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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Odbor školstva 
  

 

Z á p i s n i c a 

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

konanej v dňoch 24. – 25. marca 2011 v Hoteli SLOVAN, Tatranská Lomnica 46 
 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program 24. 03. 2011 
 
1. Otvorenie – Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci Odboru školstva Ú PSK. 
2. Príhovor - Mgr. Viera Fitzeková, tlačová hovorkyňa 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. 

4. Aktuálne informácie – Ing. Mária Holíková, PhD., vedúca Odboru financií Ú PSK. 
5. Aktuálne informácie KŠÚ, Prešov – Mgr. Vladimír Kaliňák, Mgr. Mária Stanislavová, 

Ing. Viera Kuchárová. 
6. Aktuálne informácie MPC Bratislava – regionálne pracovisko Prešov – PaedDr. Alica 

Dragulová. 
7. Obed. 
8. Aktuálne informácie Odboru školstva Ú PSK – Ing. Lenka Holubová, vedúca 

oddelenie ORHC. 
9. Príprava odborného seminára na tému Aktuálne výchovné problémy v SŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – PhDr. Milan Sidor, CSc. 
10. Medzinárodná certifikácia škôl IES - Simona Kosmáková. 
11. Projekt bezpečné školy – Falck academy, s.r.o., Košice – Ing. Andrej Martinský     

a Bc. Miroslav Nagy, diplzz. 
12. Národný projekt rodovej rovnosti – Inštitút rodovej rovnosti – Mgr. Monika Bosa, 

PhD.   
 

 
 

1. Rokovanie porady riaditeľov dňa 24. 03. 2011 otvoril a viedol vedúci Odboru školstva     
Ú PSK, Ing. Karol Lacko, PhD., ktorý pozdravil prítomných a privítal hostí: 
Mgr. Vieru Fitzekovú, tlačovú hovorkyňu Ú PSK a PhDr. Milana Sidora, CSc., člena          
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Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu  pri Zastupiteľstve PSK.      
Ospravedlnil neprítomnosť MUDr. Petra Chudíka, predsedu PSK, z dôvodu stretnutia 
s poslancami v Kežmarku ohľadom racionalizácie škôl. Prítomných oboznámil s dvomi 
zmenami. Od 1. januára 2011 bola poverená riadením Gymnázia v Poprade PaedDr. Beáta 
Taylorová a vedením Gymnázia v Starej Ľubovni RNDr. Peter Petrík. 
 
2. Mgr. Viera Fitzeková – vyzvala riaditeľov, aby o práci učiteľov a žiakov SŠ a ich 
aktivitách viac informovali verejnosť aj prostredníctvom webovej stránky PSK. Tieto 
informácie žiadala zaslať aj elektronicky na e-mail hovorca@vucpo.sk. Zároveň 
prítomných informovala o príprave mediálnych tréningov pre štatutárnych zástupcov. 
 
3. Ing. Ján Majda – informoval o záveroch z kontrol, ktoré vykonal ÚHK PSK v školách 
a školských zariadeniach za druhý polrok 2010. V oblasti školstva bolo vykonaných 16 
kontrol, z toho bolo 7 následných finančných kontrol a 9 kontrol bolo na plnenie opatrení 
z už vykonaných kontrol. V rámci vykonaných kontrol, čo sa týka školstva, bolo celkom 
zistených 91 nedostatkov a 4 zistenia v počte kontrol, kde bolo finančné vyčíslenie. 
Z celkového počtu prijatých opatrení za druhý polrok 2010 bolo za školstvo 84. Medzi 
hlavné nedostatky zistené kontrolou – vnútorná kontrola, nepreverené písomnosti, 
neprispôsobené smernice podľa noviel zákonov a nariadení, používaný zákon o verejnej 
službe (313/2001 zrušený), pričom platí 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme, 
alebo 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme. V niektorých stravovacích zariadeniach nie je dodržiavanie materiálno-
spotrebných noriem. Nie je vedená evidencia o rozpočtových opatreniach v zmysle §15 
ods. 4 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ďalším 
nedostatkom je, že nie vo všetkých organizáciách sa vykonáva verejné obstarávanie 
zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočňovanie stavebných prác a na 
poskytovanie služieb. Zamestnanci nie sú zaradení v súlade s Nariadením vlády SR         
č. 341/2004 a ak dôjde k zmene pracovnej triedy, nie je upravená pracovná náplň. Ďalej sú 
nedostatky v oblasti predbežnej finančnej kontroly, v odpisovaní majetku (usmernenie 
č.1008/2008/OU-009), v oblasti inventarizácie majetku, v záznamoch o motorových 
vozidlách, odpisovanie škody bez stanoviska škodovej komisie. 
Veľa nálezov z kontrol bolo porušenie zákona 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, zákona 
552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme a zákona 552/2003 Z.z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, zákona 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách. Ďalej bolo poukázané na porušovanie zákona 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde 
porušenie zákona 446/2001 Z.z o majetku VÚC, Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK – neuzatváranie poistných zmlúv, nepredkladanie zmlúv o nájme 
nebytových priestorov na schválenie PSK, nevýhodnosť uzatváraných nájomných zmlúv 
a neboli úplne alebo správne zapísané vlastnícke vzťahy na liste vlastníctva. 
 
