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Z á p i s n i c a 

 

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

konanej v dňoch 27. – 28. februára 2014 v Hoteli Ondava, Stropkov 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program 27. 02. 2014 

 

1. Otvorenie: Ing. Lenka Holubová, vedúca odd. riadiacich a hospodárskych činností OŠ PSK 

2. Príhovor: Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór Ú PSK 

3. Najčastejšie porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli zistené pri 

následných finančných kontrolách v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK – Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór Ú PSK za predchádzajúce obdobie 

 

4. Príhovor: PhDr. Marián Damankoš, PhD., poslanec PSK, predseda Komisie školstva, mládeže, 

telesnej výchovy a športu pri Z PSK 

5. Legislatívne zmeny v oblasti financovania a rozpočtu – Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca Odboru 

financií Ú PSK 

6. Aktuálne informácie Odboru školstva Okresného úradu v Prešove – PhDr. Kvetoslava Komanická, 

vedúca odboru  

7. Urob si doma energetický audit a vyhraj – prezentácia súťaže pre žiakov stredných škôl – Ing. 

Natália Banduričová, riaditeľka Spravbytkomfort a.s. Prešov 

8. Obed 

9. Aktuálne informácie inšpekčnej činnosti – Dr. Mária Choborová, riaditeľka ŠIC v Prešove 

10. Aktuálne informácie CPPP, Prešov – Dr. Viera Hybenová 

11. Aktuálne informácie OZ PšaV na Slovensku – Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda OZ PšaV na 

Slovensku 

12. Práca v sekciách 

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

Odbor školstva 
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1. Rokovanie pracovnej porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK v prvý deň otvorila a viedla Ing. Lenka Holubová, ktorá pozdravila zúčastnených, 

ospravedlnila Ing. Karola Lacka, PhD., vedúceho OŠ Ú PSK  z dôvodu pracovnej cesty do 

Bratislavy, predstavila prítomných hostí, a to menovite: PhDr. Mariána Damankoša, PhD., 

poslanca PSK, Ing. Jozefa Hudáka, novozvoleného hlavného kontrolóra Ú PSK, Ing. Jána Majdu, 

hlavného kontrolóra Ú PSK za predchádzajúce obdobie, PhDr. Ivetu Tarabčákovú, vedúcu OMC, 

Ing. Máriu Holíkovú, PhD., vedúcu Odboru financií Ú PSK a Mgr. Ľuboša Kvašňáka, predsedu 

OZ PšaV na Slovensku. Následne odovzdala slovo Ing. Jozefovi Hudákovi,  hlavnému 

kontrolórovi Ú PSK.  

 

2. Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór Ú PSK sa poďakoval za možnosť zúčastniť sa porady, 

v krátkosti sa predstavil, vyjadril presvedčenie o budúcej spolupráci, a z dôvodu krátkosti trvania 

jeho funkcie odovzdal slovo Ing. Jánovi Majdovi, hlavnému kontrolórovi za predchádzajúce 

obdobie. 

 

3. Ing. Ján Majda poďakoval riaditeľom škôl za prácu a  spoluprácu pri kontrolných činnostiach 

ÚHK PSK. V druhom polroku 2013 ÚHK PSK vykonal 30 kontrol, z toho v oblasti školstva bolo 

vykonaných 10 kontrol (33,3 % ), z toho boli 4 NFK (následná finančná kontrola), 5 KPO 

(kontrol plnenia opatrení) a 1 TK (tematická kontrola). Celkom bolo zistených 69 porušení 

zákonov, noriem, smerníc, z toho finančných 9 porušení, prijatých opatrení bolo 47. V oblasti 

školstva bolo zistených celkom 20 porušení (29% všetkých porušení), prijatých opatrení bolo 23 

(48,9 %), čo predstavuje približne polovicu zo všetkých prijatých opatrení. 

Najčastejšie porušovaný zákon: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. 

Hlavné nedostatky v oblastiach: 

A. Inventarizácia: 

- nevykonanie inventarizácie všetkého majetku (nie sú inventarizované účty a porovnané 

bankové výpisy), 

- nie sú podložené z katastra výpisy pozemkov, budov, ocenenie majetku záväzkov nie je podľa 

§26, §27, 

- nerobí sa kontrola pokladne 4-krát ročne so všetkými náležitosťami (počet bankoviek a 

celkový sumár), 

- inventúrne zápisy nemajú predpísané náležitosti alebo vôbec neboli predložené kontrolnej 

skupine, na základe čoho je preukázané porovnanie stavu majetku, záväzkov, rozdielu 

majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v účtovníctve (§29,  §30),  

- dochádza k zlému zaradeniu  alebo k nesprávnym posúdeniam technického zhodnotenia, tým 

je aj nesprávne odpisovanie a je porušené usmernenie PSK číslo 1008/2008/OU-009 

z 28.02.2008. 

B. Chýbajúce náležitosti účtovných dokladov: 

- neúplné cestovné príkazy (neuvedený dopravný prostriedok, miesto nástupu, nedoložené 

doklady, 

-  k havarijnému poisteniu vozidla, nezúčtovanie cestovného do 10 dní po skončení pracovnej 

cesty),  

- neuvedenie majetku v účtovnej evidencii, hlavne pozemky a ich zlé ocenenie, 

- neúčtovanie nákladov do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. 

 

  

Porušenie zákona č. 523/2003 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. 
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Porušenia sa týkali: efektívnosti, hospodárnosti, účelovosti vynakladaných finančných 

prostriedkov: 

- penále sa uhrádzalo bez prerokovania v škodovej komisii, 

- nedosahovali sa výnosy určené vlastným rozpočtom, 

- nie sú aktualizované vnútorné predpisy, 

- neviedla sa operatívna evidencia o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v jej 

rozpočte v priebehu roka. 

 

Porušenie zákonov č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v z.n.p., č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo 

verejnom záujme v z.n.p. a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v z.n.p.: 

- pracovné náplne zamestnancov nie sú v súlade s nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., 

ktorým sa  ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme, 

v ktorých sú uvedené  číselné kódy pracovných činností, slúžiace pri zaradení zamestnanca do 

príslušnej tarifnej triedy,  

- pracovné náplne sa odvolávajú na zákon a vyhlášku, ktoré už boli zrušené, 

- nie sú aktuálne náplne práce – porušený zákon č. 553/2003, zaradenie zamestnanca má byť 

v súlade so  zákonom § 5 ods. (5) písm. b), 

- neboli dodržané náležitosti mimopracovných dohôd, 

- nesprávne uzatváranie dohôd o vykonaní prác na opakované činnosti, 

- neprimeraná hodinová sadzba. 

