ZDRUŽENIE SAMOSPRÁVNYCH ŠKÔL SLOVENSKA
Zápisnica zo zasadnutie pléna ZSŠS

Miesto: Horný Smokovec, Grand hotel Bellevue
Dátum: 18. 11. – 20. 11. 2013
Prítomní: podľa prezenčných listín
Zapisovatelia: Galčíková O., Gerčáková G., Halák P., Pitoňáková A.
Vedenie konferencie: Petáková A., Tchuriková E.
1. deň rokovania – 18. 11. 2013
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia pléna
2/ Voľba komisií
3/ Správa o činnosti výboru medzi zasadnutiami pléna
4/ Vystúpenie ministra školstva Doc. PhDr. Dušana Čaploviča, Dr. Sc
5/ Vystúpenie PaedDr. V. Kratochvíla, PhD., riaditeľa ŠPÚ
6/ Vystúpenie zástupcov firiem Stiefel, PC PROFI, J & B unigue, s.r.o
7/ Vystúpenie zástupcu FI DITEC – p. Valachovič
8/ Záver prvého dňa rokovania
K bodu 1
Zasadnutie pléna otvorila prezidentka ZSŠS Mgr. Alena Petáková. Všetkých prítomných
privítala, vysvetlila postavenie výboru a jeho poslanie najmä pre nových členov. Prítomných
oboznámila s programom zasadnutia pléna a organizačnými pokynmi súvisiacimi
s rokovaním.
K bodu 2
Prezidentka združenia predniesla návrh na zloženie jednotlivých komisií:
Mandátová komisia: J. Majsniar, V. Melo, K. Čonka
Návrhová komisia: J. Maruniak, Kubíčková, Rendlová

Volebná komisia: G. Kalna
Zloženie komisií plénum schválilo.
Predseda mandátovej komisie podal informáciu: Prítomných 261 členov z 281 zapísaných.
Plénum je uznášania schopné.
K bodu 3
Správu o činnosti výboru od jarného zasadnutia pléna predniesla prezidentka ZSŠS Mgr. A.
Petáková:
Pani prezidentka sa zúčastnila tlačovej besedy k projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na
ZŠ a SŠ, zúčastnila sa valného zhromaždenia Asociácie riaditeľov základných škôl ČR 16. –
17. mája 2013, konferencie iniciatívy Učiteľ 2020 4. júna. Niekoľkokrát vystúpila v médiách,
napr. v súvislosti s riešením málotriedok, testovania žiakov piatych ročníkov, vystúpila
i v relácii o 5 minút dvanásť. Pravidelne aktualizovala webové sídlo združenia. Zúčastnila sa
rokovania v parlamentnom výbore pre školstvo 17. 09. i pracovného zasadnutia na MŠ VVaŠ
SR. Výbor zasadal v uvedenom období 2 – krát, zaoberal sa pripomienkami k Správe o stave
školstva, pripomienkami k pripravovaným novelám zákonov, pripomienkami k návrhu ŠVP,
prípravou zasadnutia pléna. Členovia výboru komunikovali s prezidentkou tiež elektronicky.
Pred vystúpením p. ministra vystúpili zástupcovia firmy Stiefel – oboznámili plénum so
svojou ponukou učebných pomôcok.
Viceprezidentka E. Tchuriková upozornila na doplnenie prezenčných listín, na aktualizovanie
mailových adries, na rokovanie po krajoch 19. 11. 2013.
K bodu 4
Plénum navštívil minister školstva Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, Dr. Sc. pán minister
pozdravil členov združenia a poďakoval sa za pozvanie.
Vo svojom prejave sa zmienil: o Správe o stave školstva, ktorá je pripravená na rokovanie
vlády, o opatreniach týkajúcich sa finančnej gramotnosti populácie, o verejnej diskusii
k návrhu ŠVP, k UP a k potrebnej revízii, o pripravovanej novele školského zákona (napr.
počty žiakov v triedach, pedagogická dokumentácia, ...), o diskusii s pedagogickými
fakultami o príprave učiteľov, o platoch učiteľov a odborných zamestnancov v rokoch 2014
až 2016, o počtoch žiakov v osemročných gymnáziách, o rokovaní s VUC a mzdových
normatívoch, ...
Po vystúpení p. ministra nasledovala diskusia.
Otázky sa týkali najmä: do akej miery sú známe výskumy - čo prinesie rušenie málotriedok
a konštatovanie nezáujmu ministerstva o patentovanú hru (p. Skrip, riad. ZŠ P. O.
Hviezdoslava Snina), či sa v budúcnosti neuvažuje o jednotnom prijímacom konaní na
gymnáziá (p. prezidentka Petáková), prijímacieho konania na stredné školy a prijímanie
všetkých, ktorí prejavili záujem, o nedostatku originálnych kompetencií, o zákone o odpadoch

