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15. 2. 2018 – 1. deň porady 

 

1. Otvorenie – Ing. Lenka Holubová, poverená vedením  Odboru školstva PSK 

 

Poradu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja otvorila Ing. Lenka Holubová, poverená vedením Odboru školstva 

PSK, ktorá privítala prítomných riaditeľov a hostí. Ospravedlnila predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD., ktorý na poradu riaditeľov pre 

pracovné povinnosti príde neskôr oproti plánovanému programu. Zvlášť privítala riaditeľa 

Úradu prešovského samosprávneho kraja, PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu,  a odovzdala mu slovo.  

 

2.  PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, - pozdravil riaditeľov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Informoval 

prítomných riaditeľov, že 24. januára bolo podpísané memorandum medzi zástupcami 

Európskej komisie, Svetovej banky a Prešovským samosprávnym krajom, ktorým bola 

spustená európska iniciatíva Catching-up Regions. Ide o adresnú podporu menej rozvinutých - 

takzvaných dobiehajúcich regiónov, medzi ktoré patrí aj Prešovský samosprávny kraj. PSK 

bol vybraný do projektu Catching-up v rámci Slovenska ako pilotný región.  Vďaka 

iniciatíve Európskej komisie a Svetovej banky môže prísť do kraja v krátkej dobe približne 

jeden milión eur. Cieľom bude vypracovať akčné plány a následne cielene čerpať európske 

fondy. K tomuto projektu budú nasledovať ďalšie rôzne pracovné stretnutia. 

 

3. Ing. Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK – vo svojej prezentácii urobil prehľad 

kontrolných zistení v školských zariadeniach za 2. polrok 2017. Uviedol, že za toto obdobie 

bolo vykonaných v zariadeniach PSK 29 finančných kontrol, v školách a školských 

zariadeniach 12. Počet kontrolných zistení bol 50, teda 4,2 kontrolné zistenia na jednu 

kontrolu. Najviac kontrolných zistení bolo v oblasti účtovníctva (porušenie zákona č. 

431/2002 Z. z.) a v oblasti porušenia zákona o finančnej kontrole č. 357/2015 Z. z. 

Najčastejšie nedostatky – nevykonáva sa inventarizácia majetku preukázateľným spôsobom, 

chýba inventarizácia účtov, ak sa konala fyzická inventarizácia napr. do 22. 12. v danom roku, 

chýba zaevidovanie prírastkov a úbytkov od tohto termínu do 31. 12. v danom roku, 

nedôsledné vypĺňanie Poznámok k účtovnej závierke; nezverejňovanie súhrnných správ 

o zákazkách nad 1 000.- Eur, resp. nad 5 000.- Eur na profile ÚO, niektoré organizácie nemali 

zriadený profil na  elektronickom úložisku ÚVO.    

Upozornil, že finančná kontrola sa má robiť  pri každej úhrade faktúry. A keď nerobíme 

finančnú operáciu naraz, pri každom úkone má byť finančná kontrola. Vnútorné smernice, 

ktoré si školy vypracúvajú, nemajú byť nad rámec zákona. Ďalej upozornil na rozdiel medzi 

dohodou o vykonaní práce – jednorazová práca a dohodou o pracovnej činnosti – opakovaná 

činnosť, aby to bolo v súlade so Zákonníkom práce. Pripomenul dodržiavanie zákona č. 

553/2003 Z.z. o odmeňovaní, pracovníci majú mať aktuálnu pracovnú náplň. Najviac chýb sa 

vyskytuje pri cestovných príkazoch, ktoré musia byť pred každou cestou vopred podpísané, 

má byť v nich uvedený aj spôsob dopravy, musí sa dodržiavať zákon o cestovných náhradách. 

Ďalej upozornil na kontinuálne vzdelávanie. Podľa zákona č. 317/2009 Z.z. majú zamestnanci 

nárok 5 dní voľna, preto sa cestovný príkaz nedáva, je to pracovné voľno, nie pracovná cesta. 

