
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, 

Námestie mieru 2, 0801 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 25. – 26. augusta 2011 v Hoteli SLOVAN, Tatranská Lomnica 

 
 

 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program 25.8.2011 
  
1/  Otvorenie – Ing. Karol Lacko,PhD. vedúci Odboru školstva PSK. 
2/  Správne konanie v praxi – JUDr. Mária Lukačíková. 
3/  Ponuka na poskytovanie komplexných telekomunikačných služieb – Ing. František Ruska, 
     Slovak Telecom. 
4/  Aktuálne informácie KŠÚ Prešov a vyhodnotenie maturitných skúšok a záverečných 
     skúšok za školský rok 2010/2011 – Mgr. Vladimír Kaliňák, Ing. Ján Baláž. 
5/  Aktuálne informácie ŠIC v Prešove – PaedDr. Mária Choborová. 
6/  Prezentácia projektu KOMPRAX – Mgr. Dagmara Verešpejová, Mgr. Darina 
     Barančíková, Mgr. Ľubomír Marcinek, Rada mládeže PSK. 
7/  Aktuálne informácie Regionálneho pracoviska MPC Prešov – PhDr. Jarmila Verbovská 
8/  Najčastejšie porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli zistené pri 
     následných kontrolách v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
     PSK – Ing. Ján Majda, hlavný kontrolór PSK. 
9/  Aktuálne informácie Odboru školstva PSK – Ing. Karol Lacko, PhD., Ing. Lenka 
     Holubová, PhDr. Iveta Tatrabčáková. 
 
 
 
 
 
1/  Rokovanie porady riaditeľov dňa 25.8.2011 otvoril a viedol vedúci Odboru školstva Úradu 
PSK, Ing. Karol Lacko, PhD.. Privítal prítomných hostí, riaditeľky a riaditeľov škôl a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ospravedlnil neprítomnosť MUDr. 
Petra Chudíka a riaditeľov škôl a školských zariadení. Všetkým riaditeľom poďakoval za 
spoluprácu a reprezentáciu v školskom roku 2010/2011. 
 



 
2/ JUDr. Mária Lukačíková oboznámila prítomných riaditeľov so správnym konaním v praxi 
podľa Zákona o správnom konaní (správneho poriadku) č. 71/1967 Zb. v znení neskorších 
predpisov. Upozornila na priebeh správneho konania podľa § 18, doručovanie zásielok podľa 
§ 24 – § 26, lehoty v správnom konaní podľa § 27 a § 28, rozhodnutie a jeho náležitosti podľa 
§ 46 – § 49, oznámenie rozhodnutia podľa § 51, právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia 
podľa § 52, odvolacie konanie podľa § 53 – § 61. V diskusii odpovedala na otázky riaditeľov. 
 
3/ Ing. František Ruska, zástupca spoločnosti Slovak Telecom, ponúkol riaditeľom škôl 
poskytovanie komplexných telekomunikačných služieb (virtuálna privátna sieť), pričom si 
môžu vybrať z 3 druhov programov. 
 
4/ Mgr. Vladimír Kaliňák, prednosta KŠÚ v Prešove, v úvode pozdravil prítomných a 
poďakoval za pozvanie. Prítomným riaditeľom poďakoval za organizáciu maturitných skúšok 
v školskom roku 2010/2011, ktoré prebehli bez problémov. 
Ing. Ján Baláž, odborný radca KŠÚ v Prešove, taktiež poďakoval za organizáciu a priebeh 
maturitných skúšok v školskom roku 2010/2011, zvlášť poďakoval PhDr. Stanislavovi 
Šantovi za umožnenie externej maturitnej skúšky. Oznámil termíny maturitných skúšok 
v školskom roku 2011/2012, ako aj distribučné miesta (Prešov, Kežmarok, Humenné, 
Svidník) a upozornil na zmenu – SOŠ Bijacovce má nové distribučné miesto Prešov. 
Pripomenul riaditeľom, aby Výkaz o výsledku maturitných skúšok a záverečných skúšok 
spolu so Správou o výsledku maturitných skúšok a záverečných skúšok zaslali na KŠÚ 
v Prešove do 5 dní od vykonania maturitných a záverečných skúšok. Ďalej sa venoval  
Výkazu 2 – 01, Výkazu P2 – 01 a Eduzberu. Požiadal riaditeľov, aby poskytovanie voľna 
žiakom oznamovali aj KŠÚ v Prešove. V závere zaželal úspešné otvorenie a priebeh nového 
školského roka. 
 
