Mesto P rešov
Mestský úrad v Preáove, Hlavná ul. 6. 73, 080 01 Prešov

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva

Číslo: R /l910/2014

Prešov 23. júna 2014

Návrh
na poskytnutie odmeny za 1. polrok 2014
(podľa § 20ods.I písm. a) apísm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Darina Némethová
Pracovné zaradenie: riaditeľka MŠ
Škola : Materská škola Antona Prídavka 1, Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
Pravidelné získavanie finančných darov od sponzorov, veľmi kvalitná spolupráca
s rodičmi a verejnosťou, ktorí sú nápomocní pri riešení problémov MŠ, pravidelné
zapájanie do akcií a činností poriadaných mestom Prešov.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
Projekt - Žabia rodinka —rozprávkové pásmo detí
Navrhovaná výška odmeny: 848,50 € (výška mesačného funkčného platu)
Odmena bude vyplatená z vlastných finančných prostriedkov MŠ A. Prídavka.
Navrhol: Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva
Posúdila: Mgr. Ivana Uiašová, DiS, riaditeľka SSR
Schválila: Mgr. Katarína Kireta, prednostka MsÚ

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. S., pot). Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
K/43<)4-6/2()l4
V Prešove, dňa:
25.06.2014

PRIMÁTOR
MESTA PR E ŠO V

Návrh
na poskytnutie odmeny /a rok 2014
(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: M a riá n D ž ač ár
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Škola : Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných Činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
1) Finalizácia OPV II „Otvorení Európe a svetu“.
2) Dokončenie obnovy učební Školským nábytkom
3) Vybudovanie relaxačnej zóny pre ŠKD v areáli školy.
4) Oprava a výmena osvetlenia v budove školy.
5) Zvýšenie kredibility Školy prostredníctvom olympiád a súťaží - účasť žiaka na súťaži
v Moskve.
6) Zabezpečenie vzdelávania pre pedagogických zamestnancov v oblasti práce so ŠVVP.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) Dlhoročné výborné výchovno-vzdelávacie výsledky školy, výsledky v súťažiach, a iné.
2) Zapájanie sa do projektov vypísaných MŠV VaŠ SR
Navrhovaná výška odmeny :1. 200.- 6
Navrhol: Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva
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PRIMÁTOR

Váš list Číslo/zo dňaR/4304-.V20I4
25.06.2014

MESTA P R E ŠO V

Naše číslo:
V Prešove, dňa:
N áv r h

mi poskytnutie odmeny zit rok 2014
(podľa § 20ods. 1 písm. a) a pfsm. b) zákona NR SR č,553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone prúce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Valéria Stankovenová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
1) Realizácia projektu ZŠ- „O umení umením “ - spoločný charitatívny koncert v kine
SCALA, iniciátorom bola naša škola- máj 2014 spolu s M U oddelením školstva v Prešove.
V tomto roku sme realizovali koncert v spolupráci so Špeciálnou školou Matice slovenskej,
finančnou čiastkou sme podporili postihnuté dvojičky Polákovcov.
2) Realizácia priebežnej a súvislej praxe pre študentov- cvičná škola pre Prešovskú
univerzitu Prešov. Fakulta prírodných a humanitných vied, Pedagogickú fakultu.
3) Realizácia školského časopisu PEGAS - vychádza 4 x do roka - sponzorsky.
4) Zabezpečenie valentínskych srdiečok na mestskú akciu Valentín 2014 svojpomocne.
5) Na základe poverenia OÚ v Prešove oddelenie školstva organizácia krajských kôl Olympiáda vo FRJ, Dejepisná olympiáda - marec , apríl 2014.
6) Pokračovanie medzinárodného certifikačno - vzdelávacieho ekoprojektu Zelená škola
aj v šk. roku 2013-2014, vyhodnotenie projektu v j úni 2014.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) V exteriéri Školy sme dobudovali aj Za pomoci rodičov detské školské ihrisko, kúpili
a zabezpečili sme osadenie ďalších preliezok, lavičiek, veterného mlyna, dobudovali
sme aj bylinkovú špirálu.
2) Vysadenie ďalších ozdobných rastlín a kríkov v areáli školy.
3) Spolupráca s MÚ oddelením sociálnych služieb a plnenie úloh projektu Starší mladším
- a opačne - aktívna účasť žiakov pri napĺňaní cieľov seniorov.
Navrhovaná výška odmeny :1. 200.- €
Navrhol: Mgr. Peter Haas, vedúci

J U D r.