4. Ing. Mária Holíková PhD. – v krátkosti informovala prítomných o používaní 
ekonomického systému SPIN. Bolo vyškolených 383 zamestnancov. Za každú 
organizáciu je jeden človek zodpovedný za konsolidáciu účtovnej závierky, ktorý má 
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certifikát na SPIN.   Každá organizácia má predplatené mesačne 2 hodiny na linke hotline, 
ale sú zariadenia, ktoré za jeden mesiac využívajú hotline linku až 79 krát. Táto linka je 
najviac využívaná   v januári a apríli, kedy sú uzávierky. Na zníženie výdavkov je 
potrebné, aby zodpovední zamestnanci obmedzili využívanie linky hotline a potrebné 
informácie si poskytovali navzájom medzi sebou. Ďalej informovala prítomných o zmene 
zákona o cestovných náhradách pri ceste do zahraničia, o zmene úhrady vreckového. 
Túto zmenu je potrebné upraviť vnútornou smernicou v súlade so zákonom. Zmeny 
nastali aj v oblasti dane z príjmov. Rozpočtové organizácie sú povinné odvádzať daň 
z príjmu za prenájom a odpredaj nehnuteľného majetku. Prítomných informovala, že 
postup pri rozpise rozpočtu na prenesené kompetencie na rok 2011 je vo výške 90% ako 
v minulosti. Pri originálnych kompetenciách bolo schválené VZN, normatívy sú rovnaké 
ako  minulý rok. Rovnaké normatívy platia aj pre súkromné a cirkevné školské zariadenia. 
Na základe žiadosti  nie je možné poskytnúť finančné prostriedky na mzdy, finančný 
odbor môže tieto poskytnúť len na mimoriadne udalosti. 
 
5. Aktuálne informácie KŠÚ – Mgr. Vladimír Kaliňák, prednosta KŠÚ, v úvode pozdravil 
prítomných a poďakoval zriaďovateľovi za pozvanie. Vyzdvihol dobrú spoluprácu medzi 
KŠÚ a PSK. Do pozornosti dal smernicu MŠVVaŠ SR k havarijným stavom platnú od 
1.3.2011, formu štúdia na 8-ročnom gymnáziu  a analýzu výkonu štátnej správy. 
Ing. Viera Kuchárová, informovala prítomných o financovaní regionálneho školstva 
v roku 2011. Zákon NR SR č. 597/2003 Z.z o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení 
v znení zmien a doplnkov zákona č.523/2004 Z.z., zákona č. 564/2004 Z.z., zákona č. 
689/2006 Z.z., zákona č. 245/2008 Z.z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č.179/2009 Z.z. 
a zákona č. 184/2009 Z.z. a zákona č.38/2011 Z.z. 
Mgr. Mária Stanislavová sa dotkla troch bodov,  gymnáziá s 8-ročným štúdiom , riešenie 
uznávania dokladov o vzdelaní, prijímanie žiakov na SOŠ, poskytovanie voľna riaditeľom 
školy podľa § 150 školského zákona. 
 