5/ PaedDr. Mária Choborová upozornila na nedostatky, ktoré boli zistené pri kontrole súladu 
školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom (neboli vypracované 
učebné osnovy, neboli uvedené podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní, chýbali požiadavky na kontinuálne vzdelávanie, chýbal vnútorný 
systém hodnotenia žiakov) a na nedostatky v učebných plánoch (chýbali vlastné poznámky 
k učebným plánom, nevyužitie počtu disponibilných hodín, disponibilné hodiny neboli 
rozdelené do vzdelávacích oblastí, disponibilné hodiny pre odborné vzdelávanie boli využité 
na posilnenie cudzieho jazyka)  a v učebných osnovách (chýbalo rozvrhnutie učiva do 
tematických celkov a do jednotlivých ročníkov, nezakomponovanie prierezových tém, 
nesúlad v počte vyučovaných hodín v učebných osnovách a učebných plánoch, neuvedený 
spôsob realizácie účelového cvičenia ochrana života a zdravia). 
 
Odporúčania riaditeľom škôl: 

- rešpektovať metodiku tvorby ŠkVP, 
- venovať zvýšenú pozornosť formálnej a obsahovej stránke ŠkVP, 
- venovať zvýšenú pozornosť vypracovaniu ŠkVP pre nižšie ročníky 8-ročného 

gymnázia, 
- vypracovať učebné osnovy predmetov v jednotlivých ročníkoch, 
- v ŠkVP uvádzať spôsob realizácie prierezových tém účelového cvičenia, 
- vypracovať vlastné poznámky k učebným plánom, ktoré špecifikujú výchovu a 

vzdelávanie. 
 



6/  Mgr. Dagmara Verešpejová a Mgr. Darina Barančíková informovali o možnosti 
zapojenia sa žiakov do projektu KOMPRAX. Tento projekt zastrešuje MŠVVVaŠ SR, na 
celom Slovensku sa môže zapojiť 8.000 mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov, pre Prešovský 
kraj je vyčlenených 1600 miest, z toho 800 žiakov pre PSK Západ a 800 žiakov pre PSK 
Východ. Každý študent dostane 200,- €  na realizáciu projektu. 
 
 
Mgr. Ľubomír Marcinek poďakoval riaditeľom škôl za spoluprácu a poskytnutie priestorov 
pri organizovaní zasadnutí žiackych školských rád a školení. 
Predstavil 2 projekty: 

- „Žiacka participácia“ – cieľom je prispieť k efektívnemu fungovaniu žiackych 
školských rád, 

- „Kedy budú ľudia ľuďmi“ – cieľom je vyškoliť členov a koordinátorov žiackych 
školských rád. 

 
7/ PhDr. Jarmila Verbovská pozdravila prítomných a ospravedlnila neprítomnosť pani 
riaditeľky MPC PaedDr. Alice Dragulovej. Venovala sa novelizácii Zákona č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. V diskusii odpovedala na otázky riaditeľov. 
 
8/ Ing. Ján Majda informoval o záveroch z kontrol, ktoré vykonal Útvar hlavného kontrolóra 
PSK v 1. polroku 2011. V oblasti školstva ich bolo 11, z toho bolo 8 následných finančných 
kontrol a 3 kontroly boli zamerané na plnenie opatrení z už vykonaných kontrol. Pri týchto 
kontrolách bolo zistených 77 nedostatkov a bolo prijatých 56 opatrení v oblasti školstva.  
 