Pavel Hagyari
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M esto P rešov
Mestský úrad v Prešov®, Hlavná ul. č. 73,080 01 Proáov

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva

Číslo: R/4304-2/2014

Prešov I0.marca20l4

Návrh
na poskytnutie mimoriadnej odmeny pri príležitosti Rezortného dňa 2014
(podľa § 20ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Marián Džačár
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Škola : Základná škola, Kúpeľná 2,080 01 Prešov

'

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných- činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
.
- dlhoročné veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky ZŠ pod jeho vedením,
- výborné výsledky žiakov v krajských a celoslovenskej olympiáde,
- realizácia mnohých projektov ako napr. Comenius - Socrates,
- participácia na realizácii projektu mesta Prešov na celkovej rekonštrukcii
budovy školy,
- angažovanosť v projekte „Otvorení Európe a svetu“ a tým skvalitnenie
profesijných kompetencií učiteľov,,
- dlhodobé vytváranie pozitívneho imidžu školy.

Navrhovaná výška odmeny : 200,- €
Navrhol: Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva

primátor

Tel : 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
http: www.oresov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú.: 10022-442060/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešov®, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov

Sekcia strategického rozvoja, oddelenie školstva

Číslo: R/4304-1/2014

Prešov 10.marca 2014

Návrh
na poskytnutie mimoriadnej odmeny pri príležitosti Rezortného dňu 2014
(podľa § 20ods.l písm. a) apism. b) zákona NR SR Č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
Činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr. Valéria Stankovenovi
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Šrobárova 20, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
- výborné výsledky v zapájaní sa pedagogických zamestnancov do nových
projektov,
- výborné výsledky žiakov v krajských a celoslovenskej olympiáde,
- cena sv. Gorazda za dlhoročnú pedagogickú prácu, mimoriadne výsledky
dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, inovatívne prístupy vo
vzdelávaní a starostlivosť o talentovaných žiakov,
- skvalitnenie a obnova interiéru a exteriéru Školy,
- zavádzanie inovatfvnych prvkov do vyučovacieho procesu,
- dlhodobo pozitívna prezentácia ZŠ Šrobárova na verejnosti a v oblasti školskej
politiky.

Navrhovaná výška odmeny : 200,- €
Navrhol: Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva

primátor

Teľ: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.sk
htto: www.presov.sk
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Bankové spojenie: Istŕobanka, a. s., pob. Prešov
č. ú : 10022-442060/4900
IČO: 00327646
D IČ :2021225679

M esto Prešov
Mestský úrad v Prešovo, Hlavná ul.

t.

73, 080 68 Prešov 1

Sekcia strategického rozvoja - oddelenie Školstva

Číslo: R/4304 - 3/2014
10.03.2014

Prešov

Návr h
na poskytnutie odmeny z príležitosti Rezortného dňa
(podľa § 20ods.l písm. a) a plsm. b) zákona N R SR £.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Škola :

Blažena Šarišská
riaditeľka MŠ
Materská škola, Fraňa Kráľa 11, Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných Činnosti vyplývajúcich
z dohodnutého druhu prác:

■
■
■
■

1. Realizácia projektov zameraných na dopravnú výchovu v - Dopraváčik,
eviroprojekt - Život a vôňa zeme, triedenie a recykláciu odpadu v rámci projektu
Jožko - Separko , relizácia projektu Zdravá škola a projektu Zdravý úsmev dentálna hygiena
Organizačné zabezpečenie 1.konferencie venovanej pohybovej kultúre detí
v predškolskom veku
a v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove
Pedagogickej fakulty.
Realizácia projektu Detské ihrisko s multifukčnými prvkami spĺňajúce európske
normy
Realizácia Európskych pohybových dní s deťmi a rodičmi na detskom ihrisku V MŠ
Realizácia projektu Žime zdravo
Zriadenie telocvične pre všetky deti v MŠ ( kompletné vybavenie náradím a náčiním)
« Medializácia školy v rámci prezentácie nových projektov MŠ
■ Intemetové zverejnenie aktivít MŠ a plánovaných podujatí školy
« Aktívna spolupráca s PU PdF, s tenisovým klubom Tatran Prešov , s ABC —
Centrum voľného času, ZUŠ - M.Moyzesa, ZŠ Čsl. armády.