 

Porušovanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

neskorších predpisov: 

- kontrolu finančnej operácie vykonávajú riaditelia, 

- smernice neobsahujú menovitý zoznam poverených zamestnancov zodpovedných za 

overovanie  jednotlivých oblastí, 

- neaktualizovanie internej smernice o finančnej kontrole, 

- nedôsledný výkon predbežnej finančnej kontroly, 

- výkon predbežnej finančnej kontroly sa nevykonával správne v súlade so znením zákona o 

finančnej  kontrole a vnútornom audite. 

 

Porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov: 

- nenovelizujú sa smernice pri zmene zákona, 

- na krycích listoch pokladničných dokladov, došlých faktúr sa nepreukazuje vykonávanie 

verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočňovanie stavebných 

prác a zákaziek na poskytovanie služieb v súlade a aktuálnym zákonom o verejnom 

obstarávaní. 

  

 

Porušovanie zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC, Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom PSK, metodických pokynov ...: 

- nie vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú uzavreté poistné zmluvy, 

- nepredkladajú sa zmluvy o nájme na schválenie PSK, 

- niektoré nájomné zmluvy sú nevýhodné, 

- niektoré vlastnícke vzťahy neboli správne zapísané. 
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4. PhDr. Marián Damankoš, PhD., predseda komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy 

a športu a poslanec PSK nadviazal na predchádzajúce slová Ing. Jána Majdu s tým, že poukázal 

na to, že dôležité v oblasti školstva nie je len dodržiavanie smerníc a noriem, ale hlavne výchova 

schopných, úspešných a uplatniteľných absolventov. Predstavil regionálnu stratégiu rozvoja, 

výchovy a vzdelávania  na roky  2013 - 2015, pričom zvýraznil, že jeho úlohou je kontrolovať 

realizáciu a napĺňanie vízií tejto koncepcie. Vyjadril presvedčenie, že aj keď sú kompetencie 

obmedzené, aj napriek tomu sa dá zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces. Vzhľadom 

k nedostatku financií pre oblasť školstva je taktiež dôlešité hľadať spôsoby financovania.  

 

5. Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca Odboru financií Ú PSK poukázala na skutočnosť, že 

pedagogická činnosť sa dá realizovať, ak škola disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. 

Taktiež upozornila riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosati PSK na 

niekoľko nasledovných problémov: 

 

o V súčastnosti až 90 % škôl má nedostatok financií a rok 2014 bude pre mnohé školy 

zložitejší, ba až krízový. PSK nemôže dofinancovať školy na 100% normatívu, lebo viaceré 

už teraz požadujú riešiť financovanie zhruba na 120 % normatívu a viac.  

o Školy, ktorých percentuálna kapacitná vyťažiteľnosť je 50% a menej, po Eduzbere z roku 

2013 majú problém. Budú musieť zvažovať presun zo mzdového normatívu do 

prevádzkového normatívu. V roku 2013 odborový zväz požadoval prideliť školám 100 % 

mzdového normatívu, avšak ak škola nemá na prevádzku dostatok FP a bude odpojená od 

médií, potom učitelia nebudú môcť vykonáva vyučovací proces, a tak ako žiaci, tak aj oni 

ostanú doma. V tom prípade v zmysle zákona nie je možné vyplácať plat zamestnancom 

školy, nakoľko im prislúch iba 60 % mzdy, ak sú dôvody, pre ktoré nemôžu vykonávať 

vyučovací proces. Odborový zväz by mal tlačiť na MŠ SR, aby sa adekvátne zvýšil aj 

prevádzkový normatív vzhľadom na uvedené.  

o V dôsledku výrazného zníženia počtu žiakov na stredných školách a tým aj nedostaku FP na 

prevádzku školy a mzdy bude nutné pristúpiť k racionalizácii stredných škôl už v tomto roku. 

o Povinnosť riaditeľov ako štatutárnych zástupcov škôl hlásiť záväzky ku poslednému dňu 

daného mesiaca vždy do 15 dňa po uplynutí sledovaného mesiaca (mnoho škôl si túto 

povinnosť robí až po 20-tom dni v mesiaci po lehote platnosti), z dôvodu uzatvárania 

uzávierok na odbore financií Ú PSK za šk. rok 2012/2013. Jedná sa o dôležitú informáciu pre 

hospodárenie PSK, taktiež pozornosť je potrebné venovať aj správnosti uvádzaných záväzkov 

(informácia je odborom financií Ú PSK overiteľná, nie je dôvod uvádzať mylné informácie). 

o Upriamiť pozornosť riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 

na príkazné listy predsedu PSK, následne  odstraňovať zistené nedostatky. 

o Na základe § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy vydáva MF SR vo Finančnom spravodajcovi  „Kódy zdrojov“ , ktoré sa používajú 

vo výkazníctve ako aj v rozpočte (informácie majú ekonomickí zamestnanci škôl 

a zariadení). Pre riaditeľov škôl a školských zariadení je dôležité, aby sa ekonomike školy 

venovali a informovali sa, aké sú problémy, vedeli zhruba čítať zo zostáv čerpania rozpočtu, 

dôsledne kontrolovali svojich ekonomických zamestnancov a ovládali aspoň základné zdroje 

krytia rozpočtu a to konkrétne:  

111– finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, 

41 – finančné zdroje od zriaďovateľa , 

72 – vybrané mimorozpočtové prostriedky (za kódom 72 sa uvádza písmeno „a“ až „j“ podľa 

ustanovenia § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v platnom znení), 

46- vlastné zdroje organizácie. 
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o Novelizácia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov – Zákon č. 523/2004 z. Z. s účinnosťou k  01.01.2014 – je požiadavka, aby 

riaditelia spolu so svojimi ekonómami v záujme školy spoločne preštudovali tento zákon a tak sa 

vyhli príp. chybám a nezrovnalostiam.  

 

o Od roku 2013 v porovnaní s inými rokmi je mzdový normatív presne určený, prípadný presun zo 

mzdového normatívu do prevádzkového normatívu je možný iba na základe zaslania písomnej 

žiadosti štatutára o súhlas zriaďovateľa s týmto presunom podľa § 2 ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení. 

o Pre školu ako rozpočtovú organizáciu, tak aj príspevkovú, ktoré sú financované zo štátnych 

zdrojov v rámci preneseného výkonu štátnej správy (FP prideľované so zdrojom 111) neplatí, že 

si vie ušetriť finančné prostriedky v prípade vysokých zálohových platieb za médiá. Po zúčtovaní 

a vyčíslení preplatkov je povinnosť tieto štátne zdroje vrátiť prostredníctvom zriaďovateľa do 

štátneho rozpočtu. Preto je potrebné, aby si štatutári zabezpečili preddavkové platby primerané, 

aby nedochádzalo k preplatkom a je vhodné, aby si zabezpečili u dodávateľov rovnomerné platby 

tak, aby rozpočet nebol nerovnomerne zaťažovaný (vysoké zálohy január až marec). Je 

výhodnejšie mať rozumný nedoplatok ako preplatok.  Za rok 2013 sa do štátneho rozpočtu vráti 

suma 39 209 €. Analogicky to platí pre finačné zdroje získané z PSK, všetky príjmy sa odvádzajú 

do príjmov PSK. 

