
Pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

PSK  

 

Miesto konania: Stropkov, hotel Ondava 

Termín: 27. – 28. august 2015 

 

 

27. 8. 2015 – 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 hostí. Ospravedlnil neprítomných riaditeľov, ktorých na porade 

zastupujú ich zástupcovia, a hostí, ktorí sa z rôznych dôvodov pracovnej porady nemôžu 

zúčastniť. 

 Vedúci OŠ informoval prítomných o zmenách vo vedení škôl a predstavil nových 

vymenovaných riaditeľov škôl k 1. 7. a k 1. 8. 2015, ako aj poverených riaditeľov. Ďalej 

vymenoval riaditeľov škôl, ktorí pôsobia vo svojej funkcii od r. 2002, teda odkedy prešli 

do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (16 riaditeľov).  

 Vedúci OŠ ocenil Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Prešove, ktorá bola 

agentúrou INECO vyhodnotená ako najlepšia SOŠ na Slovensku.  

 Ďalej informoval, že v kraji je 81 škôl a školských zariadení, ktoré rozdelil podľa 

jednotlivých druhov: 16 gymnázií, 8 spojených škôl, 8 stredných priemyselných škôl, 2 

jazykové školy, 45 stredných odborných škôl, z toho 4 hotelové akadémie, 3 stredné 

zdravotnícke školy, 2 pedagogické školy, 2 stredné umelecké školy, 6 obchodných 

akadémií, 1 školský internát, 1 škola v prírode, 15 SOŠ s prívlastkom, 13 SOŠ bez 

prívlastku). 

2. Najčastejšie porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli zistené 

pri následných finančných kontrolách v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK -  Ing. Jozef Hudák – hlavný kontrolór Ú PSK 

 Informoval o kontrolných zisteniach za 2. štvrťrok 2015, v školách a školských 

zariadeniach bolo vykonaných 8 následných kontrol, z toho dve tematické,  bolo zistených 

83 kontrolných zistení, z toho 5 finančne vyčíslených a 78 finančne nevyčíslených.  

 Nedostatkom bolo, že pri faktúrach chýbala súpis vykonaných prác, neboli zaúčtované aj 

nefinančné dary (napr. dar rodičov), pri nájomných zmluvách sa pri valorizácii 

nezohľadňuje miera inflácie.  

 Nedostatky boli pri inventarizácii majetku a pokladne, nebola vykonaná inventarizácia 

účtu 031 – pozemky, organizácia nedocenila majetok reprodukčnou cenou, napr. knihy 

ako dar rodičovského združenia.  

 Nevedie sa centrálna evidencia zmlúv podľa smernice PSK z 31. 10. 2010, nie sú správne 

opravené chyby v dokladoch, cestovných príkazoch, pri nákupe stravných lístkov nie sú 

zaúčtované náklady. 

 Nerobí sa dôsledne predbežná finančná kontrola, má platiť „zásada 4 očí“ – to znamená, 

že nemôže 1 človek robiť predbežnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2011 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite (pripravuje sa nový zákon o finančnej kontrole). 

 Pri dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sa vyskytli nedostatky 

v neaktuálnosti príslušných smerníc, na krycích listoch je potrebné preukázať výkon 

verejného obstarávania. 

 Ak škola platí nejaký členský príspevok do rôznych stavovských organizácií, je na to 

potrebný súhlas zriaďovateľa. 

 Je potrebné sa riadiť Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK – je to 

záväzný právny predpis, ktorého dodržiavanie je kontrolované. 



 Najviac sa porušoval zákon o účtovníctve,  vyskytli sa nedostatky pri odpisovaní majetku, 

nedostatky boli pri cestovných príkazoch, kde neboli zohľadnené lehoty – vyúčtovanie do 

10 dní, chýbali náležitosti účtovných dokladov.  

 Pri dlhodobých a opakovaných nájomných zmluvách musí byť vyjadrenie a súhlas 

zriaďovateľa. 

 Porušil sa aj zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancom vo verejnom záujme, 

bol nesprávne vypočítaný kreditový príplatok, neboli doložené aktuálne náplne práce 

podľa pracovných tried. 

 Neboli zverejňované zmluvy – porušený zákon o slobodnom prístupe k informáciám, v 

zmluvách pri stavebných prácach má byť stanovená záruka na 5 rokov, čo nie je vždy 

dodržané. 

 Pri porušení zákona o rozpočtových pravidlách nebola dodržaná účelnosť a hospodárnosť 

pri nakladaní s rozpočtom upozornil, že vzniknuté penále je potrebné stále prerokovať 

v škodovej komisii, často sa nevedie evidencia o rozpočtových opatreniach za príslušný 

rok. 