Navrhovaná výška odmeny :

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mestQ.radnica@presov.sk
http: www.Dresov.sk

200 €

(dvesto eur)

Bankové spojenie: Istrobanka, a. s , pob. Prešov
č. ú.: 10022-442000/4900
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679

Mesto P rešov
Mestský úrad v Prešov®, Hlavná ul. Č. 73, 080 68 P rešov 1

Sekcia strategického rozvoja - oddelenie Školstva

Číslo: R/4304 -4/2014

Prešov 10.03.2014
Návr h
na poskytnutie odmeny z príležitosti Rezortného dňa

(podľa § 20ods. I pfsm. a) a písm. b) zákona N it SR C.553/2003 Z.z, o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko:
PacdDr. Renáta Gumanová
Pracovné zaradenie:
riaditeľka MŠ
Škola:
Materská škola, Bajkalská 31, Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu prác:
1. Realizácia projektov zameraných na environmentálnu výchovu, triedenie
a recykláciu odpadu , získanie certifikátu Zelená Škola
■ Organizačné zabezpečenie a realizácia medzinárodného odborného podujatia
v kontexte predškolskej edukácie v Poľsku a na Slovensku s účasťou poľských
a slovenských MŠ a spolupracujúcich univerzít z Vyššej odbornej školy
Pedagogického inštitútu PWSZ v Krakowe a Prešovskej univerzity v Prešove
Pedagogickej fakulty.
■ Realizácia a spracovanie projektu Perníkové Vianoce 2013 s Hankou Servickou
■ Realizácia Európského týždňa pohybu BOGM BOOM DAY od 7.10. do 10.10.2013
■ Kreatívne výtvarné spracovanie európskych jedál deťmi - Výtvarný receptár
• Realizácia projektu zameraného na predplaveckú prípravu Delfinárium v MŠ
• Medializácia školy v rámci prezentácie nových projektov MŠ
■ Intemetové zverejnenie aktivít MŠ a plánovaných podujatí školy
- Aktívna spolupráca sFZO - Zdravý úsmev, fyzioterapia, PU PdF, Jazdeckým
areálom —práca s deťmi ADHD, ZUS - VO(arteterapia), ZUŠ - J.Pôschla
■ Realizácia 7.ročníka olympiády v plávaní detí MŠ mesta Prešov
■ Realizácia rekonštrukčných prác na MŠ počas plnej prevádzky (výmena okien)

Navrhovaná výška odmeny:

Navrhol: Mgr. Peter Haas, vedúci oddelenia školstva

Schválil: JUDr. Pavel Hagyari, primátor mesta

Tel.: 051/3100 111
Fax: 051/7733 665

e-mail: mesto.radnica@presov.$k
httP: www.presov.sk

Bankové spojenie: Istrobanka. a. s., pob. Prešov
č. ú : 10022-442060/4900
IČ O :00327646
DIČ: 2021225679

PRIMÁTOR
M ESTA PR E ŠO V

Váš list čfslo/zo dňa:
Naše číslo:
V Prešove, dňa: ^R /4 3 0 4 -

7 2 /2 0 1 4

2 8 .1 1 .2 0 1 4

MŠ - Hviezdoslavova 10
Mgr. Oľga Krajný íkov ó
riaditeľka
080 01 Prešov
Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Mgr. Oľgu Krainvfkovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie;
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
-

pokračovanie v smerovaní „MŠ rodinného typu“, dobré meno školy medzi rodičmi veľký záujem o prijatie detí do MŠ
integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ
- neustály profesijný rast účasťou na kontinuálnom vzdelávaní
- rozmanitosť ponuky aj netradičných programov a projektov pre deti
- neustále skvalitňovanie materiálno-technických podmienok v rámci finančných
možností
- vytváranie priaznivej klímy na pracovisku a udržiavanie dobrých interpersonálnych
vzťahov
získanie peňažných darov pre MŠ ( v projekte Hliníkový skarabeus) za zber hliníkovej
fólie a za zber papiera v spolupráci s rodičmi
- zabezpečenie bezplatnej drobnej údržby
- kvalitná a konštruktívna spolupráca s rodičmi, radou školy a inými inštitúciami
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- aktívna spolupráca a súčinnosť so zriaďovateľom pri príprave nevyhnutnej
rekonštrukcie školy, aj keď nebola doposiaľ zrealizovaná
- zabezpečenie konštrukcie a materiálu na zhotovenie adventného venca do záhrady
- pokračovanie v realizácii jedinečného školského projektu - „Hráme sa so psíkom“
edukačné aktivity s asistenciou canisterapeutických psíkov.
Výška odm eny:

200.- €
primátor

Mesto Prešov I Mestský úrad v Preiove i Hlavná 7 3 1080 01 Preäov 1 1 Tel.: +421(51)3100101 I Fax: +421(51)77340091 E-tnail: prireábu@presov.sk I www.presov.sk