(p. riad. Rybárová zo ZŠ Bojnice),
poskytovanie aktuálnych informácií v oblasti
regionálneho školstva súkromnými organizáciami zamestnancami ministerstva za veľké
poplatky (p. riad. zo ZŠ z Popradu), byrokracie a neúmernej administratívy spojenej
s využívaním eurofondov (p. riad. Majsniar zo Žiliny), zloženie rád škôl a riešenia odpadov
v ŠJ (p. riad. Tchuriková ZŠ Palín), spôsob menovania riaditeľov škôl, údržby výpočtovej
techniky a potencionálnych správcov učební výpočtovej techniky (p. riad. Ondrušková ZŠ
s MŠ Snina, p. riad. Putašová ZŠ Martin), učebníc, ich množstva, kvality a edičného portálu
(p. riad. Šiška ZŠ Hlohovec), ....
Pán minister na jednotlivé otázky odpovedal, zmienil sa o svojich zámeroch, porovnával
situáciu u nás so situáciou vo Fínsku a Francúzsku, najmä čo sa týka postavenia riaditeľa
a pedagogických zamestnancov. Prácu by riaditeľom mal zjednodušiť RIS, zavedením
ktorého by sa mala odbúrať administratíva. Vysvetlil dôvody financovania záujmového
vzdelávania cez obce, tiež neekonomické hospodárenie, ak sa malé školy a málotriedky
nachádzajú blízko v regióne, ... Vyjadril názor, že najmä v Bratislave je veľa osemročných
gymnázií, zdôraznil, že si stojí za tým, že na jednotlivé stredné školy majú ísť žiaci na základe
dosiahnutých výsledkov. P. minister vysvetlil problematiku tvorby učebníc, schvaľovacieho
procesu, výberu autorov, ktorých nie je dostatok a často odstupujú od zmluvy.
V závere svojho vystúpenia sa ešte raz poďakoval za pozvanie.
Pani prezidentka sa poďakovala za to, že pozvanie prijal a diskutoval o najaktuálnejších
otázkach týkajúcich sa regionálneho školstva.
K bodu 5
P. Tchuriková dala slovo riaditeľovi ŠPÚ PaedDr. V. Kratochvílovi, PhD.
V úvode svojho vystúpenia sa p. riaditeľ poďakoval p. ministrovi, že učiteľská verejnosť
dostala priestor a čas diskutovať a vyjadriť sa k návrhu ŠVP, k UP.
K ŠVP:
Snažili sa ho upratať a sprehľadniť, pozornosť sústredili na výkony, operacionalizované
ciele, vymedzené výkony nemusia kopírovať celý obsah, obsah bol preexponovaný
vzhľadom na výkonovú zložku, ŠPÚ považuje za kľúčové riešiť výkonovú zložku
a následne až obsah, snahou bolo sprehľadniť tematické celky, riešiť medzipredmetové
vzťahy, ... Pripomienkové konanie bolo predĺžené do 14. novembra. Bolo prijatých 869
pripomienok, ktorými sa budú zaoberať. Zároveň prijali petíciu s 1400 podpismi učiteľov
proti zadeleniu učiva do ročníkov. V návrhu je možnosť presúvať nie celé tematické celky
ale prvky učiva. Vyjadril sa k dotácii hodín v jednotlivých ročníkoch, k vzťahu ŠVP ku
ŠkVP a učebným osnovám, ktoré považuje za anachronizmus, ... Vo svojom vystúpení sa
poďakoval za záujem a pripomienky.
Po vystúpení p. riad. nasledovala diskusia.
Otázky sa týkali najmä:

Prečo má každý predmet inú formu obsahového a výkonového štandardu, do akej miery
odráža počet hodín rozsah učiva v percentuálnom vyjadrení, pripravuje sa vzdelávací
program aj pre kurzy na získanie základného vzdelania?
P. riaditeľ odpovedal na jednotlivé otázky podobne ako vo svojom vystúpení, napr., že sa
snažili zamerať na výkon, riešiť zredukovanie kvantity, preexponovaný obsah, ...
Vyjadril sa i k problematike učebníc, ich tvorbe, k spolupráci autorov a pod..
V závere svojho vystúpenia sa poďakoval za pozvanie a prejavený záujem. P. Tchuriková
sa poďakovala za vystúpenie p. Kratochvílovi a vyslovila presvedčenie, že ŠPÚ bude
akceptovať pripomienky ZSŠS, ktoré boli zaslané, i tie, ktoré vznesieme po rokovaní
v krajoch.
Po vystúpení riaditeľa ŠPÚ predstavila firma PC PROFI plénu svoje produkty, najmä
meraciu techniku.
K bodu 7
P. Valachovič, zástupca firmy DITEC popísal proces, ktorý prebehol, aby sa mohol
spustiť RIS. Išlo o harmonogram úloh, rekapituláciu činností, delimitáciu RIS z UIPŠ,
prenosy zberaných údajov a úlohy do konca roka 2013.
Riaditelia škôl očakávajú, že spustením RIS – u odbudne veľa povinností s vypĺňaním
hlásení a rôznych štatistík.
Po vystúpení p. Valachoviča dostal priestor zástupca firmy J & B unigue, s.r.o a predstavil
pitný režim a jeho možnosti uplatnenia v školách a školských zariadeniach.
Jeho vystúpením sa oficiálny program pléna skončil, viceprezidentka E. Tchuriková ukončila
rokovanie, poďakovala za pozornosť, pripomenula program na ďalší deň a pozvala všetkých
členov na spoločenský večer.
Uznesenie k prvému dňu rokovania pripravila návrhová komisia, návrh predniesol predseda
komisie p. Maruniak. Uznesenie bolo hlasovaním prijaté a tvorí prílohu zápisnice.
Zápisnicu z prvého dňa rokovania zapísala: O. Galčíková
2. deň rokovania – 19.11.2013
Zapísala: RNDr. Gabriela Gerčáková,
Program:
1/
Prezentácie poisťovne ING – Dr. Branislav Striežka
2/
Point Distribution s.r.o. – JUDr. Juraj Janušek
3/
OZ PŠaV – Ing. P. Ondek, predseda
4/
ZMOS- Ing. Jozef Turčány
5/
MŠVVaŠ SR – p. minister Dušan Čaplovič

2.deň rokovania otvorila podpredsedníčka združenia pani Ing. Eva Tchuríková, ktorá
prítomných
členov
oboznámila
s programom
rokovacieho
dňa.
K bodu 1/:
Cieľom vystúpenia zástupcov poisťovne ING bolo predstavenie produktu
a úrazového poistenia pre školy.

životného

K bodu 2/:
JUDr. Juraj Janušek predsavil ponuku firmy Point Distribution s.r.o. – ponuka čajov, ponuka
tonerov, papiera do tlačiarní a právne poradenstvo pre školy.
K bodu 3/:
Predseda OZ PŠaV – Ing. P. Ondek oboznámil prítomných s činnosťou OZ za predchádzajúce
obdobie, vysvetlil postup odborov pri jednaniach s MŠVVaŠ SR, zaoberal sa tiež Správou
o systémových zmenách v školstve.
Diskisia:
Ing. E. Tchuríková: bude sa upravovať platová tabuľka v súvislosti so zvyšovaním veku pre
odchod do dôchodku?
Odpoveď: Teraz to nie je reálne
3 otázky z pléna:
1. Čo robia odbory, ak vláda neodpovedá na ich výzvy?
2. Aké budú kroky OZ teraz, aby boli úspešný v máji pri rokovaní o kolektívnej zmluve?
3. K správe MŠ – rozprávky- od odborov nie je návrh na riešenie
Odpoveď: OZ hľadá riešenia
P. riad. Kordík, Sološnica: ako bol zabezpečený štrajk a dokedy bude trvať štrajková
pohotovosť?
Odpoveď: bude zasadanie Rady OZ a potom sa rozhodne.
K bodu 4/:
ZMOS- Ing. Jozef Turčány: svoje vystúpenie začal exkurzom do histórie: v roku 2002 obce
a mestá prebrali školy s dlhmi, teraz žiadne nie sú, obce urobili racionalizáciu sieta škôl,
peniaze dávajú v dostatočnej miere do škôl.
Názor ZMOSu k menovaniu riaditeľov škôl – jednoznačne ten, kto má za školy zodpovednosť
– teda zriaďovateľ, musí aj menovať riaditeľa.
K rozpočtu: ZMOS má výhrady k Prílohe č. 1 v Správe MŠ, lebo obce financujú aj opravy
budov a tieto peniaze nejdú cez účty škôl.
Diskusia:

P. riad. ZŠ Bratislava - otázka k voľbe riaditeľov
Odpoveď: škola je rozpočtová organizácia obce a preto je za ňu zodpovedná obec, členovia
Rady školy nie všetci majú bydlisko v obci
Mgr. Majsniar, Žilina: rady školy sú posledný demokratický pilier v školstve
Odpoveď: zopakoval predchádzajúce stanovisko
K bodu 5/:
Vystúpenie p. ministra MŠVVaŠ SR Dušana Čaploviča
Na úvod pochválil ZŠ Vikartovce za výsledok v Testovaní 9.
Odpočet činnosti MŠ za predchádzajúce obdobie:
- po pol roku na MŠ zistil veľa problémov v rezorte
- potreby dialógu
- medzinárodné kontakty – rokovania s OECD
- priorita MŠ – základné školstvo
- správa o stave školstva
- práca skupín na MŠ – príprava legislatívnych zmien
- definival problémy: skorý termín Testovania9, veľa miest na SŠ,
- RUP – podpora prírodovedných predmetov
- problémy s vyučovaním Cj na školách
- vydávanie učebníc
- ocenil výsledky Testovania9 – poďakoval za prácu učiteľom
Diskusia:
Mgr. A. Petáková: otázka k RUP – od kedy platnosť?
Odpoveď: odpovie riaditeľ ŠPÚ p. Kratochvíľ
p. riad. ZŠ Novohradská, Bratislava:
- pripomienky k RUP
- Planéta vedomostí – nanič, lebo nie je pripojenie na net,
- Bratislava nemá možnosť čerpať peniaze z eurofondov
Odpoveď:
-

MŠ sa snaží pomôcť s vybavenosťou škôl
fondy: BA je diskriminovaná, musí to sanovať štát z verejných zdrojov
nech BA zadefinuje potreby, ktoré treba prioritne riešiť v rámci informatiky
Priorita MŠ . spustiť RIS

O. Kučerová ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami: má v škole väčšinu žiakov z marginalizovaných
skupín, 5 budov z toho 3 v obci a 2 v Kežmarku , majú dvojsmennú prevádzku, obecné

zastupiteľstvo – celé rómske- vzdelanie nie je pre nich prioritou. Ako bude ministerstvo riešiť
tento problém, P. riaditeľka pozvala p. ministra na návštevu.
Odpoveď:
- štát musí riešiť situáciu, samotné ministerstvo to riešiť nemôže, p. minister prisľúbil
návštevu.
p. riad. Grohová, Poprad:
- spojená škola ZŠ,MŠ, ZUŠ, ŠKD, problém s financovaním originálnych kompetencií
Odpoveď: p. minister vysvetlil problémy s ŠKD a ich financovaním
Mgr. G. Kalna, ZŠ Drieňova, Bratislava:
- prečo bude riaditeľa voliť zriaďovateľ_
- financovanie: bude dolná hranica počtu žiakov v triedach?
- Čo sa už urobilo v rámci racionalizácie?
- Šk. obvody – nemožnosť voľby školy- komu to pomôže?
- Cj – problém, prečo sa počet hodín znížil?
Odpoveď:
Postavenie riaditeľa treba posilniť, jeho nezávislosť. Spôsob voľby je zatiaľ na diskusiu.
Počet žiakov v triedach pri zmene financovania bude určený.
Mgr. A. Petáková: aká bude forma diskusie?
Odpoveď: pripomienkovanie správy
p. riad. ZŠ, Budkovce:
- vysoké percento žiakov zo SZP, integ.ž. – ak preberáme systém s integráciou zo zahraničia,
tak prečo nie so všetkým – osobný asistent a pod
- rada školy potrebné prijeť kompromis
Na p. Turčányho – potrebné ja školenie starostov
Odpoveď: všetko sa bude ešte diskutovať a pripomienkovať
p. Majorošová, Trenčianska Teplá: kto podpísal vznik nového Technického lýcea v Novej
Dubnici?
Odpoveď: Rozhoduje 3/5 väčšina samosprávy – to je potrebné pre zaradenie do siete
p. starosta Budkovce:
- treba prijať určité vzdelávanie starostov
- CVČ – sú aj pozitívne príklady – dali peniaze