Pri používaní súkromného motorového vozidla má byť vypracovaná dohoda o používaní 

https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_15022018_cupr.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_15022018_hudak.pdf


medzi zamestnancom a zamestnávateľom, riaditeľ školy musí mať na používanie súkromného 

motorového vozidla súhlas Úradu PSK. Podmienkou je platné havarijné poistenie. Upozornil 

aj na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, zdôraznil dôležitosť zverejňovania  zmlúv 

– zmluva, ktorá nebola zverejnená, je neplatná.  

 

4. Ing. Pavol Ondek – predseda OZPŠaV na Slovensku – informoval o Kolektívnej zmluve 

na rok 2018, o financovaní regionálneho školstva – tu pripomenul, že boli navýšené mzdy 

nepedagogických zamestnancov o 4,8 %, čo je však hlboko pod hranicou minimálnej mzdy 

a školy musia svojim nepedagogickým zamestnancom doplácať, aby ich mzda bola najmenej 

na úrovni minimálnej mzdy. Pripomenul, že na rok 2018 sa neplánuje zvýšenie miezd 

učiteľov. Ďalej spomenul, že sa chystajú novely viacerých zákonov – zákon č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon č. 317/2009 Z.z., v návrhu ktorého sa 

už nespomínajú kreditové príplatky. Navrhuje sa v ňom, aby vznikla komora učiteľov, ktorej 

členom musí byť každý učiteľ s 2. atestáciou. Upozornil na zadávanie správnych a aktuálnych 

informácií do RIS-u, lebo tie budú podkladom na normatívne financovanie. Pripomenul, že od 

1. 1. 2019 by sa mal pri normatívnom financovaní zohľadniť vek zamestnanca, upozornil na 

pripravované zmeny v Zákonníku práce  (príplatky za nočnú prácu, soboty, nedele a sviatky), 

na 13. a 14. plat, na ktorý však nie je právny nárok, mal by byť oslobodený od dane. V závere 

vystúpenia zaželal riaditeľom všetko dobré a veľa síl do ich práce. 

Následne v krátkom vystúpení pozdravil riaditeľov škôl a školských zariadení aj Mgr. Ľuboš 

Kvašňák, zástupca OZPŠaV KSK a PSK, ktorý prezentoval platové tabuľky  zamestnancov 

školstva v Prešovskom kraji.     

 

5. Mgr. Veronika Fitzeková, vedúca Odboru kultúry PSK – vo svojom vystúpení 

prezentovala, čo školám ponúkajú kultúrne organizácie PSK. Zdôraznila, že až 2/3 všetkých 

kultúrnych pamiatok na Slovensku sa nachádza v Prešovskom kraji, z 8 pamiatok UNESCA 

na Slovensku sú 4 v Prešovskom kraji. Zdôraznila, že Prešovský kraj má čo ponúkať mladým 

ľuďom a vyzvala riaditeľov škôl, aby prostredníctvom učiteľov ukázali žiakom a študentom 

čo najviac z kultúrnych pamiatok. Konkrétna písomná ponuka bude zaslaná na školy. 

 

6. Ing. Jana Kičurová, Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce PSK, 
Regionálny kontaktný bod PSK – prezentovala Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 

2014 – 2020, prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania. Výzva bude 

zverejnená v marci – apríli 2018, minimálna výška finančných prostriedkov, o ktoré treba 

žiadať, je 200 000.-€. Všetky informácie sú zverejnené na webovom sídle: www.eplsk.eu. 

Žiadosť sa podáva len elektronicky. 

 

7. RNDr. Miroslav Repovský, NÚCEM v Bratislave – vo svojom vystúpení zhodnotil 

externú časť maturitnej skúšky v roku 2017 v školách Prešovského kraja. Podotkol, že 

výsledky sa neodkláňajú od celoslovenských výsledkov. Poďakoval riaditeľom za prípravu 

a organizáciu maturitných skúšok, zdôraznil, že externý dozor, výber predsedov školskej 

maturitnej komisie a predsedov predmetových maturitných komisií ako aj administrátorov 

a dozoru pri EČ MS je veľmi dôležité. Taktiež zdôraznil, že v Prešovskom kraji v porovnaní 

s inými krajmi štátnych gymnázií nie je veľa. Upozornil, že aktuálne dokumenty k maturite sú 

na edičnom portáli a dokumenty k MS 2018 sú na stránke www.nucem.sk. V závere požiadal 

o aktívnu spoluprácu pri Maturite 2018. 