Váš list čfslo/zo dňa:
Naše číslo:
K/4304 - 71/'2014
V Prešove, dňa:
28.11,20 14

PRIMÁTOR
MESTA P R E ŠO V

MŠ - Volgogradská 48
Mgr. Marcela Molitorisová
Riaditeľka
080 01 Prešov
Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Mgr. Marcelu Molitorisovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
- svojpomocná stavba detského Športového ihriska za spolupráce rodinných príslušníkov
a rodičov -ušetrené cca 8 000 .-Eur
- osadenie exteriérových hojdačiek,
- zakúpenie vlastnej kosačky za spolupráce s rodičmi a pravidelné kosenie trávnika počas
celej sezóny,
- získavame fin. pros. 2% z daní - 1 017,08 Eur a darovací fond cez Obč. združ. 2 426.- €
- koordinátor spolupráce s Pedag. fakultou - získame štatútu Cvičnej školy
- tvorca a koordinátor akcií na škole v súčinnosti s cieľmi a zameraním školy
- tvorca edukačných projektov
- zapájanie sa do projektov na základe výzvy a ponuky (napr. Program podpory digtalizácie škôl, Stav orálneho zdravia na Slovensku a pod.),
- poradca pre učiteľky i rodičov v oblastí W Č a odbomó-ped. otázkach
- vydávanie metodických listov pre orientáciu a pomoc pre vnút. potreby školy
- zvyšovanie odbornej úrovne absolvovaním kontinuál. vzdel. a samovzdelávania
- výborná klíma na škole, disponovanie atribútmi ako sú: empatia, komunikácia, tímová
práca, vzájomné vzťahy, spokojnosť učiteliek, rodičov, detí
- dobrá spolupráca so samospr. a poradnými orgánmi, spolupr. s rodičmi
- koordinátorka projektov: Škôlka radosti, Cesta zdravia s Hrušíkom
- kvalitatívna úroveň po stránke odbornej i manažérskej, prístup k práci svedomitý, ľudský
- šírenie dobrého mena školy v meste Prešov
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etanv:

Výška odmeny:

200.-

€
primátor

MestoPreäov I Mestský úrad v PreSova I Hlavná 73 1080 01 P raiov 1 IT e l.: +421(51)3100101 I Fax: +421(51)7734809 I E-m al: primátoľ@ prasov.sk I www.presov.sk

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
iR/4304 - 70/2014
V Prešove, dňa:
28.11.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

M Š-Fraňa Kráľa U
Blažena Šarišská
riaditeľka
080 01 Prešov

Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Blaženu Šarišskú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektoiých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektoiých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a1 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
-

materiálno —technické zabezpečovanie materskej školy aj mimo rozpočtu Školy
modernizácia a inovácia výchovno- vzdelávacieho procesu —interaktívne učenie sa
motivácia zamestnancov k zapájaniu sa do súťaží a zmysluplných projektov
realizovanie aktivít v rámci interných projektov a prezentovanie sa verejnosti
vytváranie optimálnych pracovných podmienok pre zamestnancov školy

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
-

realizácia pilotného projektu M Š W a Š SR - „Šalátové pulty v školskom stravovaní na
materskej škole“
prezentácia projektu v médiách a na materskej škole pre rodičov

Výška odmeny:

200.-

€

primátor

Mesto Prešov! Mestský úrad v Preiove I Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 I Tel.: +421(51)31001011 Fax:+421(51)7734809 I E-mail: primálot^presovsk I www.prssw.sk

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
V Prešove, dňa: ^ 4304.<59/20 \ 4
28.11.2014

PRIMÁTOR
M ESTA P R E Š O V

MŠ —Slánska 21
Bc.Gabrida Kopiicová
riaditeľka
080 06 Prešov

Vec:
Nžvrh na odmenu pre riaditeľku Bc.Gabrielu Kopilcovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z,z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
Činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
1. Práca do 18:00 h., v prípade potreby cez víkend
2. Zaobstaranie potrebných vecí na spustenie prevádzky
h/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1.Sťahovanie prevádzky MŠ- balenie, vybaFovanie, rozmiestňovanie
2. ZabezpeČeni e auta a ľudí na sťahovanie
3. Príprava občerstvenia na slávnostné otvorenie

Výška odm eny: 200.-

€

primátor

Maslo Prešov I M estský úrad v Prešove I Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 1Tel.: +421(51)3100101 t Fax: +421(51)77348091E-maU: primátor@ preaov.sk I www.presov.sk

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list čfslo/zo dňa:
Naše číslo:
R /4304 - 6 7 /2 0 14
V Prešove, dňa:
28.11. 2014