Najčastejšie nedostatky: 

- podpisovanie neoverených písomností (spoliehanie sa na odbornosť ekonómov), 
- neprispôsobovanie smerníc novelám zákonov a nariadení, 
- nedodržanie materiálno-spotrebných noriem (v niektorých stravovacích zariadeniach), 
- neexistencia evidencie o rozpočtových opatreniach v zmysle § 15 ods. 4 Zákona         
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 

- nevykonávanie verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na 
uskutočňovanie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb, 

- nesprávne zaradenie pracovníkov pri zmene platovej triedy a neupravená pracovná 
náplň, 

- nesúlad v čerpaní sociálneho fondu s Kolektívnou zmluvou a Zásadami na použitie 
sociálneho fondu, 

- inventarizácia majetku – nie vo všetkých inventarizačných zápisoch bolo preukázané 
porovnanie stavu majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych 
súpisoch so stavom majetku, záväzkov a rozdielu v účtovníctve, 

- záznam o prevádzke motorového vozidla – v zázname chýbali údaje o doplňovaní 
pohonných hmôt, chýbal príkaz na jazdu. 

 
9/ Ing. Karol Lacko, PhD. poukázal na opakujúce sa nedostatky. Opätovne požiadal 
riaditeľov o zasielanie dovolenkových lístkov bez sprievodných listov a o dodržiavanie 
termínov stanovených Odborom školstva ÚPSK. Zároveň ich upozornil na odobratie 
osobného príplatku pri nedodržaní termínov. 
 
 
 



Ing. Lenka Holubová taktiež upozornila riaditeľov škôl na dodržiavanie termínov pri 
predkladaní výkazov a prehľadov. Požiadala ich, aby: 

- do 5.9.2011 zaslali na Odbor školstva ÚPSK zápisy s fotodokumentáciou súťaží, 
- aktualizovali šudijné a učebné odbory, 
- riaditeľské voľno udeľovali len v odôvodnených prípadoch.  
 

PhDr. Iveta Tarabčáková požiadala riaditeľov, aby: 
- tabuľku s prehľadom aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce za školský rok 

2010/2011 zasielali e-mailom na adresu iveta.tarabcakova@vucpo.sk do 31.10.2011  
(v súlade s úlohou č. 10/8 Kalendára úloh na školský rok 2011/2012), 

- žiadosti o zmenu v sieti škôl a školských zariadení (zaradenie a vyradenie študijných 
alebo učebných odborov) zasielali zriaďovateľovi do 31.3.2012, 

- vyšli v ústrety a uvoľnili žiakov na aktivity „Dni dobrovoľníctva“, ktoré budú v dňoch 
23. – 24.9.2011 a „Ligu za duševné zdravie“ v termíne 8. – 12.10.2011. 

 
 
 
 
Program 26.8.2011 
 
1/  Aktuálne otázky OZ PŠaV – Ing. Pavel Ondek. 
2/  Úlohy riaditeľa školy podľa vyhlášok MV SR k odbornej príprave a vzdelávaniu a obsahu 
     učiva. Ochrana života a zdravia. – PaedDr. Ľubomír Betuš, CSc.. 
3/  PRO EDUCO 2011, Fórum vzdelávania, kariéry a inovácií – JUDr. Kristína Koniarová, 
     Progress Promotion Košice, s.r.o.. 
4/  Práca v sekciách. 
5/  Záver. 
 
 
1/ Ing. Pavel Ondek, predseda OZ pracovníkov školstva a vedy, pozdravil prítomných a 
poďakoval za pozvanie. Vo svojom vystúpení informoval o: 

- podpísaní kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2012 predsedom PSK MUDr. 
Petrom Chudíkom, 

- nesúhlase OZ PŠaV s navýšením mzdových taríf o 10 % (požadujú 15 %), 
- novele Zákonníka práce od 1.9.2011 – v organizácii, ktorá má viac ako 50 

zamestnancov, má zamestnanecká rada najmenej 3 členov, 
- plánovanom celoslovenskom proteste pracovníkov školstva a vedy dňa 13.9.2011 

v Bratislave a zároveň požiadal riaditeľov o spoluprácu a uvoľnenie zamestnancov 
z práce (formou dovolenky, resp. náhradného voľna). 