 

8. Ing. Ján Baláž, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove – predniesol aktuálne 

informácie najmä k Maturite 2018, informoval o riadnych termínoch MS (13. – 16. marec 

2018) o náhradnom termíne – 10. – 13. 4. 2018 a opravnom termíne – 4. – 7. 9. 2018. 

Distribučné miesta, kde sa budú preberať testy na EČ MS 2018, zostávajú nezmenené. 

Informoval riaditeľov, doniesol aj menovania predsedov školských maturitných komisií 

a predsedov predmetových maturitných komisií, ktoré následne boli riaditeľom rozdané. 

Mgr. Miloš Jakubík, OŠ OÚ v Prešove, informoval o organizácii a realizácii súťaží. Podotkol, 

že finančné prostriedky na ich organizovanie sú veľmi nízke, už niekoľko rokov je rovnaká 
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suma. Upozornil, že na športové súťaže je potrebné prihlásiť žiakov cez portál: 

www.skolskysport.sk.  Pre organizovanie súťaží platí Smernica č. 44/2011 o organizovaní 

športových súťaží, ktorú vydalo MŠVVaŠ, Metodické usmernenie č. 1/2014 k organizovaniu 

súťaží, ktorú vydal OŠ OÚ v Prešove. Zdôraznil, že faktúry a žiadosti o refundáciu nákladov 

na súťaže je potrebné zasielať na Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, nie 

na príslušný okresný úrad. 

 

9. PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda Prešovského samosprávneho kraja – 

v úvode svojho vystúpenia pozdravil riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK, zdôraznil nezastupiteľnú úlohu učiteľov v živote žiaka a študenta, pretože 

mladí ľudia majú mať vo svojich učiteľoch svoje vzory, učitelia sú druhí otcovia a mamy pre 

svojich žiakov. Ďalej pán predseda pripomenul, že v našom kraji je stále dosť vysoká 

nezamestnanosť a v školách pracuje okolo 140 dôchodcov, čo je v priemere 2 dôchodcovia 

v škole. Vyzval riaditeľov škôl, aby sa pokúsili s dôchodcami dohodnúť o ich odchode do 

dôchodku, aby im vyjadrili vďaku a úctu za ich doterajšiu prácu a dôstojne sa s nimi rozlúčili. 

Všetky tieto rozhodnutia však musia byť v súlade so Zákonníkom práce. Spomenul, že na 

Úrade PSK sa tiež s týmto problémom vysporadúvajú a v uplynulých dňoch odišlo do 

dôchodku 24 zamestnancov – dôchodcov. V tejto súvislosti sa odvolával pán predseda na list, 

ktorý bol školám zaslaný v januári 2018, kde sa okrem iného píše aj o tejto problematike. 

Vo svojom vystúpení oznámil, že 21. 2. 2018 sa bude konať výberové  na vedúceho Odboru 

školstva PSK. Do výberového konania sa prihlásilo 5 záujemcov, jeden z nich podmienkam 

výberového konania nevyhovel. V oblasti školstva sa pripravujú závažné rozhodnutia, ktoré 

by sa mali prejaviť do 2 rokov, týkajú sa najmä spájania škôl, vytvorenia ideálnej siete škôl, 

Pri Zastupiteľstve PSK bola zriadená komisia pre školstvo. V blízkej dobe sa bude vykonávať 

pasportizácia škôl a školských zariadení, urobí sa prehľad kapitálových a bežných výdavkov, 

ktoré boli jednotlivým školám prideľované, bude sa zisťovať využiteľnosť a obsadenosť škôl, 

perspektívne a neperspektívne odbory. Pripomenul, že dnes by veľa študentov chcelo ukončiť 

gymnázium, štvorročné či osemročné. Je potrebné, aby sa viac žiakov hlásilo na stredné 

odborné školy, učňovské odbory, lebo to si vyžaduje trh práce. Teda v nasledujúcich dňoch 

budú prijaté opatrenia a vykonajú sa kroky, ktoré budú pre mnohé školy bolestivé, ale pre 

školstvo veľmi potrebné. V závere svojho vystúpenia zdôraznil, že do popredia sa má dostať 

žiak, jeho dobro a jeho budúcnosť. 