MŠ - Mukačevská 27
Mgr. Darina Čorcjová
riaditeľka
080 01 Prešov

Vec
v
Návrh na odmenu nre riaditeľku Mgr, Darinu Coreiovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
- zabezpečenie opravy chodníka v areály MŠ / v súčinnosti so zamestnávateľom august - 2014/,
- zabezpečenie a rekonštrukcia nefunkčného osvetlenia priestorov MŠ 1. etapa
/ v súčinnosti s rodičmi 3.11.-6.11.2014/, -zabezpečenie prevádzky a koordinácia kolektívu pri
upratovaní priestorov po stavebných úpravách výmeny okien a samotnej výmene okienuvedenie priestorov 4.tr.,3. tr., a hospodárskeho pavilónu do pôvodného stavu / 6. ÍL- 9.11.
2014/, -zabezpečenie a realizácia kompletnej výmeny detských toaliet v 2. triede.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
-rekonštrukcia ŠkVP v súlade so závermi Š ŠI /prvé dve etapy jeseň, zima/,
- vykonanie a získanie osvedčenia o prvej atestácií 13.11.2014

Výška odmeny:

200.- €

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Prešov 1 I Tel.: + 4 2 1(51)31001011 F a x +421(51)77346091 E-mail: primátor®presov.skT www.presov.sk

PRIMÁTOR
MESTA PR EŠO V

Váš list číslo/zo dňa:

ŕíclfv
V Prešove,'dňa: R/4304-67/2014
28.11,2014

MŠ - Sládkovičovu 3
Ľubomíru GrcgováOriaditcľka
,080 01 Prešov

Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Ľubomíru Grcgovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR Č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej Činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:

a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
Naša MŠ v tomto školskom roku prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Počas rekonštrukcie som
koordinovala a konzultovala práce s robotníkmi aby sa v stanovenom termíne škôlka otvorila.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy.
V MŠ som zaviedla novú webovú stránku www.ms-sladkovicova-presov.webnode.sk, ktorú
pravidelne aktualizujem. Zapojila som sa do projektu digitálne technológie.
Výška odmeny: 200 €

rľUDi. jMvetíiagyari
primátor

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 I 000 01 Prešov 1 I Tel.: +421(51)3100101 I Fax: +421(51)7734809 I E-mail: primShx@presov.sk I www.presov.slt

Váš list Číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-62/2014
V Prešove, dňa:
25.11.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREÔOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Valéria Kalatovičová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Zemplínska 2,080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
- propagácia aktuálnych informácií zo zasadnutí Spoločnosti pre predškolskú výchovu
riaditeľkám MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,
- v spolupráci sSPV realizácia vzdelávacích podujatí pre učiteľky MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prešov
- mimoškolská činnosť a prezentácia materskej školy na verejnosti, najmä príprava
programov pre rodičov, starých rodičov, Kluby dôchodcov, Úniu nevidiacich, SČK pri
rôznych príležitostiach - mesiac úcty k starším, Deň matiek a pod.
- aktívna pomoc pri prezentácii mesta Prešov na spoločenských a kultúrnych podujatiach Dni mesta Prešov, Prešov —moja láska,
- príprava realizácia prehliadky detských tanečných a ľudových súborov - Detské tanečné
kreácie,
- získavanie sponzorov na drobnú údržbu MŠ a areálu Školskej záhrady,
- presadzovanie inovácií v riadiacej činnosti,
,
- spolupráca s PdF PU pri prezentácií predprimárneho vzdelávania - cvičná MŠ, podpora
pri medzinár. konferenciách,
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- Koordinácia stavebných prác pri rekonštrukcii materskej školy, zabezpečenie
plynulého chodu prevádzky v sťažených pracovných a hygienických podmienkach
Výška odmeny : 1500,- €

Mesto Preäov I Mestský úrad v Preiove t Hlavná 73 1080 01 PreSov 1 I Tel.: +421(51)3100101 I Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@prB sov.sk I www.presov.sk

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304 - 61/2014
V Prešove, dňa:
28.11.2014

MŠ - Važecká 18
Bc.Slavka Lukáčová
riaditeľka
080 05 Prešov

Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Bc.SIavku Lukáčovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
- sprostredkovanie aktuálnych informácií zo zasadnutí ŠŠI a MPC riaditeľkám MŠ v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,
- mimoškolská činnosť a prezentácia materskej Školy na verejnosti,
- aktívna pomoc pri prezentácii mesta Prešov na spoločenských a kultúrnych podujatiach (napr. Prešov - láska moja, pečenie torty...)
- zapájanie školy do projektov (viď. Správa o W Č ...)
- získanie materiálneho vybavenia školy z projektov (viď. Správa o VVČ...)
- reprezentácia mesta a kraja (MŠ excelentnosti)
- získavanie sponzorov na drobnú údržbu v MŠ
- bezplatné zapájanie rodinných príslušníkov do opravy plota (zváranie), maľovania tried...
- využívanie súkromného mobilu a automobilu na pracovné účely
- spolupráca s PF PU pri prezentácií predprimámeho vzdelávania - cvičná MŠ,
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- riešenie havarijných situácií počas víkendov
- koordinácia stavebných prác pri rekonštrukcii materskej školy,
- zabezpečenie plynulého chodu prevádzky v sťažených pracovných a hygienických
podmienkach