6. PaedDr. Alica Dragulová v krátkosti informovala o činnosti MPC, ktorá je zameraná na 
výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. V jeho 
pôsobnosti sú školy v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, krajov a KŠÚ SR. MPC 
organizuje a vykonáva kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov škôl a školských zariadení, zabezpečuje odborno-metodickú činnosť 
v oblasti kontinuálneho vzdelávania, vykonáva výskumnú a prieskumnú činnosť v oblasti 
kontinuálneho vzdelávania a vykonáva na základe poverenia MŠVVaŠ SR celoslovenské 
kompetencie v oblasti odborného garantovania rómskej problematiky a ďalšieho 
vzdelávania učiteľov škôl na národnostných územiach. MPC má v rámci národného 
programu vypracovaných 425 vzdelávacích programov, z toho 153 je akreditovaných. 
Momentálne je podaných 7896 prihlášok na vzdelávanie. Väčšina je však zo ZŠ. Od         
r. 2010 je 72 prihlášok zo SŠ na funkčné vzdelávanie, momentálne sú všetci zaradení. 
Zároveň vyzvala riaditeľov, aby sa aj oni prihlásili na kreditné vzdelávanie. V závere 
pripomenula, že musí byť najskôr ukončené adaptačné a potom kreditné vzdelávanie. 
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8. Ing. Lenka Holubová, upozornila riaditeľov na dodržiavanie termínov na predloženie 
podkladov v súlade s Kalendárom úloh na príslušný školský rok /pohľadávky, záväzky, 
počty vydaných hlavných a doplnkových jedál/, kde riaditeľ organizácie ručí za správnosť 
a úplnosť predložených podkladov. Ďalej upozornila na predloženie majetkového 
priznania za rok 2010 v termíne do konca marca 2011. Zmeny v sieti predkladať na 
základe žiadosti v súlade s usmernením, ktoré OŠ ÚPSK zaslal na všetky školy / povinné 
prílohy – rada školy, vyjadrenie príslušného ÚPSVaR/. Aktualizácia študijných 
a učebných odborov podľa vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. v platnom znení. Kreditné 
príplatky budú vyplácané na základe dohodovacieho konania, pokynu MŠVVaŠ SR. Týka 
sa tých pedagogických zamestnancov, ktorí neboli zahrnutí v EDUZBERE 2010. 
Uznesením Z PSK č. 153/2011 zo dňa 22. 2. 2010 bol schválený Dodatok č. 1 k zásadám. 
Pri predkladaní žiadostí na OŠ je potrebné rozlišovať prebytočný HM / neupotrebiteľný 
HM. Pri prebytočnom hnuteľnom majetku je minimálna predajná cena stanovená 
znaleckým posudkom, ktorým znalec určí všeobecnú hodnotu hnuteľného majetku. Pri 
žiadosti o súhlas na vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku, ktorého 
obstarávacia cena je nad 1 700.- €, je povinnou prílohou znalecký posudok, ktorého 
súčasťou je odborný technický posudok o neopraviteľnosti resp. nepoužiteľnosti hnuteľnej 
veci. Pri neupotrebiteľnom HM objednávať ZP vo veci posúdenia technického stavu. Pri 
projektoch dodržiavať termíny stanovené Ing. Marcinčinom. O všetkých zmenách, ktoré 
sú na školu zasielané, treba informovať zodpovedných zamestnancov. Kontaktné údaje na 
OŠ ÚPSK: 051/ 7081 701 – vedúci odboru, 7081 702 – sekretáriat odboru, 7081 700 – 
fax. Ďalej  prítomných oboznámila s ponukou Európskej centrálnej banky a Európskej 
komisie. /v prípade záujmu - záväzná objednávka formou predloženého zoznamu/, plagát 
brožúra skladačka a leták. V závere riaditeľov informovala, že „Pedagóg a žiak PSK“ sa 
bude konať 20.6.2011 o 11,00 hod. v DJZ Prešov. Zároveň ich požiadala, aby každá škola 
predložila max. 2 návrhy za kategóriu pedagóg / žiak s odôvodnením, aby bolo zrejmé 
čím je daný pedagóg/žiak výnimočný. Pedagogických zamestnancov vyberá ÚŠR PSK 
a žiakov OŠ  Ú PSK. 
 
9. PhDr. Milan Sidor CSc. svojím príspevkom poukázal, že je treba vytvoriť úsilie na 
preklenutie problémov násilia, šikany, intolerancie a rasizmu študentských skupín. 
Zároveň podal informáciu o výskume z oblasti mladých ľudí vo veku od 13 do 18 rokov 
formou dotazníka, kde boli zahrnuté 4 okruhy: rodina, vzťah k škole a rovesníci, prejavy 
násilia, intolerancia a extrémizmus. V prípade záujmu o témy lektorských vystúpení 
poskytol info: Inštitút vzdelávania – ITAS a Slovenská akadémia Prešov, Oddelenie pre 
prácu s mládežou, Levočská 2, tel./fax 051/3810682, 0905 967 961, e-mail: 
milansidor@gmail.com. 
 
10. Simona Kosmáková informovala o medzinárodnej certifikácii škôl IES. EDUCATION 
SOCIETY LTD., LONDÝN (IES) je jedinou Európskou spoločnosťou, ktorá od roku 
1997 certifikuje vzdelávacie inštitúcie a ich absolventom vydáva medzinárodne uznávané 
certifikáty. 
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11. Falck academy, s.r.o. zastúpená Ing. Andrejom Martinským a Bc. Miroslavom 
Nagym, diplzz., ktorí informovali riaditeľov škôl a školských zariadení o projekte 
Bezpečné školy, týkajúci sa kurzov poskytovania prvej pomoci na úrovni platných 
európskych štandardov z oblasti urgentnej medicíny. 
 
