnotení 
externej časti mat. skúšky. 
KŠÚ naďalej pokračuje vo vzdelávaní pedag. zamestn. všeobecno-vzdelávacích 
predmetov. Pre žiakov, ktorí majú jazykový certifikát je možnosť finančného ohodnotenia 
do 15.12.2007. Požiadal riaditeľov, aby dodržiavali termíny a sledovali web pri 
štatistických výkazoch. RNDr. Čarný poďakoval za pozornosť a vyzval prítomných k 
diskusii. 
 
11. Ing. Lenka Holubová informovala o pripravovanom projekte „ Zvyšovanie adaptability 
pedagógov stredných škôl na území PSK“. Začiatok projektu je 13.10.2007.  
 
12. Prezentácia a závery Slovak Telekom zo súťaže Cena Slovak Telekom . 



 
13. RNDr. Marcel Tribus predseda Územnej školskej rady PSK oboznámil zúčastnených s 
činnosťou Územnej školskej rady PSK. Jej členmi sú: PaedDr. L. Jantoš, PaedDr. I. 
Dubovecká, PaedDr. M. Novosadová, Ing. H. Madurová, RNDr. Marcel Tribus, Ing. A. 
Židová, Mgr. D. Nebus, B. Labiková, Ing. Ľ. Budzák. Ustanovujúce zasadnutie ÚŠR sa 
uskutočnilo 2.3.2007 – delegovaní členovia : S. Mathia, Mgr. B Šabeková. Informoval o 
povinnostiach a kompetenciách ÚŠR PSK. Spoluprácu s Odborom školstva a kultúry 
hodnotil ako ústretovú a dostačujúcu pre rozhodnutia ÚŠR PSK, no rezervy sú v 
spolupráci s KŠÚ v Prešove.  
 
14. Ing. Karol Lacko, PhD. v príhovore upozornil riaditeľov škôl na dodržiavanie zákonov , 
dodržiavanie postupov pri pracovnej ceste mimo PSK, na plnenie opatrení vyplývajúcich z 
kalendára úloh. Ďalej upozornil na cestovné príkazy, ktoré je potrebné mať vyplnené 
úplne, v opačnom prípade nebudú podpísané vedúcim OŠaK PSK. Vyzdvihol a pochválil 
Gymnázium vo Vranovr nad Topľou, RNDr. Blaščáka za vysokú úroveň šk. časopisu. 
Vedúci OŠaK PSK vyjadril poľutovanie nad tým, že niektorí riaditelia nepoznajú presnú 
adresu odboru. 
Upozornil na fakt, že porada riaditeľov je pre nich a nie pre zástupcov. Účasť je povinná. 
Požiadal prítomných, aby žiadosti na odbory adresovali podľa charakteru. Dal návrh na 
trojdňovú poradu, čo plénum odobrilo. Ing. Lacko zhodnotil tiež minulý šk. rok, ktorý bol 
z pohľadu zriaďovateľa úspešný, čo sa odzrkadlilo aj na finančnom ohodnotení v podobe 
odmien. Predpokladá, že tendencia bude pokračovať aj v budúcnosti a vyjadril uznanie 
nad pedagogickou prácou. Poďakoval tiež za prácu ÚŠR PSK, všetkým diskutujúcim a s 
prianím, že šk. rok 2007/2008 bude úspešný a ukončil poradu. 
 
Zapísala: Mgr. Martina Velecká  
Ing. Karol Lacko, PhD. 
vedúci OŠ ÚPSK 