Mesto PreScrvI Mestský úrad v Preiove I Hlavná 7 3 1 0 8 0 01 P r e io v l I Tel.: *421(51)3100101 I Fax: +421(51)7734809 I E-mail: primátor@presov.sk I www.presov.sk

PRIMÁTOR
MESTA PR EŠO V

Váš list číslo/zo dňa R /4 3 0 4 - 6 0 /2 0 1 4
Naše číslo:
28.1 1.2014
V Prešove, dňa:

MŠ - Mirka Ncšpora 22
Mgr. Viera Štroncerová
riaditeľka
080 01 Prešov
Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Mgr. Vieru Štroncerovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykunanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie;
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
•S V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou MŠ za plnej prevádzky, zabezpečovanie
presunov detí z jednotlivých pavilónov, bratie plnej zodpovednosti za plynulý chod
v krízovom režime počas 6 mesiacov, práca vysoko nad rámec riadnych pracovných
povinností
V Zrealizovanie úspešného projektu cez Živicu, s názvom“ Chodníkom ku dvanástim
mesiačikom“ v areáli MŠ, prínos finančný, materiálny a práca ľudí spolu 1800 eur
V Revítalizácia časti záhrady MŠ založenie bylinkovej špirály hodnota 1150 eur
S Organizovanie a realizácia aktivít v spolupráci s mestom Prešov
V Výborná spolupráca s rodičovskou verejnosťou, získavanie 2% pre MŠ použitie na
zariadenie pre deti v záhrade MŠ
-Z Zapojenie školy do Aktivizujúcich metód vo výchove,a Digi škole získanie troch
inter.tabúľ a notbooku.
hl za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
V Realizácia fantázie z plodov jesene v spolupráci s mestom Prešov - deviaty ročník

Výška odmeny:

600.-

Mesto Praäov I Mestský úrad v Preäove I Hlavná 73 1 080 01 Preíov 1 I T e l.:+421(51)3100101 I Fax: +421(51)7714009 I E-mall: primátor@pre*ov.sk l www.presov.ak

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304 - 59/2014
V Prešove, dňa:
28.11.2014

PRIMÁTOR
M ESTA PR EŠO V

MŠ - Jurkovičova 17,
Tatiana Daráková
riaditeľka
080 09 Prešov

Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku MŠ Tatianu Darákovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v žnem neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
-

zabezpečovanie plynulého chodu školy počas rekonštrukcie za plnej prevádzky MŠ
získavanie sponzorských darov a finančných prostriedkov
zabezpečenie rekonštrukcie spojovacích chodieb, vstupnej chodby a schodiska
prezentácia školy
pravidelná aktualizácia web sídla školy
zabezpečovanie pedagogickej praxe pre PF PU

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, pripadne jej ucelenej etapy:

Výška odmeny:

500.-

€

Mesto Prešov I Mestský úrad v PreSove I Hlavná 73 1 080 01 Prešov 1 I Tel.: +421(51)3100101 I Fax: *421(51)7734809 I E-m aí: primátortgpnsov.sk I www.prBsov.sk

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
V Prešove, dňa: IV4304 - 58/2014
28.1 1.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

MŠ Čsl.armády
PacdDr. Ivona ULIČNÁ
riaditeľka
080 01 Prešov

Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku PaedPr. Ivonu Uličnú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
čimiosli a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a! za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov ( aj za pomoci sponzoringu ) starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy - kompletná výmena okien
v celej MŠ z vlastného rozpočtu
- vykonávanie ekonomických a hospodárskych činností
aj napriek pedagogickému
vzdelaniu —nad rámec pracovnej náplne (dochádza k značnému šetreniu fin.zdrojov)
- používanie vlastného auta na vybavovanie a riešenie pracovných záležitostí,
- bezplatné zapájanie rodinných príslušníkov do riešenia vzniknutých havarijných problémov,
- pripomienkovanie zákonov a návrhov VZN,
- administrátor webovej stránky školy
.
hf za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- osobná angažovanosť - zateplenie MŠ, rekonštrukcia školníckeho bytu
- úspešné zvládnutie rigoróznej skúšky - získanie doktorátu
- účasť na podujatiach poriadaných mestom Prešov
- cvičná škola PU PF v Prešove
- koordinácia stavebných prác pri rekonštrukcii školníckeho bytu,
.