 Pri návrhu opatrení po následnej kontrole je potrebné dať také opatrenia, ktoré sú 

splniteľné v danom termíne. 

Na záver vystúpenia hlavného kontrolóra bola vznesená požiadavka, aby kontrolné zistenia 

boli zverejnené, aby sa školy a školské zariadenia mohli vyvarovať chýb, na čo p. kontrolór 

odpovedal, že 2x do roka je zverejnená správa hlavného kontrola, ktorá bola prerokovaná 

v zastupiteľstve PSK. 

 

3. Aktuálne informácie Odboru školstva Okresného úradu v Prešove – PhDr. 

Kvetoslava Komanická, vedúca odboru 

 Pani vedúca OŠ OÚ v Prešove informovala prítomných riaditeľov, že bol vydaný 

Organizačný pokyn č. 3/2015 pre riaditeľov a zriaďovateľov stredných škôl pre školský 

rok 2015/2016, v ktorom je uvedený prehľad právnych noriem účinných od 1. 9. 2015, 

informácia o Usmernení k výchove a vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením 

a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním od 1. 9. 2015. Upozornila na postup 

podávania žiadosti na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

 Školy sú povinné prostredníctvom školského informačného systému poskytnúť do 

centrálneho registra údaje k 15. 9. 2015. Upozornila na novinku – financovanie 

lyžiarskych výcvikov a škôl v prírode, na ktoré MŠVVaŠ poskytne účelové finančné 

prostriedky na základe počtu žiakov v Eduzbere k 15. 9. 2015. 

 Podala základné informácie k prijímaniu žiakov na SŠ, poďakovala riaditeľom škôl. Na 

ktorých sa vykonávali doplňovacie skúšky : Gymnázium Vranov, Gymnázium Svidník, 

SŠ T. Ševčenka, Gymnázium J. A. Raymana, Gymnázium Snina, Gymnázium, 

Konštantínova Prešov. 

 Upozornila na organizáciu školského roka a na termíny maturitných skúšok, termíny 

a harmonogram odovzdania štatistických výkazov je uvedený na http://www.uips.sk/zber-

udajov/vykazy-typu-skol-ms-sr.  

 Zvlášť upozornila na výkaz o SŠ, na EDUZBER, zmeny v EDUZBER-e na na 

dodržiavanie temínov. 

 V pokynoch sú uvedené aj informácie o poskytovaní voľna žiakom, drogovej prevencii, 

súťažiach a projektoch, termínoch školských prázdnin.  

 

4. 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, v edy, 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. 



 Ďalej informovala o supervíziách v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o ped. 

zamestnancoch. O supervíziu môže požiadať riaditeľa školy k riešeniu nejakého 

problému, supervízie môžu robiť CPPP. 

 Oznámila riaditeľom škôl, že porada výchovných poradcov sa bude konať 22. 9. 2015 

v spolupráci s OŠ PSK a SCIO. 

 

Marián Varga – predstavil spoločnosť GAMO, a.s. Banská Bystrica a ponúkol školám 

spoluprácu v oblasti nových europrojektov. Jeho kolegyňa p. Veronika Bániková  

predstavila europrojekty v novom programovacom období 2014 – 2020. prioritná os: 

Vzdelávanie,  pre ktorú je alokovaná čiastka 458 746 509 €. Informovala o ponuke GAMO  - 

vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania.     

 

Mgr. Ľuboš Kvašňák – zástupca OZ PŠaV v PSK, podal aktuálne informácie OZ, 

informoval o požiadavkách na rok 2016: 

 Valorizovať tarifné platy o 7% všetkým zamestnancom vo verejnom záujme; 

 OZ žiada upraviť stupnicu platových taríf tak, aby sa 1. tarifná trieda a v 1. tarifný stupeň 

začínali výškou minimálnej mzdy; 

 OZ žiada vládu SR prerokovať a schváliť správu o systémových zmenách v škole; 

 V tabuľkách a grafoch predstavil vývoj pedagogických zamestnancov, ktorých počet 

v rokoch 2015 – 2014 poklesol o 7 000, a nepedagogických zamestnancov, ktorých počet 

sa v tomto období znížil o 4 000; 

 Informovala , že za posledné dva roky sa priemerná mzda ped. zamestnancov dostala nad 

úroveň priemernej mzdy v NH. 

 

Mgr. Soňa Štefančíková – Rada mládeže Prešovského kraja informovala 

o pripravovaných projektoch a aktivitách, cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 30 rokov, ale 

hlavne stredoškolská mládež; 

 Predstavila projekt Ambasáda mladých, ktorý bude trvať do apríla 2016, podľa Stratégie 

mládeže PSK do roku 2020 je pripraviť 10 mladých ambasádorov;  

 Ďalším projektom pre stredoškolákov je projekt: Aktivizuj sa! – v marci 2016 bude 

prebiehať simulovanie volieb do parlamentu. 

