
Zápisnica z pracovnej porady riaditeľov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
 

Miesto konania: Stropkov, hotel Ondava 

Termín: 11. – 12. február 2016 

 

 

11. 2. 2016 – 1. deň porady 

 

1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci OŠ PSK 

 

 Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja otvoril vedúci OŠ PSK – Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý privítal 

prítomných riaditeľov a hostí.  

 Vedúci OŠ Ú PSK ospravedlnil niektorých hostí, ktorí sa z rôznych dôvodov pracovnej 

porady nemôžu zúčastniť, a to Ing. Hudák, hlavný kontrolór Ú PSK, zástupcu ŠIC 

v Prešove, p. Mgr. Ľuboš Kvašňák, OZ PŠaV. 

2. Aktuálne informácie Odboru školstva Okresného úradu v Prešove 

Ing. Ján Baláž:  

 Informoval o Maturite 2016, na ktorú je v Prešovskom kraji prihlásených 7 311 

maturantov (o 350 menej ako v minulom roku), termíny maturitných skúšok sú 15. marec 

– vyučovacie jazyky, 16. marec – cudzie jazyky, 17. marec - matematika. Náhradné 

termíny: 12. – 15. apríl 2016, maturitné skúšky v náhradnom termíne sa budú konať na 

Gymnáziu, Konštantínova 2, Prešov. Upozornil na zmeny uvedené v organizačných 

pokynoch k maturitnej skúške: nahrávky v cudzom jazyku nebudú len na CD, ale budú aj 

zverejnené v deň MS o 9.00, pomocné papiere na vyučovacie jazyky a cudzie jazyky  - 

bude k dispozícii  len 1 kus, predlžuje sa čas písania externej časti MS, a to na 

vyučovacom jazyku z 90 na 100 minút, v matematike zo 120 na 150 minút. 

 Upozornil na zmenu tlačiva Návrh na zaradenie žiaka so ŠVVP. 

 Informoval o Výzve na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na 

rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou 

dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 

2016. Termín podania je 4. marec, žiadateľom je zriaďovateľ – Prešovský samosprávny 

kraj, ktorému je potrebné odovzdať podklady, ktoré sú uvedené vo výzve, v termíne, ktorý 

stanoví OŠ Ú PSK. Informácie o projekte na OÚ OŠ podá p. Wittner, na MŠVVaŠ je 

zodpovedný p. Černý.     

Mgr. Stanislavová: 

 Informovala o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní v zahraničí v zmysle zákona 

č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií. 

Okresný úrad v sídle kraja má kompetencie uznať doklady o vzdelaní len pre základné 

a stredné školy (maturitná skúška, záverečná skúška), a to len na účely vzdelávania. 

 Rozdielovú skúšku pri nostrifikácii dokladov určí OÚ OŠ len vtedy, keď rozsah štúdia je 

v zahraničí kratší o jeden rok ako u nás, prípadne ak rozsah učiva je výrazne menší.  

Rozhodnutie nie je podkladom na uznanie kvalifikačných predpokladov na určitý druh 

práce, to uznáva len príslušné ministerstvo. K žiadosti o uznanie dokladov je potrebné 

doručiť aj potrebné doklady overené notárom.  

 S Českou republikou platí vzájomné uznávanie dokladov. Kontaktnou osobou v tejto 

oblasti je na OÚ OŠ v Prešove p. Stanislavová. Počas štúdia na strednej škole môže 

riaditeľ školy povoliť absolvovať časť štúdia v zahraničí. Rozdielové komisionálne 

skúšky môže riaditeľ školy nariadiť vykonať len za jeden ročník.   

Diskusia k vystúpeniam: 

 P. riaditeľka Židová sa pýtala, či k potvrdeniu o štúdiu žiaka pre rodiča, ktorý pracuje 

v zahraničí, nemá byť aj preklad do slovenského jazyka. P. Stanislavová odpovedala, že 



mal by byť úradný preklad tlačiva. Ďalej p. Židová informovala zástupcov OÚ, že pre 

organizovanie súťaží je veľmi nízky príspevok na stravu (0,20 €/1 žiak) a na cestovné 

vôbec nie je žiaden príspevok, čo je veľmi zarážajúce, ak chceme podporovať talenty 

a takmer celé financovanie súťaží je ponechané na školy, ktoré taktiež nemajú na tento 

účel financie. P. Stanislavová odpovedala, že podmienky neurčuje OÚ, ten tiež dostane 

informácie z MŠVVaŠ. 

 P. Stašenko a p. Zubrický sa informovali o podmienkach pri podávaní žiadostí na 

telocvične.   