 

10. PhDr. Viera Hybenová, riaditeľka CPPPaP v Prešove – informovala vo svojom 

vystúpení o aktuálnych informáciách a pripravovaných zmenách v poradenskom systéme 

v školstve, zdôraznila význam kariérového poradenstva v školách. V školách by mal byť 

nielen výchovný poradca, ale aj kariérový poradca. Pripravuje sa nová psychodiagnostika pre 

žiakov s nadaním. Ďalej vo svojom vystúpení spomenula, že mnoho žiakov v základných 

školách je začlenených, resp. integrovaných, ale keď prídu do 9. ročníka a rozhodujú sa, kam 

pôjdu na stredné školy, už nechcú byť integrovaní. Preto je potrebné, aby stredné školy mali 

čo najviac informácií o žiakovi, ktorý sa k nim hlási a odporúča, aby sa rodičovské združenia 

rodičov týchto žiakov robili ešte pred 1. septembrom. Pripomenula, že v pripravovanej novele 

zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch má byť zapracovaný aj 

Etický kódex, ktorý si potom každá škola musí zapracovať do svojho pracovného poriadku. 

V tejto novele sa hovorí aj o vzniku Komory učiteľov, ktorej členmi povinne musia byť 

učitelia s 2. atestáciou. Spomenula aj pripravované zmeny pri atestáciách, pri ktorých bude 

mentor atestačného konania posudzovať, či uchádzač o atestáciu splnil požadované 

podmienky – kompetenčné vzdelávanie,  jeho portfólio a ďalšie podmienky. Atestácia by 

mala mať teoretickú aj praktickú časť. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so ŠVVP sa má 

postupovať v súlade s Metodickým pokynom MŠVVaŠ č. 21/2011 o hodnotení a klasifikácii 

žiakov stredných škôl a Prílohou č. 2 k Metodickému pokynu č. 22/2011. V závere p. 

riaditeľka Hybenová rozdala riaditeľom Dotazník dispozície k stresu a odporúčala, aby ho 

riaditelia na ped. rade rozdali na vyplnenie aj učiteľom. V závere svojho vystúpenia 

upozornila riaditeľov škôl, aby pri realizácii prevencie drogových závislostí a prevencie 

kriminality si vopred overovali, aj na CPPPaP, kto bude lektorom, prednášajúcim a pod. Stále 



platí Usmernenie MŠVVaŠ k realizácii prevencie drogových závislostí a prevencie 

kriminality. 

 

11. JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, riaditeľ MPC – RP Prešov – vo svojom vystúpení 

hovoril o aktuálnych otázkach kontinuálneho vzdelávania v podmienkach MPC – RP 

v Prešove. Informoval, že do konca roka je funkčných 184 akreditovaných programov 

kontinuálneho vzdelávania. Podotkol, že po oznámení neobmedzenej platnosti kreditov, 

ktorých platnosť končí v roku 2018, dochádza k masívnemu odhlasovaniu sa frekventantov 

z kontinuálneho vzdelávania. Na otázku, či bude robiť MPC – RP v Prešove vzdelávania 

inštruktorov lyžovania, dal zápornú odpoveď, pretože platí nový zákon o športe, podľa 

ktorého takéto vzdelávanie môže robiť len certifikovaná inštitúcia. 

 

12. Mgr. Kristína Poláková, zástupkyňa nezávislej organizácie Trojlístok, ktorá má sídlo 

na Konštantínovej ulici č. 3 v Prešove - prezentovala činnosť organizácie, ktorá má k 1. 1. 