 

o Do 1. marca 2014 je termín na predloženie žiadostí – životné jubileá. Žiadosti o odstupné 

podávať priebežne až po vyplatení odstupného, žiadosti na odchodné predkladať vždy do 2. dňa 

po ukončení mesiaca v kalendárnom roku.  

 

o Darované finančné prostriedky - § 23 ods. 1 písm. a) zákona o RPVS sa vedú na samostatnom 

darovacom účte, ktorý sa na konci rozpočtového roka nenuluje. Prostriedky na tomto účte môžu 

zostať v závislosti od podmienok dohodnutých v darovacej zmluve (napr. doba, do ktorej majú 

byť peniaze použité, resp. ľubovoľne dlho). V momente, keď škola prostriedky chce/musí použiť, 

prevedie sumu, ktorú plánuje z tohto účtu použiť na príjmový účet a listom žiada zriaďovateľa o 

uvoľnenie darovaných prostriedkov a vydanie rozpočtového opatrenia. V žiadosti uvedie sumu, 

na aké výdavky ich plánuje použiť, tzn. bežné výdavky, kapitálové výdavky, a uvedie účel 

použitia ak takýto v zmluve o darovaní je uvedený. Súčasťou žiadosti je bankový výpis a kópia 

darovacej zmluvy. V prípade, že darca neuvedie účel použitia darovaných prostriedkov, proces 

uvoľnenia zo strany zriaďovateľa je zdĺhavejší, nakoľko použitie darovaných prostriedkov bez 

účelového určenia podlieha schváleniu samosprávneho orgánu (zasadnutie je raz za 2 mesiace). 

Zastupiteľstvo v danom prípade schvaľuje úpravu rozpočtu v rámci PSK a úpravu rozpočtu pre 

subjekt, ktorý obdržal darované prostriedky. Pri prevode darovaných prostriedkov ako aj pri 

použití darovaných prostriedkov sa musia príjmy s výdavkami rovnať a byť označené zdrojom 

72a. Stav príjmov a čerpania darovaných prostriedkov predkladá ekonóm štatuárovi, pre účely 

kontroly, či je dodržané označenie zdroja darovaných prostriedkov.  

 

o Spolufinancovanie projektov školám v rámci výzvy OP Vzdelávanie „ Moderná stredná škola“, 

bude posudzované na základe perspektívnosti a udržateľnosti školy. 

 

o Zmena zákona o štátnej pokladnici - Zákon č. 659/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici. Novelizovanou úpravou sa rozširuje  zoznam 

klientov o subjekty rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC 

s účinnosťou od 1.7.2014. Prebehli prvé rokovania so zástupcami ŠP a na organizácie boli 

distribuované požiadavky na predloženie údajov do systému. 
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6. PhDr. Kvetoslava Komanická, vedúca Odboru školstva Okresného úradu v Prešove 

poukázala na niekoľko skutočností: 

- Rok 2014 bude pre školstvo prelomový, viď zmeny v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, taktiež v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

- Od 1.10.2013 sa OŠ Obvodného úradu premenoval na OŠ  Okresného úradu v Prešove , 

pričom kompetencie ostávajú, všetky informácie budú zaslané poštou. 

- Záverečné skúšky pre stredné školy – distribučné miesto rozšírené o Poprad 

     Termíny :  18.03. 2014 – riadny termín 

                       11.04.2014 -  náhradný termín 

                       03.09. 2014 - opravný termín   

- úlohy sa majú opravovať nie podľa vlastného úsudku, ale podľa kľúča, 

- tabuľka predsedov záverečných komisií bola zaslaná, 

- prijímacie skúšky na šk. rok 2014/2015 – nezmenené, 

- ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu - cez OŠ Okresného úradu ponúkame voľné 

miesta, kde by žiak mohol byť umiestnený. 

- MŠ SR zisťuje cez Okresné Úrady kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov. Cieľom 

štatistického zisťovania kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti 

vyučovania je získať aktuálne a spoľahlivé údaje o pedagogických zamestnancoch 

pôsobiacich v regionálnom školstve za celú Slovenskú republiku, Zber údajov sa vykonáva na 

základe § 58 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 317/2009 Z. 

z.") raz za päť rokov prostredníctvom prostredníctvom elektronického zberu údajov na 

základe prihlásenia sa do webovej aplikácie umiestnenej v Dátovom centre Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

- Asistenti učiteľov pre zdravotne znevýhodnených žiakov – ak MŠ SR neposkytne peniaze, tak 

ani Okresný úrad nemôže vyhovieť žiadosti, 

- škola musí zvážiť na základe adekvátnych priastorových či personálnych možností prijať 

telesne znevýhodneného žiaka na štúdium, 

- v riešení bude doprava, vzdelávacie poukazy, financovanie súťaží, normatívy sa doplnia na 

triedu, znevýhodnených žiakov, žiakov úspešných v športe, 

- vakcíny pre sociálne znevýhodnené prostredie – bezo zmeny, 

- normatívy pre: súkromné školy – 70 %, ostatné: 100% . 

 

7. Ing. Natália Banduričová, riaditeľka Spravbytkomfort a.s. Prešov v krátkosti predstavila 

spoločnosť SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov. Spoločnosť, ktorá je súčasťou nadnárodného 

koncernu ENERGIECOMFORT GmbH Viedeň, kde patria aj ďalšie slovenské spoločnosti 

BYTKOMFORT Nové Zámky, TT-KOMFORT Trnava. Medzi základné služby spoločnosti patrí: 

výroba tepla, správa bytov a nebytových priestorov, energetické poradenstvo. Medzi stále úlohy 

patrí: využívať energie efektívne a čisto, myslieť v predstihu na životné prostredie, zabezpečiť 

efektívne  technické a ekonomické riešenia a ponúkať rozsiahle energetické služby  

spotrebiteľom.  
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Taktiež oboznámila riaditeľov škôl o súťaži pre stredoškolákov v Prešovskom kraji s názvom 

Urob si doma Energetický audit a vyhraj Notebook! Myšlienka súťaže je osloviť mladú generáciu 

a získať obraz o tom, ako mládež vníma spotrebu energií a jej šetrenie v byte či dome. Projekty 

majú byť zamerané na návrhy riešenia šetrenia energií v domácnosti. Do súťaže je možné naklásiť 

15 projektov, Uzávierka je do 30. mája 2014. Viac informácií na www.spravbytkomfort.sk. 

 

8. Dr. Mária Choborová, riaditeľka ŠIC v Prešove poskytla aktuálne zistenia inšpekčnej činnosti 

za predchádzajúci školský rok.  