- nevysporiadane pozemky pos školami – treba riešiť
Odpoveď: ZMOS, p. Turčány:
- zo ZMOSu išlo odporúčanie, aby samosprávy dali peniaze na záujmovú činnosť
Zápisnica – 23.4.2013 popoludní
Vystúpenie Ing. Henriety Kollárovej, spoločnosť a-Technology s.r.o.
Pani Kollárová zo spoločnosti e-Technology predstavila plénu rôzne druhy interaktívnych
tabúľ a ďalšej interaktívnej a digitálnej techniky. Zároveň bola predstavená ponuka softvéru,
ktorý slúži na zabezpečenie ochrany počítačov a zároveň umožňuje učiteľovi sledovať prácu
žiakov na jednostlivých počítačoch. Bližšie informácia na www.programyprespravu.sk

Vystúpenie PhDr. Romany Kanovskej, riaditeľky NÚCEM a Mgr. Evy Polgáriovej,
PhD.
Pani Polgáriová poďakovala pilotným školám zapojených do pilotného Testovania5, ktoré sa
konalo 13.11.2013. Výstupom pilotného terstovania budú zbierky úloh pre žiakov. Pri
zostavovaní otázok, boli použité aj otázky s otvorenou odpoveďou, test z anglického jazyka
bude zostavený na úroveň A2. Postupne sa zostavujú aj zbierky úloh k finančnej gramotnosti
a štatistickej gramotnosti.
Pani riaditeľka Kanovská informovala o pripravovanom Testovaní9-2014. Prvý test bude zo
SJL a druhý z MAT. Pilotné testovanie sa uskutoční vo februári 2014.
V tomto období sa rozbieha národný projekt – Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ,
ktorý má dve aktivity. Vytvoriť zásobník testov, ktoré by mohli školy využívať
v jednotlivých predmetoch a taktiež testov kľúčových kompetencií. Ďalšou aktivitou je
uskutočniť na škole príslušné elektronické testovania .
Do projektu je zapojených 1648 škôl, logo projektu vytvoril študent Daniel Jahôdka. Bližšie
informácie sú na adresách etest .ucitelia@nucem.sk a e-testovanie@nucem.sk

Vystúpenie Ing. Gabriely Horeckej - ŠIOV
Projektová manažérka pani Horecká informovala plénum o národnom projekte „Podpora
profesijnej orientácie žiakov .... „ skrátene nazvanom „Dielne“. Cieľom projektu je
zavádzanie odborného vzdelávania na ZŠ. Projekt sa realizuje v rozsahu troch aktivít:
1.1. Vybudovanie odborných učební (fyzika, bio-chémia, technika)
2.1. Preškolenie učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania v daných predmetoch
3.1. Vytvoriť spoluprácu žiakov ZŠ a študentov SŠ pri realizovaní súťaží v technických
a prírodovedných predmetoch

Vystúpenie Mgr. Jozefa Javoreka , hlavný školský inšpektor
Hlavný školaký inšpektor informoval plénum o vykonaných inšpekciách za posledné obdobie.
Pripravuje sa zmena legislatívy, ktorá bude ŠŠI určovať metodickú pomoc školám na základe
inšpekčných zistení. Následne dal hlavný školský išpektor priestor plénu na otázky.
Gabriel Kalna, Bratislava: Na školách vychádza ako najslabší článok využívanie IKT.
Hlavný školský inšpektor: Daný jav sa sleduje na základe minulej požiadavky škôl, aby
mohli argumentova zriaďovateľovi potrebu financií na doplnenie techniky. Možno tento
dôvod už pominul.
Petáková, ZSŠS: Zameranie sa pri tematických inšpekciách na realizovanie boja proti obezite
nepovažujeme za najpálčivejší problém nášho školstva. V plnení danej témy a v písaní
plánov na realizovanie tejto problematiky vidíme veľkú byrokratickú záťaž.
Hlavný školský inšpektor: Je možné baviť sa o obmedzení niektorých tém inšpekcií, mimo
témy ochrany ľudských práv, ktorá je podmienená členstvom v EÚ.
Galčíková, Leopoldov: Aký je názor ŠŠI na POP. Majú odporúčací charakter?
Hlavný školský inšpektor: Najväčšia sila je v zákone, v ďalšom slede právnych predpisov
právna sila klesá. POP má iba odporúčací charakter. ŠŠI však musí pre MŠ vyhodnotíť
plnenie odporúčaní POP.
Dedíková, Podvysoká: Ako rieši ŠŠI zistenia pri Testovaní9?
Hlavný školský inšpektor: MŠ musí k budúcemu testovaniu prijať prííslušné opatrenia.
Lehotajová, Rakovec: Pred inšpekciou odporučila riaditeľom prezrieť si stránku ŠŠI
a prečítať si správu ŠŠI za predchádzajúci šk. rok.
Bezáková, Topoľčany: Počas inšpekcie bolo riaditeľke vytknuté, že svojim učiteľom rozdala
kritériá k zvýšeniu efektivity, ktoré boli prístupné na stránke ŠŠI.
Hlavný školský inšpektor: Tieto informácie sú verejné a prístupné .

