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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 30. – 31. augusta 2018 v Škole v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

30. 8. 2018 

 

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

PSK v prvý deň otvoril a viedol vedúci odboru školstva PaedDr. Ján Furman, ktorý pozdravil 

zúčastnených, predstavil prítomných hostí, a to menovite: predsedu PSK PaedDr. Milana 

Majerského, PhD., vedúceho kancelárie predsedu PSK PaedDr. Mareka Cimbalu, PhD., vedúcu 

odboru financií Ing. Dagmar Olekšákovú, vedúceho odboru správy majetku Ing. Vladimíra Grešša 

a vedúceho oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Ing. Petra Hamráka. Následne 

odovzdal slovo predsedovi PSK.  

2. PaedDr. Milan Majerský PhD., predseda PSK – vo svojom vystúpení vyjadril presvedčenie, že 

spoločnosť potrebuje moderné školy s modernými a osvietenými učiteľmi, pretože budúcnosť je vo 

vzdelaní. Len ak urobíme zmeny, nastane v školstve posun dopredu. Poukázal na to, že v našom 

kraji je potrebná racionalizácia siete škôl, pretože postupne klesá počet žiakov a 76 škôl, ktoré 

máme, nie je možné udržať. Je pripravený harmonogram racionalizácie, ktorej bude predchádzať 

komunikácia s poslancami za okresy, vedením škôl a učiteľmi.  Od racionalizácie očakávame vyššiu 

kvalitu vzdelávania, vzdelávanie pre trh práce, nie pre úrady práce, vyššiu zapojenosť do duálneho 

vzdelávania a progresívnejší manažment škôl. Upozornil na zmenu legislatívy, podľa ktorej sa bude 

určovať nie počet tried, ale počet žiakov a túto rozhodovaciu právomoc bude  mať predseda PSK, 

nie Zastupiteľstvo PSK. Informoval riaditeľov, že PSK vyčlení FP vo výške 1% z normatívu, ktoré 

budú zaslané školám na nákup didaktickej techniky, taktiež zmena nastane v tom, že FP, ktoré školy 

získajú z prenájmov školských priestorov, budú vrátené v plnej výške do rozpočtu školy. Na záver 

svojho vystúpenia poďakoval riaditeľom škôl a ŠZ za ich prácu a poprial im veľa síl a entuziazmu 

do nového školského roka. 

3. Ing. Dagmar Olekšáková, vedúca odboru financií – vystúpila s aktuálnymi informáciami 

týkajúcimi  sa finančnej oblasti. Informovala  o zmene spôsobu prideľovania FP na základe žiadostí 

organizácií. V súčasnosti sa o týchto žiadostiach rozhoduje po vzájomnej komunikácii medzi 

odborom financií, odborom školstva a odborom správy majetku. Upozornila na to, že všetky 

organizácie budú musieť mať mzdový systém MAGMA. Nastane aj zmena v zasielaní žiadostí, 

ktoré sa budú posielať prostredníctvom SPIN-u, táto zmena by mala nastať do konca roka 2018. 

Ďalej upozornila na to, že všetky účty, aj projektové, školy musia mať v štátnej pokladnici, nie je 

možné otváranie účtov v komerčných bankách. Pri uzávierkach je potrebné dodržiavať termíny, 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 
Odbor školstva, mládeže, telesnej výchovy  

a športu 



2 
 

ktoré sú uvedené v pokynoch finančného odboru. Poprosila riaditeľov, aby umožnili ekonomickým 

zamestnancom účasť na všetkých školeniach vzhľadom na náročnosť práce. Vymenovala školy, 

ktoré mali chyby pri odovzdávaní uzávierok: Spojená škola, Bardejov, Spojená škola, Bijacovce, 

SOŠ polytechnická, Humenné, HA, Humenné, Gymnázium JFR, Levoča, SOŠ, Lipany, 

Gymnázium, Lipany, Gymnázium, Poprad, SOŠE, Poprad – Matejovce, Gymnázium, Snina, SPŠ, 

Snina, Gymnázium TV, Stará Ľubovňa, OA, Stará Ľubovňa, SOŠ, Stropkov, Gymnázium DH, 

Svidník. Došlo k úprave zákona o rozpočtových pravidlách, preto je ho potrebné pozorne 

preštudovať a dôsledne dodržiavať. Formuláre, ktoré dostali školy k rozpočtu 2019 je potrebné 

vyplniť tak, aby odrážali reálne očakávania. 