3.  Aktuálne informácie RP MPC – PhDr. Jarmila Verbovská, zástupkyňa riaditeľa: 

 Ospravedlnila neprítomnosť riaditeľa RP MPC p. PaedDr. Štefana Šišku z pracovných 

dôvodov.  

 Informovala o organizačných zmenách  v rámci MPC. Od 1. januára 2016 sa detašované 

pracoviská zmenili na regionálne pracoviská MPC. RP MPC vzniklo aj v Košiciach, jeho 

riaditeľkou sa stala Dr. Alica Dragulová. Sídlo RP MPC v Košiciach je na hotelovej 

akadémii, aj metodické oddelenie pre telesnú a športovú výchovu bude len v Košiciach. 

 Ďalej p. Verbovská informovala o tom, že v súčasnosti MPC nerealizuje žiadne projekty, 

pretože boli pozastavené Európskou komisiou. Do konca februára bude zverejnená 

konkrétna ponuka tých vzdelávacích programov, ktoré budú MPC realizovať. 

Podmienkou na otvorenie kontinuálneho vzdelávania je 20 prihlásených záujemcov. 

V súčasnosti sa realizujú posudzovania atestačných prác – do konca marca. Upozornila, 

že nie všetky regionálne pracoviská budú ponúkať všetky druhy kontinuálneho 

vzdelávania, učitelia budú musieť vycestovať tam, kde príslušné vzdelávanie bude 

otvorené.  

 Pri prihlasovaní na kontinuálne vzdelávanie je potrebné sa elektronicky zaregistrovať, na 

vytlačenej prihláške už byť evidenčné číslo, na prihláške musí byť podpis riaditeľa školy 

a pečiatka školy. K prípravným atestačným vzdelávaniam pred 1. atestáciou je potrebné 

doložiť kópiu osvedčení o získaní 30 kreditov, K prípravným atestačným vzdelávaniam 

pred 2. atestáciou je potrebné predložiť aj kópiu dokladu o 1. atestácii a osvedčenia 

o získaní 30 kreditov. 1. aj 2. atestácia sa musia robiť v tom istom odbore.  

 Pripravuje sa nové usmernenie o tom, že ak prihláška nebude úplne vyplnená, nebude 

prijatá. RP MPC predložilo akreditačnej rade nové programy kontinuálneho vzdelávania, 

ktoré sa budú v priebehu roka schvaľovať a potom sa môžu zapracovať do plánov 

kontinuálneho vzdelávania jednotlivých škôl.  

 Riaditeľ školy by mal vyžadovať od absolventov KV spätnú väzbu, ako využíva učiteľ 

poznatky a zručnosti, ktoré vzdelávaním získal, v pedagogickej praxi.  

 Overovanie kompetencií podľa § 35 zákona 317/2009 Z. z. sa nebude vykonávať.  

 RP MPC ponúka vzdelávanie aj pre celý pedagogický kolektív.        

 

4.  Vystúpenie MUDr. Petra Chudíka, predsedu PSK 

 Predseda PSK poďakoval riaditeľom škôl za postoj k štrajku učiteľov a požiadal, aby 

poďakovanie odovzdali aj učiteľom na svojich školách. 

 Poďakoval za spoluprácu v predchádzajúcom období a prisľúbil pomoc pri zabezpečení 

vybavenia škôl, pri rekonštrukciách, ale aj pri platoch učiteľov z hľadiska zriaďovateľa. 

 Ďalej informoval, že zatiaľ sa nepripravuje ďalšie zlučovanie škôl v PSK, v Kežmarku sa 

pripravuje sťahovanie niektorých stredných škôl, ktoré sú v nájomných priestoroch, do 

priestorov po bývalých kasárňach. Predtým je potrebné tieto priestory zrekonštruovať. 

 Dôraz zo strany zriaďovateľa sa bude klásť na stredné odborné školy, ktoré majú 

pripravovať žiakov na tie povolania, ktoré sú v súlade s potrebami regionálneho trhu 

práce. 

 Je potrebné reagovať aj na potreby marginalizovaných skupín, ktoré nepôjdu študovať na 

študijné odbory – pripraviť pre ne vhodné učebné odbory. Pán predseda kladne hodnotil 

to, že sa znížil počet absolventov, ktorí sú evidovaní na úrade práce 

 Ďalej vyzval školy, aby boli pripravené na nové výzvy z európskych projektov.        

 



 

5. PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka CPPP v Prešove: 

 podala základné informácie z tejto oblasti. Upozornila riaditeľov škôl na to, aby 

preventívne aktivity na školách vykonávali len tie inštitúcie a organizácie, ktoré majú 

odbornú garanciu a sú odporúčané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 Upozornila na nové tlačivá Návrh na zaradenie žiakov s ŠVVP, informovala o možnosti 

spolupráce škôl a CPPP pri vypracovaní individuálnych plánov, na stránkach ŠPÚ je 

uvedený metodický materiál k ŠVVP. 