Školské vzdelávacie programy:  

pozitíva:  zaznamenaný posun v kvalite ich spracovania, lepšia definícia cieľov s prepojením na 

prax, dobre konkretizované, premyslené, rešpektujúce reálne podmienky, 

negatíva:  pretrvávajúci nedostatok s učebnými plánmi, nerešpektovali rámcové učebné plány a 

školám často chýbali vlastné poznámky k nim súvisiace s organizáciou vyučovania, 

nevypracovanie učebných osnov niektorých predmetov, množstvo obsahových nedostatkov, 

učiteľom chýbajú spôsobilosti s tvorbou učebných osnov, vo vzťahu k vzdelávaniu žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nedostatočné dodržiavanie individuálnych 

výchovno-vzdelávacích programov. 

Kontrolná činnosť – najslabšie hodnoteným ukazovateľom bol vnútorný systém kontroly 

a hodnotenia: 

- stanovené pravidlá, metódy a formy nesmerovali k objektívnemu hodnoteniu žiakov a 

pedagogických zamestnancov, 

- plány kontrolnej činnosti neboli komplexnými a premyslene vypracovanými materiálmi    

- riadiaci zamestnanci nevyvodzovali účinné opatrenia na odstránenie nedostatkov najmä vo 

výchovno-vzdelávacej oblasti, 

- možno konštatovať, že nevyužitie odborného a pedagogického potenciálu poradných orgánov 

riaditeľa školy bráni zlepšeniu situácie rovnako, ako aj formálnosť ich fungovania. 

Bezpečnosť a prevencia v správaní sa žiakov – zisťovanie na základe vyplnenia 

dotazníkov žiakmi. Zistenia boli nasledovné: 

- šikanovanie - sa vyskytovalo v škole (najčastejšie cez prestávku, ale aj v triede počas 

vyučovania) i mimo školy, pričom žiaci v dotazníku uviedli, že k zlepšeniu situácie vo vzťahu 

k šikanovaniu by pomohla častejšia otvorená komunikácia s učiteľmi, zodpovednejší  prístup 

učiteľov pri riešení náznaku šikanovania, dôsledné a pravidelné  monitorovanie situácie 

v škole, 

- nedisciplinovanosť -  ako príčinu žiaci uviedli málo zaujímavé vyučovacie hodiny (čo 

potvrdili aj výsledky hospitácií v stredných školách), nedostatočný rešpekt učiteľov u žiakov. 

- Služby školy - veĺmi dobrá úroveň – bohatá ponuka záujmovej činnosti, kvalitné výchovné 

poradenstvo žiakom, učiteľom, rodičom, spolupráca s odbornými zamestnancami 

poradenských zariadení. 

- Plnenie povinnej školskej dochádzky – školy zaslali príslušným orgánom štátnej správy a 

obciam oznámenia o žiakoch, ktorí neospravedlnene vynechali viac ako 15 vyučovacích hodín 

v mesiaci,  spätné informácie o ich  riešení neboli obdržané. V stredných školách bolo značné 

množstvo žiakov (20,8 %) oslobodených od vyučovania telesnej a športovej výchovy, napriek 

tomu sa ani v jednom kontrolovanom subjekte nerealizovalo vyučovanie zdravotnej telesnej 

výchovy. 

http://www.spravbytkomfort.sk/
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- Materiálno-technického vybavenie škôl – zlepšenie vo vybavení digitálnymi technológiami, 

závažným zistením bolo, že školy disponujú dostatkom didaktickej techniky, vrátane IKT, no 

aj napriek tomu ich učitelia len málo využívajú. Ďalší problém je s nedostatkom učebníc, s 

nevyužívaním dostupných učebníc, čo negatívne vplýva na prácu učiteľov i žiakov a na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti. Na niektorých vyučovacích hodinách v SOŠ chýbala akákoľvek práca 

s textom alebo práca s textom nebola cieľavedomá. 

- Rozvíjanie kľúčových kompetencií - zistenia sú porovnateľné so zisteniami z 

predchádzajúcich školských rokov. Najlepšie rozvíjané boli poznávacie a komunikačné 

kompetencie, pracovné návyky a zručnosti žiakov. Naďalej bola nedostatočná pozornosť 

venovaná občianskym a sociálnym kompetenciám (hodnotiacim a sebahodnotiacim 

zručnostiam žiakov a podporovaniu kooperatívneho vyučovania, ako aj práce v tíme) a 

kompetenciám žiakov k celoživotnému učeniu sa. Pri vysvetľovaní učiva v SOŠ boli zistené 

vážne nedostatky spojené s nezrozumiteľnosťou a neodbornosťou výkladu, s neprimerane 

dlhým diktovaním učiva, s nevyhovujúcou organizáciou hodiny, ale aj s úplnou absenciou 

učebných pomôcok i v prípade, že si to charakter preberanej témy vyžadoval. 

- Realizácie prijímacieho konania na gymnázium a do študijných odborov na strednú odbornú 

školu - forma, obsah a rozsah jednotných kritérií prijímacej skúšky (v súlade so vzdelávacími 

štandardami), boli prerokované v pedagogickej rade. Riaditelia škôl rozhodli o prijatí bez 

prijímacej skúšky uchádzačov s úspešnosťou vyššou ako 90 % v každom predmete Testovania 

9. 

- Závažné nedostatky- nesprávna a neúplná citácia právnych predpisov vo vydaných 

rozhodnutiach a nedodržanie termínu vydania rozhodnutia o prijatí bez prijímacej skúšky, 

výrazné nedostatky sa vyskytli v 2 školách, kde v stanovených kritériách chýbali bodová 

hranica úspešnosti/neúspešnosti vykonania prijímacej skúšky, postup pri rovnosti bodov, 

chýbali informácie o organizácii prijímacej skúšky, zverejnení výsledkov a bodové hodnotenie 

za úspešnosť v Testovaní 9. 

- Kritériá na prijatie boli vo väčšine škôl dobre rozpracované, vrátane postupu pri zostavovaní 

poradia uchádzačov. 

- Kontrola odpoveďových hárkov z externej časti maturitnej skúšky na gymnáziu a v strednej 

odbornej škole - porovnaním originálov OH sledovaných predmetov a ich kópií sa zistilo, že 

vo viacerých subjektoch nebola dodržaná objektivita priebehu EČ MS. V niektorých školách 

sa nezhodovali originály a kópie OH - v origináloch OH boli vykonané dodatočné úpravy. 

- Najčastejšie boli nesprávne odpovede prečiarknuté, úlohy opravené a následne vyhodnotené 

ako správne, dopísanie chýbajúcich písmen, slov, prečiarknutí koncovky, doplnení bodiek v 

skratkách, prečiarknutí časti slova a v doplnení m interpunkčných znamienok. 