4. Ing. Vladimír Grešš,  vedúci odboru správy majetku – oboznámil prítomných s novým 

spôsobom riadenia majetku PSK. Od 1. 4. 2018 nastala na odbore  správy majetku organizačná 

zmena, odbor má 4 oddelenia. Pripravuje sa komplexnejšia správa budov v PSK, uvažuje sa o 

novom oddelení správy budov, aby všetky úlohy a problémy týkajúce sa tejto problematiky boli 

riešené na jednom mieste. Do 3 rokov bude  mať každá budova vo vlastníctve PSK na odbore správy 

majetku svojho pracovníka. Začalo sa s budovaním ucelenej evidencie informácií o majetku PSK, 

čo bude viesť k šetreniu energií a FP. Plánuje sa zaviesť spoločný nákup energií. V závere 

poďakoval riaditeľom a ekonómom za spoluprácu pri zbere údajov pre odbor správy majetku. 

(Príloha č. 1) 

5. Mgr. Marta Amrichová, ÚPSVaR, Prešov – predstavila koordinátorky projektu, a to Máriu 

Novákovú (Bardejov, Svidník), Dianu Ondovičovú (Poprad), Martinu Jackaninovú (Prešov) a  

informovala o národnom projekte Podpora ochrany detí pred násilím. Keďže násilie na deťoch je 

stále prítomné, táto problematika je veľmi dôležitá. Je potrebné sieťovať subjekty, ktoré riešia 

násilie na deťoch. V danej problematike je prijatá legislatíva, ktorú treba plniť. V závere poprosila 

riaditeľov o súčinnosť pri napĺňaní cieľov projektu. (Príloha č. 2) 

6. Branislav Hadár, vedúci oddelenia vzdelávania, Kia Motors Slovakia, s. r. o. – vo svojom 

vystúpení  oboznámil RŠ so spoločnosťou KIA Motors Slovakia, s jej históriou, multikulturalitou 

a súčasnosťou. Spoločnosť vyrobí 1 400 áut denne. Predstavil víziu spoločnosti o duálnom 

vzdelávaní do roku 2020. Zdôraznil, že aj keď na Slovensku je dostatok absolventov, až 64% z nich 

nepracuje vo svojom odbore (SŠ). Aby bolo dosť kvalifikovaných zamestnancov je potrebné: 

verifikovať potreby trhu práce, aktualizovať Národnú sústavu povolaní, nastaviť výkony škôl podľa 

potrieb trhu práce, aktívne propagovať žiadané učebné a študijné odbory a vytvoriť nový model 

smerovania žiaka základnej školy k povolaniu. Pri výbere žiakov do duálneho vzdelávania 

využívajú psychodiagnostiku a overujú tiež manuálne zručnosti. Spolupracujú systematicky so 

základnými školami, rodičmi i žiakmi. Firma sa spolupodieľa na vypracovaní školského 

vzdelávacieho programu. Žiaci zapojení do duálneho vzdelávania majú po ukončení štúdia 

garantovanú prácu vo firme. Firma KIA v žilinskom regióne podporuje technické vzdelávanie v 

materských školách, základných školách a stredných školách – DUAL EDUCATION SYSTEMS 

(Des). 

7. Ing. Pavel Ondek, predseda OZPSaV na Slovensku – informoval prítomných o zmene zákona č. 

553/2003, podľa ktorého dochádza od 1. 1. 2019 k zvyšovaniu platov zamestnancov vo verejnej a 

štátnej správe a tiež o zvyšovaní platov pedagogických zamestnancov. Oboznámil tiež s novou 

stupnicou platových taríf. V krátkosti hovoril aj o pripravovaných zmenách zákona o 

pedagogických zamestnancoch, ktorého medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené. 

Informoval o pripravovanej rámcovej dohode medzi OZ a PSK. Na záver poďakoval riaditeľom za 

spoluprácu. (Príloha č. 3, 4, 5, 6) 

8. Ing. Ján Baláž, Okresný úrad Prešov, odbor školstva – informoval  o  zmenách niektorých 

právnych noriem. Od 1. augusta   2018 nadobudol účinnosť zákon č. 62/2018, ktorým sa novelizujú 

ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a ŠZ. 

Od 1. septembra 2019 platia: vyhláška č 142/2018, zákon č. 54/2018, zákon č. 210/2018, zákon č. 