Vystúpenie Ing. Pavela Ondeka, predsedu OZ PšaV
V súčasnosti sú vyrokované podmienky kolektívnej zmluvy na rok 2014. OZ sa vyjadrilo
k pripravovanej úprave minimálneho počtu žiakov v triedach, OZ negatívne hodnotí záujem
ZMOS-u, aby o menovaní riaditeľa školy rozhodoval zriaďovateľ a nie Rada školy, ako je to
dnes. Nepedagogickí zamestnanci budú mať zvýšený tarifný plat o 16 €, tarifné platy
pedagogických zamestnancov budú zvýšené o 5% v platových tarifách. Rieši sa taktiež
doplatok mzdy nepedagogických zamestnancov, ktorí sú podľa tarifného platu pod hranicou
minimálnej mzdy. V kolektívnej zmluve sa doriešila taktiež výmera dovolenky pre
odborných zamestnancov na 9 týždňov. Upravovať sa bude normatív iba mzdový,
prevádzakový normatív zostáva na súčasnej úrovni. Nateraz sa nebude meniť ani
navyšovanie mzdy za odpracované roky nad 32 rokov. Kreditový systém zatiaľ zostáva

nezmenený , plánuje sa prechod zákona 553 do zákona 317 pri zachovaní tabuľkových
platov.

3. deň rokovania – 20.11.2013
Program:
1/ Začiatok rokovania
2/ Správa revíznej komisie
3/ Škola a verejné obstarávanie po veľkej novele zákona
4/ Uznesenie
5/ Záver
K bodu 1
3.deň rokovania otvorila Ing. Eva Tchuriková, ktorá oboznámila prítomných s programom a
zároveň dala organizačné pokyny ohľadne ukončenia pobytu.
Člen mandátovej komisie konštatoval, že v sále je prítomných 196 členov ZSŠS
K bodu 2
Predseda revíznej komisie Mgr. Gabriel Kalna prečítal revíznu správu. Konštatoval, že
hospodárenie je v súlade so Zásadami hospodárenia zo dňa 4. mája 2012.
Predseda revííznej komisie po predchádzajúcej konzultácii s niekoľkými členmi ZSŠS
navrhol, aby prezidentka Mgr. Alena Petáková a hospodárka Ing. Ema Mílová dostali odmenu
za vykonanú prácu.
Prítommí jednomyseľne im odsúhlasili predĺžený víkendový relaxačný pobyt z dôvodu veľkej
byrokracie pri finančnej odmene.
K bodu 3
JUDr. Juraj Janušek – zástupca firmy Exon a Point Distribution predstavil spolupracovníka
Ing. Pavla Kičinu – experta pre verejné obstarávanie v SR.
Ing. Pavel Kičina prítomných oboznámil so zákonom č. 95/2013 Z.z - tzv. veľkou novelou
zákona o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z.z.., ktorý nadobudol účinnosť 1.júla 2013.
V prvej časti vysvetlil postupy pri verejnom obstarávaní, upozornil na dôležité paragrafy / viď
prezentácia na webovej stránke ZSŠS /. V druhej časti odpovedal na otázky z pléna.
K bodu 4

Mgr. Ján Maruniak prečítal Uznesenie zo dňa 20.11.2013
Uznesenie bolo jednomyseľne schválené.
Prítomní: 173 Za: 173 Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu 5
Rokovanie pléna ukončila prezidentka ZSŠS Mgr. Alena Petáková.
Zapísala: PaedDr. Andrea Pitoňáková
Overila: Ing. Ema Mílová