2018 173 klientov, ktorí sú užívateľmi psychoaktívnych látok. Informovala o stratégii 

manažmentu služieb v oblasti závislosti so špecifickým zreteľom na starostlivosť o deti, 

mládež a mladých dospelých osôb. 30% klientov tvoria mladí ľudia od 14 – 30 rokov. 

Zaznamenali nárast klientov o 30%, a to najmä z radov žiakov 9. ročníka a stredných škôl. 

Najčastejšie ich oslovujú pedagógovia, rodičia i starší ľudia, ktorí chcú mladým ľuďom 

pomôcť. Upozornila na preventívny program „Diskutujme o závislosti“. Od roku 2016 

existuje aj internetová poradňa a v priemere každý 3. deň niekto prostredníctvom nej žiada 

o pomoc pre seba alebo pre rodiča, priateľa: www.trojlistok.sk . V organizácii bola vytvorená 

terapeutická skupina pre mládež a mladých dospelých. Základnými piliermi ich práce sú: 

adresnosť, individuálny prístup, flexibilita, ekologická perspektíva, nestigmatizujúci, 

akceptujúci prístup.   

 

Záverečným bodom programu prvého dňa porady bola návšteva kaštieľa v Humennom. 

 

   

16. 2. 2018 – 2. deň porady 

 

Druhý rokovací deň otvorila poverená vedúca OŠ PSK Ing. Lenka Holubová, ktorá hneď 

odovzdala slovo predsedovi Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri 

Zastupiteľstve PSK:  

13. PhDr. Marián Damankoš, PhD. – v úvode svojho vystúpenia poďakoval za prácu 

riaditeľov škôl za posledné 4 roky, počas ktorých bol taktiež predsedom Komisie školstva, 

mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK. Potom hovoril o sieti stredných 

škôl, ktorá je predimenzovaná, ponúka sa o 1 000 miest viac, ako je žiakov. Niektoré školy sú 

ekonomicky stratové, na niektorých sú už neperspektívne odbory. V súčasnosti prichádza na 

stredné školy najnižší počet žiakov, očakáva sa zvýšenie počtu, ale v Prešovskom kraji sú 

okresy, kde sa do 15 – 20 rokov ani nepredpokladá nárast počtu žiakov. Preto treba pristúpiť 

k racionalizácii siete škôl a vytvoriť takú sieť škôl, ktorá by reflektovala na potreby 

a očakávania kraja a jednotlivých okresov. Prešovský samosprávny kraj by mal vedieť 

a povedať, ktoré regióny sa budú a ako rozvíjať, ktoré odbory budú perspektívne. Mal by sa 

preto vytvoriť prehľadný systém, ktorý by bol vopred známy, aby riaditelia škôl vedeli, čo 

môžu ich školy v najbližších rokoch očakávať. Je potrebné vedieť, koľko žiakov potrebujeme 

na gymnáziách, obchodných akadémiách, stredných školách obchodu a služieb v jednotlivých 

okresoch. V závere poprosil o spoluprácu a konštruktívne nápady a pripomienky.    

 

14. Ing. Milan Staňo, riaditeľ Bratislavskej BusinessSchool Ekonomickej univerzity 

v Bratislave – vo svojej prezentácii predstavil programy kontinuálneho vzdelávania pre 

pedagogických zamestnancov, napr. MBA štúdium v anglickom jazyku v spolupráci 

s americkou univerzitou v Ohio, upozornil aj na zaujímavé kontinuálne vzdelávanie Ochrana 

spotrebiteľa – spotrebiteľské minimum. 

 

https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_15022018_trojlistok.pdf
http://www.trojlistok.sk/


15. Ing. Andrea Ondová, ŠIOV Bratislava, kontaktná osoba pre Prešovský kraj -    
informovala o stave duálneho školstva na Slovensku (JUDr., Ing. Bartók, riaditeľ ŠIOVu sa 

ospravedlnil). Oznámila, že DUAL – POINT pre Prešovský kraj bude zriadený na Súkromnej 

ZŠ DSA, Mukačevská v Prešove. K 30. 9. 2017 bolo v duálnom vzdelávaní len 87 žiakov 

v našom kraji, čo je najmenej v rámci SR. V PSK na šk. rok 2018/2019 sa má do duálneho 

vzdelávania zapojiť 13 škôl a 307 žiakov. V závere svojho vystúpenia predstavila TOP 10 

odborov, ku ktorým patrí napr. mechanik – nastavovač, mechanik – mechatronik, mechanik – 

elektrotechnik.... 