Výška odmeny :

500

€
JUDr. Pavel Hagyan
primátor

Mesto
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠO V

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
č.j. R/4304 - 57/2014
V Prešove, dňa: 28.11.2014

MŠ Čergovská 14,Prešov
Gabriela Žabková
riaditeľka
080 01 Prešov

Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Gabrielu Žabkovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
-celoročná prax žiačok PaS A, študentov PU/cvičná škola/
-prezentácia školy/mimoškolská súťaže, akcie/
-školský projekt „Logikománia stonožky Terezky“ v spolupráci s odd. školstva
-aktívna účasť v medzinárodnom projekte “Trvalo udržateľný rozvoj očami dnešných detí“
/štvrtý ročník/

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- za bezproblémové zvládnutie všetkých pracovných úloh za plnej prevádzky a prevádzky cez
prázdninovú činnosť /každodenný dozor aj cez vlastnú dovolenku a fungovania materskej školy
počas dvoch etáp opravy narušenej statiky.

Výška odmeny: 500 €
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

MŠ - Čapajevova 17
Mária Jurčcnková
riaditeľka
080 01 Prešov
Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Máriu Jurčenkovu
Podľa § 20 ods.l písm. a) upísni. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činností a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
- mimoškolská činnosť a prezentácia materskej školy na verejnosti,
- zapájanie školy do projektov (viď. Správa o W Č ...)
-bezplatné zapájanie rodinných príslušníkov do opráv,
maľovania ,sadenie
stromčekov,maľovanie plota,oprava preliezok
- využívanie súkromného mobilu a automobilu na pracovné účely /nákup ČP,materiálu,UP
pre účely MŠ/
- získavanie sponzorov na drobnú údržbu v MŠ
- spolupráca s PF PU pri prezentácií predprimámeho vzdelávania - cvičná MŠ
- spolupráca s PaSa -cvičná MŠ
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- riešenie havarijných situácií počas víkendov a prázdnin/výmena tlakovej nádoby- koordinácia stavebných prác pri rekonštrukcii 7.triedy materskej školy,
- zabezpečenie plynulého chodu prevádzky v sťažených pracovných a hygienických
podmienkach/výmena detských WC ,oprava vody,maľovanie /
Výška odmeny:

500.-
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Váš list číslo/zo d ŕ ^ 4304_55/2014
Naše číslo:
28.! 1.2014
V Prešove, dňa:

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

MŠ Budovateľská 8
PacdDr.Eva Miklášová
riaditeľka
080 01 Prešov
Vec:
Návrh na odmenu pre riaditeľku PaedDr.Evu Miklášovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
- propagácia aktuálnych informácií z lektorovania
- mimoškolská činnosť a prezentácia materskej školy na verejnosti
- zapájanie školy do projektov (viď. Správa o W Č ...)
- získanie materiálneho vybavenia školy z projektov (viď. Správa o VVČ...)
- spolupráca s PF PU, OMEP pri prezentácií predprimámeho vzdelávania
- organizovanie vzdelávacích podujatí (MŠ Hustopeče - Č R ) aj pre iné MŠ mesta Prešov
- organizovanie darcovstva krvi, Dňa narcisov
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) program ZELENÁ ŠKOLA - certifikát Zelená škola
2) UNICEF - Škola priateľská k deťom - certifikát
3) OFDM - olympiáda - pre MŠ mesta Prešov
4) ProEnviro 2014—špeciálna cena
5) E - Twining - výmenný pobyt
6) PRO SLAVIS 2014 - 3.miesto
Výška odmeny:

500
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Váš list Číslo/zo dňa:
Naše číslo: r
n/^
iA-ina
iNdbtJ
j304 -_ 54/2014
V Prešove, aňäi8.l 1.2014