 

Po tomto vystúpení prebiehala práca v sekcii hotelových akadémií a odboroch kuchár – 

čašník. 

Program prvého rokovacieho dňa bol ukončený.   

    

28. 8. 2015 – 2. deň porady 

 

Druhý rokovací deň otvoril vedúci OŠ PSK ing. Karol Lacko, PhD. 

 

Ako prvá vystúpila PhDr. Jarmila Verbovská, zástupkyňa riaditeľa RP MPC v Prešove. 

 Hneď v úvode informovala, že novým riaditeľom RP MPC v Prešove je PaedDr. Štefan 

Šiška. 

 Ďalej informovala, že 31. 10. 2015 končí národný projekt Profesijný kariérový rast, 

učitelia sa môžu prihlásiť na jednotlivé druhy kontinuálneho vzdelávania do konca 

októbra, potom pokračujú vzdelávania v rámci udržateľnosti projektu, v súčasnosti je 

akreditovaných 575 programov, aktuálna ponuka bude zverejnená na webovom sídle MPC 

Bratislava; 

 RP MPC pošle na školy aktuálnu ponuku, budú tam uvedené len tie programy, ktoré 

dokážu zamestnanci RP MPC Prešov sami zrealizovať, problémy sa ukazujú pri 

vzdelávaní inštruktora lyžiarskeho výcviku, je pravdepodobné, že tento druh vzdelávania 

si budú záujemcovia platiť sami; ďalej budú pokračovať funkčné a inovačné funkčné 

vzdelávania, ako aj predatestačné; 1. a 2. atestácia sa bude realizovať v dvoch etapách od 

14. 9. 2015; 



 ďalej upozornila, že prihlášky na vzdelávania majú byť úplné;   

 prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie bude do 31. 12. 2015 rovnaké ako doposiaľ, od 

1. januára 2016 budú nové projekty na vzdelávanie. Projekt Škola zajtrajška bude 

nadväzovať ma projekt Profesijný kariérový rast; 

 agendu po p. Modrákovi prevzala p. Alica Dragulová; 

 na pripomienku riaditeľov škôl, že školy potrebujú na lyžiarske kurzy vyškolených 

inštruktorov, p. zástupkyňa reagovala, aby riaditelia na prihlášku záujemcu o KV v tejto 

oblasti uviedli, že je to potenciálny inštruktor na lyžiarsky výcvik; 

 p. RNDr. Viera Mikulová, riaditeľka OA v Starej Ľubovni, mala pripomienku, že nie 

všetky vzdelávania splnia očakávania účastníkov, že nie vždy ich vedú kvalitní lektori, 

ďalej mala požiadavku, aby MPC poskytli školám prehľad všetkých vzdelávacích 

projektov; 

 p. Verbovská na tento podnet reagovala tak, že v prípade nespokojnosti s lektorom, jeho 

úrovňou,  je potrebné ihneď informovať RP MPC, nie až s odstupom času, ďalej 

odpovedala, že pre stredné školy platí len vzdelávací program Profesijný kariérový rast 

a ponuka programov kontinuálneho vzdelávania bude zverejnená a zaslaná na školy, aby 

si mohli vypracovať plány kontinuálneho vzdelávania. 

 

Mjr. Dr. Ján Kovalčík z Krajského riaditeľstva PZ v Prešove informoval o trestnej 

činnosti mládeže, predstavil najčastejšie problémy – majetková trestná činnosť (78% ), 

mravnostné trestné činy, drogová trestná činnosť, prejavy extrémizmu. 

 ďalej informoval o dôvodoch páchania trestnej činnosti – rodinné prostredie, krízy hodnôt, 

nevhodné vzory a ideály, snaha uniknúť pred realitou (drogy). 

 Ďalší zástupca PZ, p. Šofranko,  informoval o následkoch trestnoprávneho postihu; 

podrobnejšie informácie sa týkali drogovej trestnej činnosti – pri policajných akciách 

v rámci projektu Čisté školy v Prešovskom kraji sa na jednotlivých školách nenašli drogy. 

 Najčastejšie drogy v Prešovskom kraji – marihuana, pervitín, diskotékové drogy, objavuje 

sa aj hašiš a v malom kokaín; 

 Ďalej prítomní policajti informovali o počítačovej kriminalite, ktorá je nebezpečná najmä 

preto, že naraz zasiahnuť osloviť množstvo ľudí, najmä mladých. Najčastejšie sa v rámci 

počítačovej kriminality vyskytuje vydieranie, sexuálne návrhy, detská pornografia, 

 

P. Richard Kráľovič – predstavil projekt The Dark Trip – Cesta do tmy, je to 

autobiografická hra, ktorú na základe vlastných skúseností napísal Martin Žák a sám v nej 

hral. Projekt je určený pre stredné školy, ponúkajú predstavenia v Košiciach a Poprade. 