 

16. Mgr. Miroslav Rokošný, GOHR, s.r.o., Veľký Šariš – hovoril o skúsenostiach 

s duálnym vzdelávaním v spoločnosti GOHR, čo môže ponúknuť v duálnom vzdelávaní. 

Predstavil spoločnosť, jej výrobný program, na čo je zameraná, je to strojárska firma, centrom 

záujmu je najmä zámočníctvo a zváračstvo.   

  

17. Mgr. Dugas, personálny riaditeľ SPINEA, s.r.o. – predstavil činnosť spoločnosti, je to 

jediný výrobca vysoko presných prevodoviek v Európe, zamestnáva asi 600 ľudí, patrí 

k najvýznamnejším zamestnávateľom v regióne. Hovoril o skúsenostiach a možnostiach 

duálneho vzdelávania v ich spoločnosti. 

 

18. Vladimír Fryk, projektový manažér spoločnosti Unicorn Systems SK, s.r.o. – pôsobí 

v regióne východného Slovenska, má pobočky na Ukrajine,  v Holandsku, najviac však 

v Čechách. Vyrábajú softvéry na mieru, ponúkajú špičkové IT riešenia pre bankovníctvo 

a poisťovníctvo, energetiku a pod. Majú aj svoju vzdelávaciu inštitúciu UNICORN College. 

Potrebujú najmä študentov, ktorí študujú IT, a to stredoškolákov aj vysokoškolákov. 

 

19. Ing. Helena Virčíková, Slovenská priemyselná a obchodná komora, Prešovská 

regionálna komora – uzavrela blok o duálnom vzdelávaní, vyzvala na spoluprácu medzi 

školami a firmami. Informovala, že 20. marca 2018 v spolupráci so ŠIOVom sa bude pre 

školy organizovať podujatie, na ktorom sa budú môcť stretnúť školy a rôzni podnikatelia.  

Na túto informáciu zareagovala Ing. Lenka Holubová, ktorá pozvala diskutujúcich na 

zasadnutie pracovnej skupiny v oblasti duálneho vzdelávania, ktorej sa majú zúčastniť aj 

riaditelia SŠ Peter Dulenčin, Slavomír Kožár a Anton Muška. Uskutoční sa 22. 2. 2018 

o 13.30 v reštaurácii SEN SOŠ obchodu a služieb  v Prešove. 

 

20. Aktuálne informácie OŠ PSK     
V úvode tohto bodu programu Ing. Holubová odovzdala riaditeľom pozdrav od bývalého 

vedúceho OŠ PSK Ing. Karola Lacka, PhD. a od vedúcej OF PSK Ing. Márie Holíkovej. 

PhDr. Iveta Tarabčáková:  
- informovala o pripravovaných dôležitých legislatívnych zmenách, najmä zákona č. 

317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, o novele 

zákona o športe, na základe ktorého vznikne nový druh strednej školy – stredná športová 

škola, zrušia sa tým športové triedy;  

- upozornila riaditeľov na dodržiavanie správneho konania pri vydávaní rozhodnutí – ešte 

pred vydaním rozhodnutie je potrebné požiadať účastníka konania o vyjadrenie do 7 dní 

aspoň e-mailovou poštou, rozhodnutia je potrebné posielať do vlastných rúk; 

- pri rozhodnutiach o vylúčení žiaka je potrebné mať v písomnej podobe všetky podklady 

a korešpondenciu so žiakom, resp., zákonným zástupcom, pri  rozhodnutiach o prerušení 

štúdia je potrebné použiť formuláciu: „.. prerušujem najdlhšie do ....“, môže to byť až na 

dobu 3 rokov; 