209/2018, vyhláška č. 241/2018, v medzirezortnom pripomienkovom konaní je vyhláška o sústave 

odborov vzdelávania pre stredné školy a vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie 

najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl. Ďalej oboznámil s organizáciou školského roka, 

opravnými termínmi maturitnej skúšky 2017/2018, riadnymi termínmi MS 2018/2019,  

https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_gress.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_upsvar.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_ondek_0.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_ondek_11.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_ondek_11.pdf
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a s dodatkami, ktorými sa menia štátne vzdelávacie programy v skupinách odborov 21, 23, 24, 26 

– 29, 31 – 34, 36, 37, 42, 45, 62 – 64, 82, 85. Informoval o tom, že Testovanie 9 sa bude  realizovať 

aj vo 4. ročníku 8-ročného gymnázia. Ďalšie informácie sa týkali prijímania žiakov na vzdelávanie 

v strednej škole, a to zahraničných žiakov, plnení povinnej školskej dochádzky, štatistiky a zberu 

údajov pre normatívne financovanie, kde zber údajov sa uskutočňuje priamym vložením do 

Centrálneho registra zo školských informačných systémov. Ďalšie témy – poskytovanie voľna 

žiakom, voľné pracovné miesta, vzdelávacie poukazy, školské stravovanie, súťaže, asistenti učiteľa, 

knižnica vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov, pedagogická dokumentácia a bezpečnosť 

a prevencia. Organizačné pokyny s bližšími informáciami pre SŠ boli zaslané e-mailom. V závere 

svojho vystúpenia informoval o určení miesta opravnej maturitnej skúšky, poďakoval riaditeľom 

za spoluprácu a poprial úspešný začiatok nového školského roka. 

9. RNDr. Miroslav Repovský, NÚCEM – oboznámil riaditeľov škôl s vyhodnotením riadneho 

termínu EČ MS 2018 a organizáciou opravného termínu EČ a PFIČ MS 2018.  Riadneho termínu 

EČ MS sa zúčastnilo 5 452 žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Vo svojej prezentácii 

oboznámil riaditeľov s rozdelením žiakov podľa okresu a druhu školy, s počtom žiakov, ktorí 

nedosiahli viac ako 33% v EČ MS, s priemernou úspešnosťou žiakov podľa samosprávnych krajov 

a predmetov, s priemernou úspešnosťou žiakov v kraji podľa zriaďovateľov a predmetov, 

s priemernou úspešnosťou žiakov podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania a predmetov, 

s priemernou úspešnosťou žiakov podľa hlavných skupín študijných odborov a s rozložením 

podielu žiakov v piatich výkonnostných kategóriách úspešnosti v jednotlivých okresoch 

Prešovského kraja. Taktiež informoval o organizácii OT EČ a PFIČ MS 2018 a legislatívnymi 

zmenami MS 2019 účinnými od 1. 9. 2018.  (Príloha č. 7) 

10. Matúš Mihaľko, Soňa Štefančíková, Nikole Fuchsová – Matúš Mihaľko informoval o cieľoch 

a činnosti Rady mládeže  Prešovského kraja. RMPK zrealizovalo 150 školení, workshopov 

a konferencií, systematicky sa venuje práci so žiackymi školskými radami. Oboznámil riaditeľov 

s pripravovanými odbornými seminármi pre ŽŠR a termínmi konania. Ďalej hovoril o projekte 

imProve  a o individuálnej ponuke RMPK pre žiacke školské rady. (Príloha č. 8)            

Soňa Štefančíková informovala o činnosti IUVENT-y, o jej dotačných schémach a poslaní. 

IUVENT-a v roku 2018 organizovala konferenciu, na ktorej bola prerokovaná Správa o mládeži, 

ktorá bude východiskovým materiálom pre stanovenie ďalších cieľov a vízií.  Oboznámila 

prítomných s pripravovanými aktivitami, a to World´s Larget Lesson 2018, Projekt je zmena (15 – 

19 rokov), Vzdelávanie rómskych lídrov v oblasti mládeže, Podpora mladých pri výbere povolania, 

workshop Rozbehni mladých k tvorivosti a podnikavosti s Jurajom Kováčom. Kontakty: mobil: 

0917 402 522, e-mail: sona.stefancikova@iuventa.sk. (Príloha č. 9) 

Nicole Fuchsová predstavila činnosť Prešovského dobrovoľníckeho centra  a informovala o Dňoch 

aktívneho dobrovoľníctva, ktoré sa v našom kraji uskutočnia v dňoch  17. 9. – 29. 9. 2018 ako 

súčasť národného Týždňa dobrovoľníctva. Bližšie informácie sú na webových stránkach 

www.budhrdina.sk a www.dobrovolnictvo.sk.   