- Veľké rozdiely v úspešnosti žiakov v testoch a polročnej klasifikácii signalizovali nižšiu 

objektivitu polročného hodnotenia žiakov, ale aj možnú spoluprácu žiakov alebo nadiktovanie 

odpovedí zo strany administrátora, ktoré však dostupnými metódami a formami kontroly 

nebolo možné overiť. 

- Podania vybavované ŠIC Prešov - podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona 

č. 289/2012 Z. z. sa odkladajú nielen anonymné sťažnosti, ale aj sťažnosti podané 

elektronickou poštou, ktoré neboli so zaručeným elektronickým podpisom a neboli do piatich 

pracovných dní písomne potvrdené podpisom, tiež podania, ktoré za sťažovateľa podávala iná 

osoba (napr. rodič plnoletého žiaka), ale nedoložila úradne osvedčené splnomocnenie podľa 

zákona.  
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- Ak odložené sťažnosti poukazovali na závažné nedostatky, ŠI ich využívala ako podnet pri 

výkone školských inšpekcií. To sa týka aj podaní, ktoré síce boli podávateľom označené ako 

sťažnosť, ale nespĺňali podmienku ustanovenia § 3 uvedeného zákona o sťažnostiach, t. j. 

poukazovali na konkrétne nedostatky znamenajúce možné porušenie právnych predpisov, ale 

nebolo z nich zrejmé, ochrany akého svojho práva sa pisateľ domáha. 

- Pisatelia podaní – najviac zastúpení rodičia, na druhom mieste anonymní pisatelia, na treťom 

pedagogickí zamestnanci a na štvrtom mieste žiaci. Oproti predchádzajúcim rokom sa najviac 

zvýšil počet anonymných podaní. 

- Osoby, proti ktorým podania smerovali - najviac podaní smerovalo proti riaditeľom škôl 

(spôsobené aj tým, že riaditelia priamo zodpovedajú za rozhodnutia, ktoré rodičovská 

verejnosť  vníma veľmi citlivo - prijímanie do škôl, ukladanie závažnejších výchovných 

opatrení, klasifikácia správania a pod.); druhou najpočetnejšou skupinou boli učitelia. 

- Námietky smerujúce proti riaditeľom škôl: 

 nedostatky v školskom vzdelávacom programe, 

 nekvalitná výučba (osobitne cudzích jazykov), 

 klasifikácia správania, 

 ukladanie výchovných opatrení, 

 neodučené hodiny, 

 neinformovanie rodiča neplnoletého žiaka o podstatnom zhoršení prospechu alebo 

správania, 

 nedostatky v správnom konaní, komisionálne skúšky (zaujatosť, neprimeraná 

náročnosť úloh), 

 neakceptovanie záverov psychologického, prípadne špeciálno-pedagogického 

vyšetrenia, 

 neriešenie šikanovania a iných foriem agresívneho správania žiakov, 

 neriešenie problémových situácií, či už ide o vzťah učiteľ - žiak alebo učiteľ - rodič. 

 Námietky smerujúce proti učiteľom: 

 nízka úroveň vyučovania, 

 neobjektívna klasifikácia prospechu,  

 neobjektívna klasifikácia na ústnych a písomných maturitných skúškach,  

 neplnenie učebných osnov,  

 sčasti alebo úplne neodučené hodiny,  

 nepedagogický prístup k žiakom (nadávky, psychický nátlak), 

 nezohľadňovanie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov. 

 

9. Dr. Viera Hybenová, riaditeľka CPPPaP v Prešove nadviazala na závery predchádzajúceho 

príspevku z hľadiska porúch u detí a mládeže, apelovala na riaditeľov, že podľa vyhlášky 307 o 

intelektuálnom nadaní nestačí školu vybaviť najmodernejšími materiálno-technickými 

prostriedkami, ale v prípade šikovných žiakov využiť ich potenciál, a v prípade žiakov 

s poruchami diagnostikovať daný problém v centrách a následne  upraviť a prispôsobiť program 

pre prácu s takýmito žiakmi.  Výskumy a pozorovania ukazujú, že deti so sociálne zabezpečených 

rodín navštevujú vo väčšej miere vysoké školy, ako deti síce nadané, ale pochádzajúce z rodín 

s nižším sociálnym statusom.  Prešovský kraj je v tomto smere dlhodobo na úrovni priemernosti. 
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Tu nastupuje rola pedagóga na strednej škole, ktorý svojím profesionálnym prístupom, správnou 

motiváciou môže eliminovať tento stav, teda kompenzuje ostatné  negatíva.  

Je dôležité monitorovanie prostredia a následne včas zachytávať rizikové javy. Tu nastupuje 

úloha CPPPaP správne diagnostikovať problém, a tak nielen pomôcť žiakovi, ale uľahčiť prácu aj 

pedagógom. Mnohé školy spolupracujú s CPPPaP, avšak niekde sa diagnostikované závery 

neakceptujú. Žiak je následne nesprávne klasifikovaný, čo má vplyv aj na ďalšie oblasti.  

V súčasnosti platná legislatíva Slovenskej republiky umožňuje rodičom detí so špeciálnymi 

potrebami rozhodnúť sa pre formu vzdelávania svojho dieťaťa (napr. podľa Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv článok 26 ods. 3). Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

žiaka a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) je možné žiaka 

zapísať do školy. Rodičia by mali byť o všetkom informovaní a zároveň by mali participovať na 

tvorbe niektorých podmienok (napr. aj pri tvorbe individuálneho výchovno-vzdelávacieho 

programu). 

 

10. Mgr. Ľuboš Kvašňák, predseda Rady OZ PšaV SŠ a Z vo vsl. regióne Slovenska informoval 

o aktuálnych informáciách OZ.  

Výzva vláde SR k postupovým krokom pri systémovom riešení problémov v rezorte 

školstva: 

1. Školstvo ako priorita pri prerozdeľovaní verejných financií = do konca volebného obdobia 

vlády na úrovni vyspelých štátov EÚ, minimálne 6 % z HDP.  

2. Efektívne financovanie škôl a školských zariadení  = zjednodušenie a posilnenie 

transparentnosti a adresnosti finančných prostriedkov, optimalizácie siete škôl a školských 

zariadení, dôsledná kontrola dodržiavania účelnosti finančných prostriedkov. 

3. Zabezpečenie rastu miezd pre zamestnancov školstva v rokoch 2014 – 2016 = aby 

vysokoškolsky vzdelaní pedagógovia dosahovali úroveň minimálne 70 % platu vysokoškolsky 

vzdelaných zamestnancov v SR (1,2 až 1,6-násobku priemerného platu v NH). Pre 

nepedagogických zamestnancov upraviť základnú stupnicu platových taríf tak, aby začínala 

minimálnou mzdou.  