 
2/ PaedDr. Ľubomír Betuš, CSc. informoval, že v školskom roku 2011/2012 budú 
zabezpečené bezplatné cvičenia na ochranu života a zdravia pre učiteľov a zástupcov 
všetkých škôl. Tieto cvičenia nadväzujú na povinnosť riaditeľov škôl raz ročne zabezpečiť 
odbornú prípravu zamestnancov a učiteľov stredných škôl a inštruktorov civilnej ochrany, 
ktorí budú pôsobiť na školách. Upozornil, že nie všetky stredné školy majú vyškolených 
inštruktorov civilnej ochrany a že tí, ktorí ich nemajú, môžu poslať vybraných zamestnancov 
na týždenný akreditovaný kurz. V závere upozornil, že v školskom roku 2011/2012 sa budú 
vykonávať kontroly na školách na zabezpečenie preškolenia zamestnancov a učiteľov. Bližšie 
informácie na www.minv.sk.. 
 



 
3/ JUDr. Kristína Koniarová predstavila spoločnosť Progress Promotion Košice a v mene 
tejto spoločnosti pozvala prítomných na veľtrh vzdelávania, kariéry a inovácií PRO EDUCO 
2011, ktorý sa bude konať v dňoch 22. – 24.11.2011 v Košiciach. Vystavovateľmi sú stredné 
školy,  vysoké školy  a  univerzity zo Slovenska, zahraničné univerzity, vzdelávacie inštitúcie,  
zamestnávatelia z regiónu východného Slovenska a personálne agentúry. Viac informácií na 
www.proeduco.sk.. 
 
4/ Práca v sekciách s referentmi Odboru školstva ÚPSK. 
 
5/ Ing. Karol Lacko, PhD. poďakoval prítomným riaditeľom a pozvaným hosťom za účasť a 
zaželal veľa úspechov v nastávajúcom školskom roku. 
 

                        

Pokyny pre nový školský rok 2011 – 2012 

 

1. Príkazný list predsedu PSK o obmedzení PC trvá aj pre nový školský rok 2011-
2012. 

2. Hospodárne a efektívne využívať PC. 
3. Vypracovať vnútorný predpis „Štruktúra kariérových pozícií“. 
4. Škola, ktorá sa chce zapojiť do celoštátnej súťaže školských časopisov musí do 

20.09.2011 poslať 3 exempláre. 
5. Preventívno-bezpečnostné akcie „Čisté školy“ v spolupráci s PZ budú 

pokračovať aj v tomto školskom roku. 
6. Súhlas na používanie súkromného motorového vozidla na pracovné cesty 

žiadať len  na predpísanom tlačive (bude školám zaslaný e-mailom). 
7. Žiadosti o pridelenie FP na kreditné príplatky posielať Ing. Holubovej nie na 

OF!!! 
8. Ak sa koná odborná exkurzia žiakov do zahraničia – na OŠ riaditeľ školy pošle 

len oznámenie s programom!!! (Nezabudnúť, že všetci účastníci musia byť 
poistení, poučení o ochrane života a zdravia počas exkurzie a tiež musí 
byť podpísaný záznam o poučení). 

9. V prípade absencie riaditeľa školy/školského zariadenia na porade riaditeľov je 
potrebné zaslať  písomné ospravedlnenie so zdôvodnením vedúcemu odboru 
školstva. (Akceptuje sa  PN, zahraničie, rodinné dôvody). 

10. Z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zašle riaditeľ školy zápisnicu na odbor 
školstva, ktorý po kontrole zákonností vydáva potvrdenie o zriadení rady 
školy. 

11. Mimoriadna cena  (cena predsedu, vedúceho odboru školstva – napr. krištáľový 
pohár) sa môže škole v prípade záujmu ( účasť, organizovanie medzinárodnej 
súťaže a pod.) poskytnúť, ak bude doručená žiadosť na odbor školstva. 

12. Každé voľné pracovné miesto na škole je potrebné oznámiť odboru školstva so 
žiadosťou o zverejnenie informácie o voľnom pracovnom mieste na našej 
internetovej stránke!!! 

13. Nezabudnúť na jesennú deratizáciu. 
14. Hodnotenie VVČ za šk. rok 2010 - 2011 je potrebné odovzdať na CD nosiči do 

31.10.2011 a ŠkVP do 30.09.2011. 
15. OŠ bude vykonávať kontroly pedagogickej a ostatnej dokumentácie, ktoré 

budú mať v prvom rade preventívny charakter. 



 
 
 
 
V Prešove dňa 26.8.2011 
Zapísala: Mgr. Lucia Chlapečková 

 
 
 

Ing. Karol Lacko, PhD. 
vedúci odboru 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 