12. Mgr. Monika Bosa informovala prítomných o Národnom projekte – Inštitút rodovej 
rovnosti prijímateľa Centrum vzdelávania MPSVR SR, ktorý znamená spravodlivé 
zaobchádzanie s každým vo všetkých oblastiach života. 
 
Ing. Holubová ukončila rokovanie prvého  dňa pracovnej porady. 
 
Prítomní : podľa prezenčnej listiny 
Program 25. 03. 2011 
 
1. Otvorenie. 
2. Aktuálne otázky OZ PŠaV – Ing. Pavel Ondek. 
3. Obsah, formy a metódy zabezpečovania učiva Ochrana života a zdravia na stredných 

školách – PaedDr. Ľubomír Betuš, CSc. 
4. Rómsky vzdelávací fond „Cesta k lepšiemu vzdelávaniu“ – PhDr. Monika Štoffová 

a Erika Godlová. 
5. Aktuálne informácie – nedostatky, Ing.Karol Lacko PhD. 
6. Práca v sekciách. 
7. Záver. 

 
 
 
1. Pracovnú poradu otvoril a viedol Ing. Karol Lacko, PhD. a v úvode privítal Ing. Pavla 

Ondeka. 
2. Ing. Pavel Ondek informoval o štyroch zásadných zmenách v Kolektívnej zmluve 

vyššieho stupňa na rok 2011. Ide o pracovný čas 37,5 hod., ktorého dĺžka sa môže 
upraviť vo vlastnej kolektívnej zmluve na 40 hod. Ďalej informoval o vyjednávaní  
výšky platov zamestnancov škôl a o odstupnom. Tvorba sociálneho fondu je 1,05% 
a môže byť max. do výšky 1,5%. Vo vlastnej KZ je možné dojednať aj výšku PN až 
do 80%. Dňa 15.3.2011 bol podpísaný dodatok, ktorého obsahom je určenie min. 6% 
osobného príplatku, odmena pri 50-tich rokoch vo výške funkčného platu, ktorú 
poskytne zriaďovateľ, odstupné a DDS. 

3. PaedDr. Ľubomír Betuš CSc. podal aktuálne informácie o radiačnom pozadí 
a nameraných hodnotách na Slovensku. Od septembra 2011 v prípade mimoriadnej 
situácie bude obyvateľstvo informované prostredníctvom SMS správ o ohrození a 
ďalšom postupe. Zdôraznil, že každý štatutárny zástupca musí 1x ročne realizovať 
preškolenie zamestnancov v rozsahu 4 hodín. Bližšie informácie sú na stránke 
www.minv.sk .  
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4. PhDr. Monika Štoffová a Erika Godlová informovali o projekte „Cesta k lepšiemu 
vzdelávaniu“, ktorého žiadateľom je Prešovský samosprávny kraj a jeho cieľom je 
podporiť a skvalitniť vzdelávanie rómskych žiakov a ich prípravu na vstup na trh 
práce, zvýšiť a udržať účasť rómskych žiakov vo formálnom vzdelávaní a systéme 
stredného školstva a podporiť úsilie a aktivity stredných škôl, ktoré vzdelávajú aj 
rómskych žiakov. 

5. Vedúci odboru školstva poukázal na opakujúce sa nedostatky. Pri zahraničných 
služobných cestách je potrebné doručiť 2x originál čestné vyhlásenie, pri služobnej 
ceste vlastným autom musí byť doložená fotokópia havarijnej poistky, ďalej žiadanka 
na prepravu musí obsahovať všetky náležitosti s pripojením pozvánky. Pri tuzemskej 
služobnej ceste používať tlačivá www.oves.sk, pri zahraničnej sa nemení nič. 
Požiadal riaditeľov o zasielanie dovolenkových lístkov bez sprievodných listov 
a zároveň ich upozornil, že je potrebné vypracovať zásady o postupe a podmienkach 
pri predaji, alebo zapožičiavaní rôznych školských nástrojov. Záverom podal 
informáciu o nasledujúcej porade riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorá by sa 
mala konať 25. – 27. augusta 2011.  

6. Práca v sekciách s referentmi OŠ.  
7. Po skončení rokovaní v sekciách Ing. Karol Lacko PhD., poďakoval prítomným 

riaditeľom za účasť, poprial im veľa zdravia a veľa pracovných úspechov.    
 
 
 
 
 
Prešov 31.03.2011 
 
 
Zapísala: Gabriela Majerčáková                                            Ing. Karol Lacko, PhD. 
                                                                                                      vedúci odboru                                                                                                 

 
 
  

 