4. Participácia OZ PŠaV a partnerských reprezentatívnych organizácií rezortu školstva v 

príprave a vytváraní návrhu systémových zmien v rezorte školstva  

 

Kampaň- spojme sa za kvalitné vzdelávanie:  dňa 23. novembra sa v Bruseli uskutočnilo 

špeciálne stretnutie Výboru ETUCE (Európsky odborový výbor pre vzdelávanie) Základom 

kampane, ktorá vyvrcholí 5. októbra 2014 na Svetový deň učiteľov, sú tri piliere: kvalitní učitelia, 

kvalitné vzdelávacie nástroje a kvalitné prostredie. Výbor ETUCE následne schválil  dokument, 

ktorý prezentuje 10 kľúčových odkazov na podporu kvality vzdelávania v Európe určených 

parlamentom a vládam členských štátov EÚ.  

1. Kvalitné vzdelanie - základné ľudské právo a verejný statok. 

2. Vízia Európskych učiteľských odborov o "kvalitnom vzdelávaní“  

3. Prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre všetkých 

4. Financovanie verejného školstva 

5. Rovnosť príležitostí a sociálna mobilita 

6. Kvalitné vzdelávania učiteľov 

7. Atraktivita učiteľského povolania 

8. Učiteľské odbory a nástroje sociálneho dialógu 
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9. Zapojenie učiteľských odborov do rozhodovania, ktoré priamo alebo  nepriamo 

ovplyvní sektor vzdelávania. 

10. Súvislé konzultácie sociálnych partnerov, ktoré smerujú k hospodárskemu a 

sociálnemu pokroku . 

 

Zástupcovia školských odborových zväzov z celej Európy, vrátane OZ PŠaV na Slovensku, 

mu vyjadrili veľkú podporu. Dňa 30. januára 2014 predstavil tento dokument predseda OZ PŠaV Ing. 

Pavel Ondek na rokovaní s predsedom a podpredsedom výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, 

mládež a šport v súvislosti so záväzkom podporovať a propagovať tieto požiadavky. Sú výrazom 

spoločnej snahy zamestnancov o zvýšenie investícií do  školstva, zlepšenie ich sociálnych a 

ekonomických podmienok, a tým aj zvýšenie kvality vzdelávania pre budúce generácie. 

 

 

Pôžičky pre pedagógov: môžete pomôcť nastaviť podmienky poskytovania pôžičiek a tým 

zvýšiť šancu mladých pedagógov na získanie pôžičky v budúcnosti. Napíšte nám Váš názor 

vyplnením dotazníka : http://www.fnpv.sk/vas-nazor-pedagog (Vaše návrhy a názory môžu byť 

zohľadnené už v školskom roku 2014/2015. Tak neváhajte a vyjadrite svoj názor do 28.2.2014. ) 

 

 

 

Program 28. 02. 2014 

 

1. Otvorenie  – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva Ú PSK 

2. Čistá škola – plk. PhDr. Marián Leško, Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove 

3. Informácia o národnom projekte – Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej   

      uplatniteľnosti na trhu práce – Mgr. Juraj Petrík, Mgr. Andrea Kolačkovská, Mgr. Lucia Majirošová 

4. Aktuálne zmeny v legislatíve v systéme kontinuálneho vzdelávania – PaedDr. Klára Vranaiová,   

      zástupkyňa DP MPC Košice 

5. Slovenské centrum obstarávania – PhDr. Martin Zibrín, výkonný riaditeľ SCO 

6. Aktuálne informácie Odboru školstva Ú PSK – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci OŠ Ú PSK,  

Ing. Lenka Holubová, vedúca ORHC, PhDr. Iveta Tarabčáková, vedúca OMC 

7. Autorizované meranie emisií – Ing. Jaroslav Smolej, Eko-Term Servis s.r.o. Košice 

8. Dubnický technologický inštitút – PaedDr. Martin Smetanka, vedúci konzultačno-informačného  

      centra DTI, Stropkov 

 

1. Druhý deň porady otvoril Ing.Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva Ú PSK privítaním ďalších 

hostí, a to MuDr. Petra Obrimčáka, podpredsedu PSK a súčasne primátora mesta Stropkov, tiež plk. 

PhDr. Mariána Leška, ktorému hneď odovzdal slovo. 

 

2. Plk. PhDr. Marián Leško,  krátkosti predstavil svoju osobu a svoju činnosť v oblasti drogovej 

trestnej činnosti, najproblematickej z hľadiska spoločenských dôsledkov. V roku 2013 bolo oproti 

minulému roku zaznamenaných 130 prípadov násilnej drogovej činnosti, t.j. nárast o 31 prípadov, 

z toho objasnených bolo 104 prípadov. Celkovo drogová činnosť na Slovensku má rastúci trend, 

v súčastnosti každý tretí študent má skúsenosť s drogami, pričom na dedinách je používanie drog 

oproti mestám menej výrazné. Príčinou je málo pohybu mestských detí, neustále vysedávanie za 

počítačom, ľahká dostupnosť drog (škola, parky, diskotéky, ulica), nezáujem zo strany rodičov.  

Za drogové trestné činy sa považujú činy spáchané podľa § 171 - neoprávnené 

prechovávanie drogy pre vlastnú potrebu, § 172 - neoprávnená výroba, distribúcia a držba drogy, § 

https://docs.google.com/forms/d/1bX-IMp0fMf4kgxuBTsOCpFR7RNvjDVQuXvCJtOnIXu8/viewform
http://www.fnpv.sk/vas-nazor-pedagog
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173 - neoprávnená výroba a držba predmetu určeného na výrobu drogy a § 174 - šírenie toxikománie 

nového trestného zákona č. 300/2005 Z.z..  

Podľa § 171: 

(1) Kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo 

rekurzor,potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

(2) Odňatím slobody až na päť rokov sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene prechováva pre vlastnú 

potrebu omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor vo väčšom rozsahu.  

Ak je podozrenie z drogovej trestnej činnosti na školách, je potrebné upovedomiť políciu, 

pričom je tu možnosť zapojenia aj špeciálne vycvičených psov.  

 

3. Informácie o národnom projekte – Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj 

lepšej uplatniteľnosti na trhu práce, sprostredkovali Mgr. Juraj Petrík, za asistencie Mgr. Andrei 

Kolačkovskej a Mgr. Lucie Majirošovej. Cieľom projektu je rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a 

poradenstva pre dospelých prostredníctvom zvyšovania jeho kvality, špecifickým cieľom projektu 

je zvyšovanie účasti osôb na aktivitách v rámci ďalšieho vzdelávania a strategickým cieľom 

projektu je rozvoj systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých prostredníctvom 

zvyšovania jeho kvality. 