Záujemcovia o predstavenie sa môžu prihlásiť aj cez OŠ PSK. 

 

P. Mlynár predstavil projekt Festival 2015, pre mladých Festival Be Active ´15. 

 

P. Ing. Jaroslav Timko  informoval o novele uzákona NR SR č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

     

Ing. Lenka Holubová a PhDr. Iveta Tarabčáková informovali, že k 15. 6. 2014 boli 

predložené návrhy na počet tried v novom šk. roku ako podklad na prijatie VZN 

Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Tieto budú ešte prerokované na 

stretnutí s riaditeľmi škôl podľa jednotlivých okresov popoludní. 

 

 

Ing. Dušan Timko hovoril o možnostiach poskytnutia pomoci pri zavádzaní duálneho 

systému vzdelávania na stredných odborných školách – spolupráca škôl a výrobných 

podnikov.   



Ing. Karol Lacko, PhD. – vedúci OŠ PSK – informoval o zaslaní Kalendára úloh na šk. rok 

2015/2016 na jednotlivé školy, zdôraznil, že je potrebné dodržiavať termíny v ňom 

uvedené; 

 riaditelia škôl majú čerpať dovolenky hlavne počas prázdnin; 

 stále je potrebné aktualizovať e-mailové adresy a telefónne čísla riaditeľov a informovať 

o tom odbor školstva; 

 príkazy na cestu do zahraničia je potrebné vytlačiť obojstranne na jednom liste; 

 finančné prostriedky žiadať od Odboru financií PSK, odboru školstva dať na vedomie 

požiadavku; 

 je potrebné dodržiavať termíny pri odoslaní štatistických výkazov; 

 pripravuje sa VZN Zastupiteľstva PSK o počte tried pre jednotlivé školy, budú prebiehať 

rokovania poslancov za príslušný okres v rámci kraja s riaditeľmi škôl a OŠ PSK; 

 

PhDr. Iveta Tarabčáková – OŠ Ú PSK 

 upozornila na správnosť rozhodnutí, ktoré vydáva riaditeľ školy na 1. stupni 

rozhodovania, pri rozhodnutiach o žiakovi je potrebné dať sa k nemu najprv vyjadriť 

rodičom, resp. plnoletému žiakovi; 

 pripomenula, že do marca 2015 je potrebné aktualizovať sieť škôl, vyradenie a zaradenie 

študijných a učebných odborov; prerokovať vyradenie alebo zaradenie s radou školy 

a následne poslať na OŠ PSK; 

 do konca septembra vypracovať plány kontinuálneho vzdelávania, odporúčala dať súhlas 

max. na dve vzdelávania v šk. roku pre pedagogického a odborného zamestnanca. 

Ing. Lenka Holubová – OŠ Ú PSK 

 odporúčala riaditeľom škôl dôsledne preštudovať zákon č. 188/2015 Z. z. , ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon); 

 upozornila, že riaditeľ školy môže uznať len tie kredity, ktoré boli získané v súlade 

s Plánom kontinuálneho vzdelávania, a to len raz za vzdelávania s rovnakým obsahom 

ktoré boli vykonané v rôznych vzdelávacích inštitúciách; 

 informovala o skutočnosti, že MŠVVaŠ určilo koeficient pre Prešovský samosprávny kraj 

0,99 na prerozdelenie žiakov v rámci PSK – je možné prerozdeliť max. 6 735 žiakov pre 

všetky stredné školy v PSK; 

 pri správe a nakladaní s majetkom PSK je potrebné dodržiavať Zásady hospodárenia 

s majetkom PSK,  predaj prebytočného hnuteľného majetku do 3 500 už nepodlieha 

schváleniu PSK; 

 ak sa pripravujú nejaké zmluvy, je potrebné ešte pred ich podpísaním dať na kontrolu p. 

Palfiovej; 

 je potrebné pravidelne sledovať poštu cez Zimbru, uviesť e-mailové adresy na webové 

sídlo školy; 

 poukázala na správnosť a úplnosť vyplnenia štatistických výkazov, originály posielať na 

OŠ OÚ v Prešove, kópia na OŠ Ú PSK, Eduzber v troch vyhotoveniach zaslať na OŠ Ú 

PSK, neprehliadnuť nové stĺpce, ktoré je potrebné vyplniť. 

 upozornila aj na zasielanie požiadaviek na asistenta učiteľa, najmä u nových žiakov v 1. 

ročníku. 

 

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

    

  

  

  

      

   

 