11. Ing. Rastislav Stolárik, Ing. Peter Sýkora, Renáta Madzinová, Národné podnikateľské 

centrum v Prešove – Ing. Stolárik  predstavil Národné podnikateľské centrum (NPC), ktoré sa 

zameriava na rozvoj malých a stredných podnikov. Informoval o jeho aktivitách, dôvodoch vzniku, 

cieľoch a programoch – rastový, akceleračný, inkubačný a stážový. Hovoril aj   o mikropôžičkovom 

programe. (Príloha č. 10) 

Ing. Sýkora predstavil Akceleračný program, jeho ciele a záujmové skupiny. Tiež informoval 

o informačných a popularizačných aktivitách a odbornom poradenstve. Hovoril o ROADSHOW, 

ktorú pripravujú pre školy. NPC pripravuje aj COWORKING AP, ktorý bude slúžiť na rozvoj 

podnikateľských nápadov a bude k dispozícii 24 hodín denne. (Príloha č. 11)     

Renáta Madzinová informovala o národnom projekte Monitoring podnikateľského prostredia 

v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First. Predstavila základné údaje projektu, aktivity 

a činnosť v regiónoch. Stručne hovorila o aktuálnej činnosti a pripravovanej analýze. (Príloha č. 

12)            

 

 

https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_repovsky.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_mihalko.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_stefancikova.pdf
mailto:sona.stefancikova@iuventa.sk
http://www.budhrdina.sk/
http://www.dobrovolnictvo.sk/
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_stolarik.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_sykora.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_madinova.pdf
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31. augusta 2018 

 

1. Druhý deň porady otvoril a viedol PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva, ktorý predstavil 

prvého vystupujúceho, Mgr. Miroslava Vaška a odovzdal mu slovo. 

2. Mgr. Miroslav Vaško, T-systems Slovakia, s. r. o. – predstavil firmu T-systems, ktorá je top IT 

firmou na Slovensku. Informoval o vzdelávacej stratégii firmy, ktorá si je vedomá dôležitosti investície 

do vzdelávania. Duálne vzdelávanie funguje vo firme od roku 2013, a to v odbore 2563 Q počítačové 

systémy (VOŠ). Študenti majú 70% praxe vo firme, v priemere 3 dni v týždni. Prítomných oboznámil 

aj so silnými stránkami a ohrozeniami Dualu 18+ a s dopadmi duálneho vzdelávania. (Príloha č. 13) 

3. Ing. Andrea Ondová, Dual Point Prešov – informovala o novele zákona NR SR č. 61/2015 

a zmenách v systéme duálneho vzdelávania, ktoré prinášajú zjednodušenie procesu certifikácie 

zamestnávateľov pre SDV, nové stimuly pre zamestnávateľov a tiež sa ruší krátenie mzdového 

normatívu pre školy na žiakov v SDV. Predstavila aj benefity pre zamestnávateľov v SDV, uznaný 

daňový výdavok, vzniká nová pozícia, a to hlavný inštruktor, zmeny týkajúce sa učebnej zmluvy, 

vzorových učebných plánov, poskytovania praktického vyučovania v dielni školy alebo u iného 

zamestnávateľa v SDV, finančné zabezpečenie žiaka a iné zmeny. Zdôraznila zmenu, ktorá nastala pri 

určovaní výkonov pre školy, kde sa bude určovať najvyšší počet žiakov 1. ročníka. Budú môcť vznikať 

podnikové školy za podmienok daných zákonom a od 1. 9. 2019 bude v systéme nová pozícia, a to 

kariérový poradca. Zamestnanci DUAL POINT-u a kontakty na nich: Ing. Andrea Ondová, 

andrea.ondova@siov.sk,  0948 001 610, RNDr. Ivana Kočanová, PhD. ivana.kocanova@siov.sk, 

0903 685 703, Mgr. Ján Jackanin, jan.jackanin@siov.sk, 0908 456 116. (Príloha č. 14) 

4. Mgr. Róbert Neupauer, PhD., poradca predsedu PSK pre sociálne vylúčené komunity – vo 

svojom vystúpení predstavil svoju činnosť a poslanie.  Vo svojom príspevku hovoril o nutnosti zmien 

vo vzdelávaní sociálne vylúčených komunít na všetkých stupňoch vzdelávania. Zdôraznil, že je 

potrebné začleniť žiakov z vylúčených komunít do vzdelávania, spolupracovať so zamestnávateľmi, 

zviditeľňovať pozitívne príklady z praxe. Z pozície PSK treba zriadiť pilotné inkluzívne stredné školy, 

vytvoriť platformu tých, ktorí pracujú vo vylúčených komunitách – sieť SAVORE = Všetci. 

(informácie na www.savore.sk) a vytvárať sociálne podniky. 