Cieľová skupina projektu: klient / ka na materskej / rodičovskej dovolenke, zamestnanci ZŤP, 

„Dohodári“ (zamestnaní na PZ), pracujúci na ½ úväzok, na PZ, SZČO, pracujúci na mandátnu 

zmluvu, pokiaľ sa jedná o SZČO prípadne súbežne zamestnaných. Viac info na: www.cvanu.sk 

 

4. PaedDr. Klára Vranaiová, zástupkyňa pre detašované pracovisko MPC V Košiciach predniesla 

aktuálne zmeny v legislatíve v systéme kontinuálneho vzdelávania. Poukázala na zmenu v zákone 

317/2009 Z. z.. 

 Upozornenie pre RŠ, že programy, ktoré boli akreditované aj s možnosťou vykonania skúšky 

na overenie profesijných kompetencií podľa §35 ods. 6 zákona 317/2009 Z.z. platia 

v pôvodnom znení, PZ a OZ sa môžu hlásiť na overenie profesijných kompetencií, prihláška 

je na stránke www.mpc-edu.sk. 

 Mnohé vzdelávacie programy končia akreditáciu v roku 2015, medzi nimi aj funkčné 

a funkčné inovačné vzdelávanie. Manažmenty škôl pred tvorbou plánu KV nech si pozrú 

platnosť programu. Všetky programy sú prístupné na stránke www.mpc-edu.sk. 

 MPC finalizuje na odovzdaní štandardov pre PZ a OZ pre MŠVVaŠ SR. V rámci MPC sa 

bude konať séria konferencií a seminárov pre vedenie škôl o tom, akú úlohu majú tvoriť 

štandardy v rámci školy. Štandardy budú tvoriť prílohu novely zákona 317/2009 Z.z. platnej 

od 1.1.2015. 

 MPC vyhlásilo 8. kolo OPS – odborná pedagogická skúsenosť pre PZ. Postupne mesačne 

budú vyhlásené ďalšie kolá. Privítame práce všetkých PZ, aby sme dobrú skúsenosť mohli 

šíriť aj medzi ostatnými PZ. 

„Líderstvo v škole“ - MPC vychádzajúc z koncepčných zámerov MŠVVaŠ a Správy o stave 

školstva ponúka jednotlivým  školám možnosť  kontinuálneho vzdelávania, ktoré je zamerané na 

rozvoj líderstva. 

 

Celé vzdelávanie pozostáva z nasledujúcich krokov: 

 MPC v každom kraji  odvzdeláva tímy zo základných a stredných škôl. V prvej fáze 

vzdelávania budú vyvzdelávané tímy z ôsmich základných a ôsmich stredných škôl v každom 

kraji. V každom  tíme budú traja členovia – 1 vedúci PZ, 1 vedúci MO a 1 učiteľ. Tieto tímy 

budú vyškolené k tvorbe nového školského vzdelávacieho programu a plánu kontinuálneho 

vzdelávania, ktoré si budú musieť vytvoriť všetky školy k 1.9.2014. Následne tieto školské 

tímy si vyškolia svoj školský tím,  aby tvorba školského vzdelávacieho programu bola 

http://www.cvanu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
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tímovou prácou. Celý program pre školské tímy pozostáva zo 42 hodín – t.j. 3 dvojdňové 

stretnutia. Tímy zo strany MPC budú školiť lektori, ktorí školia školský manažment :  

PaedDr. Ľ. Verbovanec, PhD – riaditeľ RP MPC Prešov, 

PaedDr. Klára Vranaiová – zástupkyňa DP RP MPC v Košiciach, 

PhDr. Juraj Kredátus, PhD – UKV, 

Mgr. Ján Furman – UKV. 

 Každý účastník vzdelávania  po absolvovaní získa 25 kreditov a po absolvovaní sa stáva 

externým lektorom a konzultantom pre vlastnú školu. Táto činnosť bude zo strany MPC 

honorovaná. 

 Všetci PZ, ktorí sa na škole zapoja do tvorby ŠkVP a plánu KV, vychádzajúceho z reálnych 

identifikovaných potrieb školy,  budú vyškolení svojimi kolegami, po absolvovaní 

vzdelávania získajú 25 kreditov. 

 Výsledným produktom pre MPC bude nový ŠkVP a plán KV. 

 Tento projekt by mali pilotovať aktivity, ktoré by MPC malo realizovať v budúcnosti – 

orientované na  nastavenie kvality jednotlivých škôl  v regionálnom školstve 

a sebahodnotenia kvality v školách  tak, ako to nazvala Správa o stave školstva. 

 

5. PhDr. Martin Zibrín, výkonný riaditeľ SCO predstavil Slovenské centrum obstarávania. Jedná sa 

o nezávislé neziskové občianske združenie nákupcov a verejných obstarávateľov, ktoré bolo 

založené za účelom finančných úspor a znižovania nákladov v podnikovom nákupe a verejnom 

obstarávaní. Okrem verejného obstarávania v oblasti elektrickej energie a zemného plynu majú 

v ponuke aj obstarávania pre školy, a to študentské balíčky, kancelárske potreby, tiež špecifické 

verejné obstarávania: rekonštrukcie, granty, a pod. V ich prospech hovoria výsledky: napr. najlepšie 

verejné obstarávanie dopadlo pre Spojenú internátnu školu v Levoči, ktorá nakupovala zemný plyn 

zas 37 €, vysúťažili im cenu 27,60 €, čo znamená po odpočítaní všetkých služieb cca 17 800 € úspor 

za rok. Viac informácií  na: www.i-sco.sk. 

 

6. O aktuálnych informáciách OŠ Ú PSK najprv informovala PhDr. Iveta Tarabčáková, vedúca 

OMC, ktorá zdôraznila, aby riaditelia zodpovedne pristúpili k zasielaniu návrhov na ocenenie žiakov 

a pedagógov nielen v časovom predstihu, ale vzhľadom k tomu, že návrhov je málo, tak aj 

kvantitatívnom rozmere. Taktiež informovala o tom, že je zbytočné žiadať zaradenie do siete tých 

odborov, ktoré sú v experimente, ale len tie, ktoré sú ukončené, a na ktoré školy majú patričné 

vybavenie. Školy, ktoré majú odbory, v ktorých nie sú žiaci, je potrebné žiadať o 

vyradenie.V kritériách na prijímacie konania je potrebné dať pozor na pravopis a gramatické chyby, 

presné znenie zákonov, zlý názov v kritériách.  Taktiež upozornila na to, že podľa § 65 zákona č. 

245/2008 z. Z. v platnom znení riaditeľ strednej školy má povinnosť požiadať zriaďovateľa o 

písomný súhlas s počtom žiakov v triedach prvého ročníka v šk. roku 2014/15.  