- do troch dní od zverejnenia kritérií na prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 je 

potrebné zaslať link, na ktorom sú zverejnené Mgr. Jozefovi Bertovi, OŠ PSK; 

- upozornila, že v poslednej dobe sa množia rôzne sťažnosti, väčšinou anonymné, ktoré 

upozorňujú na to, že sa v školách používajú alkoholické nápoje, že učitelia neskoro 

prichádzajú na vyučovacie hodiny, že na hodinách sa veľa diktuje, že učitelia odchádzajú 

skoro z práce domov – už na obed, často púšťajú žiakov skôr z vyučovania, preto 

https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_15022018_gohr.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_15022018_spinea.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_15022018_unicorn.pdf
https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_15022018_dual.pdf


odporúčala riaditeľom, aby venovali výchovno-vzdelávaciemu procesu väčšiu pozornosť, 

aby sa s učiteľmi, ktorí takto konajú,  porozprávali a upozornili ich na dodržiavanie 

pracovného poriadku; 

- ďalej upozornila riaditeľov, že na  webovom sídle PSK je uverejnený celý harmonogram 

prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019; 

- informovala, že 12. júna 2018 sa bude konať v Divadle Jonáša Záborského oceňovanie  

najlepších učiteľov a žiakov PSK, preto je potrebné vypracovať a poslať návrhy, v tejto 

súvislosti požiadala riaditeľku Gymnázia v Lipanoch Vieru Urdovú o zabezpečenie 

moderátorov, v programe by mali vystúpiť umelecké telesá z jednotlivých škôl, očakáva 

v tejto oblasti ústretovosť; 

- odporúčala riaditeľom, aby si preštudovali Stratégiu výchovy a vzdelávania 

v Prešovskom samosprávnom kraji na roky 2017 – 2022; 

- v závere svojho vstupu informovala, že aj územná školská rada odporúča aktualizáciu 

a optimalizáciu študijných a učebných odborov tak, aby reflektovali na potreby trhu.  

Ing. Lenka Holubová, poverená vedením OŠ PSK: 

- pripomenula, že je potrebné urobiť poriadok v učiteľských zboroch, čo sa týka 

optimalizácie zamestnancov, preto je potrebné do 31. 3. 2018  písomne zaslať na odbor 

školstva návrh optimalizácie zamestnancov v roku 2018 v nadväznosti na list, ktorý bol 

zaslaný na školy začiatkom januára 2018; 

- upozornila, že žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na bežné aj na kapitálové 

výdavky je potrebné zasielať len na OŠ PSK; 

- predložila aj ponuku pre stredné školy na návštevu francúzskeho divadla, ktoré vystúpi so 

svojím programom v Prešove v apríli; 

- informovala, že 20. februára 2018 sa v dvorane Evanjelického kolégia v Prešove 

uskutoční workshop k duálnemu vzdelávaniu, pozvánky budú zaslané; 

- upozornila na dôsledné vypĺňanie cestovných príkazov, aby vyhovovali finančnej 

kontrole; 

- upozornila na zaslanie vyúčtovania lyžiarskych kurzov do 10 dní od ukončenia, 

zdôraznila presnosť a úplnosť vypĺňania, pretože sa vykonáva na školách vládny audit 

práve na lyžiarske kurzy; upozornila, že ak idú zamestnanci na lyžiarsky kurz, musia 

vopred vypísať cestovný príkaz; 

- ďalej upozornila, že sa vykonáva vládny audit aj na činnosť záujmových krúžkov, 

kontroluje sa najmä to, aby krúžok nesuploval vyučovací predmet, záujmová činnosť 

nesmie byť totožná s obsahom predmetu.        

 

V závere Ing. Holubová poďakovala riaditeľom za účasť a pracovnú poradu ukončila. 

 

 

  

      

   

Zapísal: Mgr. Jozef Berta      Ing. Lenka Holubová 

               poverená vedením odboru 

https://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/zapisnice-porady-riaditelov/prezentacie/porada-riaditelov_15022018_ospsk.pdf