 Zdôraznila, aby pri prijímaní žiakov na stredné školy boli prijatí žiaci, ktorí spĺňajú 

kritériá na prijatie na daný typ školy, pretože potom pri prestupoch na iný typ školy môže 

nastať problém. Pri prijímaní žiakov na športové školy (triedy) a na bilingválne štúdium je 

potrebné robiť aj talentové skúšky. 

 Upozornila na jav, že už v materských školách sú badateľné zmeny v populácii, najmä 

v rečovej zdatnosti a v komunikácii. Najviac podnetov dieťa potrebuje do veku troch 

rokov, aby sa správne vyvíjali mozgové štruktúry.     

 Potom rozdala prítomným materiál na psychologickú sebaanalýzu. 

 

6. Mgr. Jozef Škvarek, združenie CKM SYST - Využitie preukazov ISIC/EURO a ITIC 

v školských a mimoškolských systémoch  

 Informoval o tejto možnosti pre žiakov a učiteľov, ako sa dá využiť v škole aj mimo 

školy – dochádzka žiakov, stravovací systém, cestovanie, využívanie rôznych zliav. 

 

8.   Ing. Marek Mesároš – Asseco Soluntions – systém ISPIN 

  Informoval o spolupráci PSK s PSK v oblasti elektronického informačného systému 

ISPIN. Spoločnosť vyvíja webovú aplikáciu HELIOS ONE v oblasti účtovníctva. Je to 

účtovnícky program pre účtovníčky a pre malých podnikateľov, v súčasnosti sa pripravuje 

informačný materiál k tejto aplikácii, ktorý dostanú školy. Potrebné informácie sú na 

webovom sídle: www.heliosone.sk. 

 

    

12. 2. 2016 – 2. deň porady 

 

Druhý rokovací deň otvoril vedúci OŠ PSK Ing. Karol Lacko, PhD. a zároveň ospravedlnil 

Ing. Jaroslava Timka, ktorý sa porady nezúčastní z pracovných dôvodov.  Zároveň navrhol, 

aby sa nasledujúca porada riaditeľov konala v Bardejovských Kúpeľoch 25. – 26. Augusta 

2016. 

 

9. Aktuálne informácie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom 

v Prešove - Mgr. Ing. Hana Mýtniková, MPH, MHA   

 Na začiatku svojho vystúpenia informovala o príslušnej legislatíve – o jednotlivých 

paragrafoch zákon č. 355/2007 Z. z. 

 V súlade s ustanoveniami zákona je nutné, aby každá škola či zariadenie mali súhlas 

RÚVZ s uvedením do prevádzky a schválený prevádzkový poriadok, tie školy, ktoré to 

nemajú splnené, nech tak urobia najneskôr do marca 2016. Žiadosti sú uvedené na 

webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 Zamestnávatelia sú povinní mať zmluvne zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu, ktorú 

môžu vykonávať aj technici BOZP, ak majú na to oprávnenie, ktorí majú vypracovať 

hodnotenie rizík na pracovisku. Na plnenie tejto úlohy budú zamerané kontroly od mája 

2016. 

 Od 1. 1. 2016 platí zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý platí aj pre školské jedálne, 

kde sa kuchynský odpad nemôže skrmovať, nesmú sa používať drviče odpadov, ak je 

drvička napojená na kanalizáciu, musí byť súhlas VVaK. Musí byť uzavretá zmluva 

s organizáciou, ktorá má oprávnenie na odvoz a likvidáciu takéhoto odpadu (kontroly od 

apríla). 

http://www.heliosone.sk/


 Za všetky porušenia zákonov sa budú organizácii udeľovať finančné sankcie od 150 – 

200 000 €. 

 Pri zabezpečovaní lyžiarskych výcvikov a škôl v prírode musí škola požiadať príslušný 

RÚVZ o vydanie rozhodnutia o oprávnenosti ubytovacieho zariadenia  poskytovať tieto 

služby. K žiadosti je potrebné doložiť kópie zriaďovacej listiny a dokladu o pridelení IČO. 

 

10. Aktuálne informácie OŠ PSK     

 

PhDr. Iveta Tarabčáková: 

 Požiadala, aby riaditelia škôl, kde sú zriadené centrá odborného vzdelávania zaslali kópiu 

rozhodnutia o zriadení aj na OŠ PSK. 