 

7. Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci OŠ Ú PSK: 

 do 30.03.2014 zaslali na jan.junger@unipo.sk výsledky testovania (5.9.2013 v Tatranskej 

Lomnici riaditelia obdržali pomôcky na vstupné testy), niektoré školy sa testovania 

nezúčastnili, poslali neúplné informácie, príp. neposlali brožúrku. Do osobitného výskumu boli 

zaradené tieto školy: SZŠ Prešov, Gymnázium Snina, Gymnázium Bardejov, SOŠ 

Medzilaborce, SPŠ Levoča, SOŠ tech. Svidník, SOŠ Stropkov, Gymnázium arm. gen. L. 

Svobodu Humenné, OA Vranov, SOŠ Svit, SUŠ Kežmarok, SOŠ tech. Stará Ľubovňa, 

Gymnázium Sabinov, HA Prešov. Je dôležité poskytnúť všetky relevantné údaje do hore 

uvedeného termínu, aby sa projekt mohol realizovať.  

 riaditelia si majú vyzdvihnúť erby PSK,  škola nemôže byť bez erbu,  

http://www.i-sco.sk/
mailto:jan.junger@unipo.sk
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 v zázname o registrovanom úraze je potrebné vyplniť riadok 12 (vykonať opatrenia) a riadok 

13 (vyjadrenie rady školy al. odborového zväzu k navrhovaným opatreniam) na druhej strane, 

ináč je neplatný,  

 do konca marca sú riaditelia povinní zabezpečiť si nové elektronické občianske preukazy, 

 od 2. 05. 2014 sa budú realizovať na školách PSK výberové konania, spolu je 35 výberových 

konaní za tento rok, 

 5.-16. júna 2014 sa bude realizovať pracovná cesta do Talianska, zodpovedný je Mgr. 

Jaroslav Gnip, 

 na 16 tich školách PSK sa konala kontrola na drogy, jeden prípad je v štádiu šetrenia, 

 v Bratislave sa konajú zasadnutia rady vlády, pripravuje sa nový model SOŠ, je dôležité 

zúčastniť sa pripomienkovania (web), v diskusii sú zamerania, odbory príbuzné – rovnakého 

zamerania, mix odborov, 

 formujú sa nové kritériá hodnotenia riaditeľov škôl PSK (budú zverejnené na porade 27. - 

28. august 2014 – predbežný termín porady), 

 26. augusta 2014 – zastupiteľstvo,  

 racionalizácia sa bude týkať každého jedného okresu. 

 

8. Ing. Lenka Holubová, vedúca ORHC oboznámila riaditeľov škôl o: 

 dňa 18.02. 2014 zastupiteľstvo PSK schválilo nové VZN č. 37/2014, ktorým sa určuje počet 

tried prvého ročníka v šk. roku 2014/15. Podľa § 65 zákona NRSR č. 245/2008 Z. z. 

v platnom znení riaditeľ strednej školy má povinnosť požiadať zriaďovateľa o písomný 

súhlas s počtom žiakov v triedach prvého ročníka v šk. roku 2014/15.  

 do 15. júna 2014 je potrebné zaslať návrhy na počet tried, uviesť štruktúru odborov, ktorá 

bude záväzná pre nové VZN (schválené do 31.08.2014)  

 riaditelia škôl, ktoré majú zverejnené rámcové zmluvy na webw PSK ohľadom pooistenia 

žiakov, majetku, proti krádežiam a pod., nech si porovnajú zverejené zmluvy, je potrebné 

prehodnotiť, pri zistení nevýhodnosti takýchto zmlúv tieto zmluvy vypovedať a následne 

podpísať nové výhodnejšie rámcové zmluvy, 

 v priebehu marca 2014 sa dohodnú podmienky výberových konaní. 

 

9. Ing. Jaroslav Smolej, Eko-Term Servis s.r.o. Košice predstavil spoločnosť EKO-TERM s.r.o., 

ktorej havným zameraním je návrh a realizácia hydraulického vyváženia systémov ústredného 

vykurovania v bytových domoch, zaoberajúcou sa aj dodávkou systémov merania spotreby tepla v 

bytových domoch. Cieľom spoločnosti  je odovzdať zákazníkovi komplexne zrekonštruovaný, 

úsporný a vysoko komfortný systém vykurovania a merania spotreby tepla v danom bytovom dome.  

 Upozornil na povinnosti prevádzkovateľov podľa §3, §15, §16 a §19 zákona č. 137/2010 Z. 

z. zákona o ovzduší , napr. §15 - povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a 

prevádzkovateľov stredných zdrojov, §16 – povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov- 

pod 150 kW, §17 – na prevádzku stredných zdrojov potrebujú spotrebitelia súhlad orgánu 

ochrany ovzdušia,  tiež je potrebný  pri zmene zdroja, §19 – odborným posudkom alebo 

čiastkovým odborným posudkom sa na účely konaní pred orgánmi ochrany ovzdušia posúdi a 

zdokumentuje úplnosť a správnosť riešenia jednotlivých povinností prevádzkovateľa zdroja 

alebo žiadateľa o vydanie súhlasu a požiadaviek na ochranu ovzdušia a §30 – správne delikty, 

 predpis č. 410/2012 (dôležitý §2, §6, §18 odst. 5) vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky z 30. novembra 2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o ovzduší Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) 

zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) 

ustanovuje: a) veľké zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „veľké zdroje“), stredné zdroje 

znečisťovania ovzdušia (ďalej len „stredné zdroje“) a malé zdroje znečisťovania ovzdušia 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-137#f6855512
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-137#f6855512
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(ďalej len „malé zdroje“), ich členenie, kategorizáciu a podstatné zmeny,b) vymedzenie a 

členenie zariadení stacionárnych zdrojov (ďalej len „zariadenia“),c) zoznam znečisťujúcich 

látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania 

stacionárnych zdrojov,d) emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania 

stacionárnych zdrojov, termíny, lehoty a podmienky ich platnosti vrátene výnimiek z nich,e) 

podmienky uplatňovania prechodných opatrení,f) požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií 

znečisťujúcich látok. 

 Predpis č. 411/2012 Z. z. - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o 

monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v 

ich okolí. 

Viac informácií na: www.ekoterm.sk 

 

10. PaedDr. Martin Smetanka, vedúci konzultačno-informačného centra DTI v Stropkove 

predstavil Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, ktorý pôsobí ako súkromná 

vysoká škola od akad. roku 2006/07. Hlavným poslaním je poskytovanie, organizovanie a 

zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, 

uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania. DTI poskytuje 

bakalárske a magisterské študijné programy, kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium, univerzitu tretieho veku a detskú 

univerzitu. Viac info na: www.dti sk.  

 

11. Ing. Karol Lacko, PhD. poďakoval prítomným riaditeľom a pozvaným hosťom za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prešov dňa  14. 03. 2014 

Zapísala: Mgr. Vladimíra Palfiová 

 

        

 

                                                                                                            Ing. Karol Lacko, PhD. 

                                                                                                               vedúci odboru 

http://www.ekoterm.sk/