5. Mgr. Slavomír Moll, riaditeľ inšpekčného centra v Prešove – vo svojej prezentácii informoval o 

inšpekciách vykonaných v školskom roku 2016/2017 a 2017/2018, a to podľa druhov škôl a podľa 

zriaďovateľa. Poskytol prehľad počtu porušení právnych predpisov v šk. roku 2017/2018 podľa 

zriaďovateľa. Poukázal na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky v oblasti riadenia škôl, na nedostatky 

vyskytujúce sa počas MS, prijímacích skúšok, nedostatky v ŠkVP a v školských poriadkoch škôl, a to 

za školský rok 2016/2017 a 2017/2018. Pedagogickú dokumentáciu si školy môžu stiahnuť na stránke 

www.formulare.iedu.sk, zákony aj s vyznačenými zmenami sú na stránke www.slov-lex.sk. Na záver 

zaželal riaditeľom úspešný nový školský rok. 

6. PhDr. Milan Zagrapan – informoval o pripravovanom projekte stredoškolských hier, ktoré sa budú 

konať v rôznych disciplínach ako malý futbal, florbal, plážový volejbal, stolný tenis a iných 

disciplínach podľa potrieb a záujmu žiakov. Nultý ročník bude v školskom roku 2018/2019. Budú 

vytvorené funkcie koordinátorov za jednotlivé okresy. Budú organizované aj športové dni pre 

pedagogických zamestnancov. 

Ing. Lenka Holubová -  hovorila o zbere údajov pre financovanie, ktoré bude prostredníctvom 

zadávania údajov do RIS-u, informovala, že 11.9. 2018 sa uskutoční k zberu údajov školenie na OÚ 

v Prešove. Žiadosti na BV je potrebné posielať na odbor školstva aj s položkovitým rozpočtom, 

žiadosti o KV posielať na odbor správy majetku. Upozornila riaditeľov, že voľby do rady školy 

nemôžu byť skôr, ako bude vyhlásená výzva predsedu na voľby do rady školy. V žiadosti o vyhlásenie 

výzvy je potrebné uviesť počet rodičov, ktorých je potrebné voliť. Opakované voľby je potrebné 

vyhlásiť v zmysle príručky k voľbám, ktorú vydal Okresný úrad Prešov, odbor školstva. 

7. PaedDr. Ján Furman, vedúci odboru školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu – informoval 

o pripravovaných podujatiach, a to 21. 9. školenie Právny vzťah škôl a PSK,  26. 9. stretnutie 

výchovných poradcov, ktoré organizuje ÚPSVaR Prešov, 8. 11. Burza práca na Spojenej škole, Ľ. 

Podjavorinskej 22, Prešov, kde sa budú prezentovať školy technického zamerania aj so 

https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_vasko.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_ondova.pdf
mailto:andrea.ondova@siov.sk
mailto:ivana.kocanova@siov.sk
mailto:jan.jackanin@siov.sk
http://www.savore.sk/
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_30082018_moll.pdf
http://www.formulare.iedu.sk/
http://www.slov-lex.sk/
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zamestnávateľmi. Ďalej informoval o pripravovanej pracovnej ceste do Pardubického kraja, kde 

Memorandum o spolupráci podpíše SPŠ elektrotechnická, Prešov a budú rokovania o ďalšej spolupráci 

našich škôl a škôl v PK. Pripravuje sa dotačná schéma, ktorá bude zabezpečovať stáže a výmenné 

pobyty žiakov a učiteľov a pripravuje sa karta inštitúcií pre všetky zariadenia v PSK. Poprosil 

riaditeľov škôl v Prešove, ktorí majú ŠI, aby nahlásili na odbor školstva voľné ubytovacie kapacity, 

ktoré by boli poskytnuté študentom VŠ. Upozornil na dôsledné dodržiavanie termínov vyplývajúcich 

z kalendára úloh na aktuálny školský rok a informoval, že optimalizácia siete škôl bude pokračovať 

podľa spracovaného návrhu. Predstavil aj nových zamestnancov odboru školstva, a to Mgr. Juraja 

Kredátusa, PhD. a Mgr. Miroslava Vaška. 

8. PaedDr. Ján Furman na záver všetkým poprial krásny vstup do nového školského roka, veľa 

entuziazmu pri plnení úloh, poďakoval prítomným riaditeľom za aktívnu účasť a ukončil poradu. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: PhDr. Iveta Tarabčáková 

 

        

 

 

 

                                                                                                            PaedDr. Ján Furman 

                                                                                                               vedúci odboru 

 