 Upozornila, že aj sú niektoré študijné alebo učebné odbory v procese experimentálneho 

overovania, nemajú sa podávať žiadosti o zaradenie do siete, 

 Školy majú v súlade s VZN zastupiteľstva PSK č. 47/2015 požiadať o počet žiakov 

v triedach. 

 Zdôraznila, aby pri prijímacích skúškach bol zabezpečený správny postup – je uvedený 

v zápisnici z porady riaditeľov z minulého roku. 

 Oceňovanie Pedagóg a žiak PSK sa bude konať 20. 6. 2016. Do konca marca je potrebné 

poslať návrhy za školu. Požiadala, aby školy, ktoré môžu, pomohli zabezpečiť kultúrny 

program na toto podujatie. Na túto prosbu zareagovali Gymnázium Kežmarok, 

Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove, Hotelová akadémia v Prešove.   

 

Ing. Lenka Holubová:  

 

  Požiadala riaditeľov, aby zabezpečili nahlásenie do RISu všetkých zmien v stave 

žiakov aj neospravedlnené hodiny do 5 dní odo zmeny. 

 Pri ukončení činnosti rady školy po 4 rokoch riaditeľ školy túto skutočnosť nahlási na 

OŠ, aby sa zabezpečilo včasné vyhlásenie volieb do rady školy predsedom PSK. Za 

voľby do rady školy zodpovedá riaditeľ školy. Voľby sa majú realizovať vo všetkých 

kategóriách, ktoré sú zastúpené v rade školy – rodičia (volia všetci rodičia a všetci 

majú právo byť volení, nielen zástupcovia v rade rodičov), pedagogickí zamestnanci, 

nepedagogickí zamestnanci, zástupcov žiakov v rade školy volí žiacka rada, ak je 

v škole zriadená. Po voľbách je potrebné poslať zápisnicu na OŠ Ú PSK, potom 

zriaďovateľ deleguje svojich zástupcov. Až potom sa koná ustanovujúce zasadanie 

rady školy. 

 Upozornila, aby riaditelia včas zabezpečili vyčistenie schránky v systéme ZIMBRA, 

pretože schránky sú preplnené a potom sa pošta zasielaná zriaďovateľom nedoručuje.  

 Ďalej p. Holubová upozornila riaditeľov, že vyúčtovanie lyžiarskych kurzov je 

potrebné zaslať do 10 dní od ukončenia. 

 Pripomenula, že v tabuľke pohľadávok sa nemajú uvádzať záväzky, je potrebné 

tabuľky, kde sa uvádzajú faktúry po lehote splatnosti, boli úplne vyplnené a zaslané 

v termíne podľa Kalendára úloh na šk. rok 2015/2016. Ak boli exekúcie, je potrebné 

sledovať vývoj exekúcie, zapisovať termíny jednotlivých krokov. 

 Štatistické výkazy o školskej jedálni je potrebné zasielať aj p. Gabriele Majerčákovej. 

 Informovala, že za minulý rok v rámci dohadovacieho konania boli zo štátu 

dofinancované kreditové príplatky len vo výške 10% z požadovaných finančných 

prostriedkov. Pri podpisovaní prihlášky na kontinuálne vzdelávanie je potrebné zistiť, 

či škola má finančné prostriedky na vyplácanie kreditového príplatku.  

 Novinkou je, že v správe o hospodárení sa budú uvádzať aj rozvojové projekty. Vo 

Výkaze P104 sa budú samostatne vykazovať pedagogickí zamestnanci podľa 

kategórií – začínajúci ped. zamestnanec, samostatný ped. zamestnanec, ped. 

zamestnanec s 1. atestáciou, ped. zamestnanec s 2. atestáciou.  

 

 



 

 

Ing. Karol Lacko, PhD. – vedúci OŠ PSK 

 

 

 Informoval, že následná finančná kontrola, vykonaná na Pedagogickej a sociálnej 

akadémii v Prešove nezistila vôbec nedostatky, čo je ojedinelé počas trvania VÚC. 

 Pri zahraničných služobných cestách sa už nebude dávať čestné vyhlásenie, že finančné 

prostriedky  sa nebudú používať z rozpočtu školy. 

 Pri udeľovaní riaditeľského voľna je potrebné uviesť dôvod. 

 Na organizačných poriadkoch škôl a školských zariadení musí byť uvedené Odbor 

školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja. 

 Ďalej vedúci OŠ informoval, že bol vyhlásený projekt o medzinárodnej spolupráci 

a vyzval, aby sa školy z prihraničných oblastí zapojili do projektu s Malopoľským 

vojvodstvom. 

 

 

Poradu ukončil vedúci Odboru školstva PSK Ing. Karol Lacko, PhD. 

    

  

  

  

      

   

 