PRIMÁTOR
MESTA P R E ŠO V

MŠ - Bernolákova 19,
Prešov
Mgr. Dana Voštinárová
riaditeľka
080 01 Prešov
Vec
Návrh na odmenu nre riaditeľku Mgr. Danu Voštinárovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej Činnosti a splnenie
mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
Zviditeľňovanie dobrého mena MŠ na území mesta a okresu Prešov prostredníctvom týchto aktivít:
• Organizáciou aktivít vyplývajúcich zo štatútu cvičná škola PU PF v Prešove ( zmluvy, samotná realizácia
priebehu cvičnej praxe žiačok 2.a 3. Ročníka PF v Prešove)
• Organizovanie Mestskej škôlkarskej šarkaniády 10. ročník pre 6MŠ na území mesta Prešov
Organizácia a koordinácia akcií pre rodičov (Veselé popoludnie 2x v areáli MŠ, Tvorivé dielne pre
rodičov a deti 3x, vystúpenia v OC Max Prešov, Chalange Day, Deň mlieka, Deň zdravej výživy)
• Úspechy MŠ v medzinárodných súťažiach (Kosit, Ježko Separko, Svet okolo nás)
bl za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo vopred
určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
• získavanie sponzoringu pre MŠ ( mimo rozpočet MŠ )
• získanie finančných prostriedkov na vybavenie školského dvora, a interiéru MŠ
• získavanie finančných prostriedkov na 2% pre MŠ
• riešenie havarijných stavov únik, vody, oprava strechy a pod.
• zabezpečovanie dopravy materiálov a nákupov pre MŠ vlastným autom, (výstava v OC Max a pod.),
telefonovanie pre MŠ na vlastné náklady.
Výška odmeny:

800-

€
TuDr. Pavel Hagyari
primátor

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Prešov 1 I Tel.: +421(51)3100101 I Fax- + 4 2 1(51)77348091 E-mail: pr1mátor@presov.sk I www.presov.sk

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304- 53/2014
V Prešove, dna:
28.11.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

MŠ - Bajkalská 31, Prešov
PacdDr. Renáta Gumanová
riaditeľka
080 01 Prešov
Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku PaedDr. Renátu Gumanovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
■ Medzinárodná konferencia vNOWYM SACZU 27.- 28. marca 2014 - prezentácia
aktivít MŠ na medzinárodnej úrovni, príspevok na tému Stimulačný program v MŠ,
rehabilitačno-relaxačná edukačná platforma.
■ Organizačné a realizačné zabezpečenie 8. ročníka plaveckej olympiády detí
predškolského veku v rámci mesta Prešov
■ Realizácia Európského týždňa pohybu MOVE WEEK 2014
■ Svetový deň výživy 2014 - organizácia a prezentácia hudobného kreatívneho varenia
MŠ Bajkalská
■ Organizačné a obsahové zabezpečenie prednášky pre pedagogickú a rodičovskú
verejnosť v rámci kampane e - deti na tému Intemetové deti - prednášajúca Mgr.
Mária Tóthová Šimčáková - klinický psychológ
■ Zlepšenie materiálno - technického vybavenia MŠ a ZŠ S
■ Realizácia a spracovanie projektu Voňavé Perníkové Vianoce 2014
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
■ Organizačné zabezpečenie a realizácia medzinárodného odborného podujatia
v kontexte predškolskej edukácie na Slovensku s účasťou poľských materských škôl
zKrakowa, Nowego Saczu, hostí z Prešovskej univerzity v Prešove Pedagogickej
fakulty a zriaďovateľa mesta Prešov.-máj 2014
Výška odmeny:

500.-

€
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304 - 52/2014
V Prešove, dňa:
28.11.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

MŠ - A. Prídavka 1
PacdDr. Beáta Holingová
riaditeľka
080 01 Prešov

Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku PaedDr. Beátu Holingovu
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR Č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činností a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie :
a) za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce
Nadštandardné aktivity školy:
1. účasť na projektoch: Epidemiologická štúdia: Stav orálneho zdravia detí na
Slovensku
2. organizácia realizácie projektu: Týždeň v pohybe- mediálna propagácia v spolupráci
s MsÚ, DOD - Úcta k starším - popoludnie so starými rodičmi
b) za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
1. za bezproblémové zvládnutie náročných úloh pri rozsiahlej rekonštrukcii materskej
školy - organizovanie úpravy a osobná angažovanosť na rekonštrukčných prácach maľba, nákup farieb, preprava autom vybavenia, zabezpečenie úpravy interiéru
školy, maľba schodištia počas rekonštrukcie, realizácia pedagogickej dokumentácie
v sťažených podmienkach - počas rekonštrukcie
2. riešenie a zabezpečenie plynulého chodu prevádzky materskej školy počas náhlej
práceneschopnosti hlavnej kuchárky, upratovačky, pomocnej sily
3. za kooperatívne riadenie pri stavebných a havarijných prácach na budove školy
a realizáciu edukačného procesu bez narušenia
4. navýšenie majetku školy- o 1 interaktívnu tabuľu
5. efektívne finančné zhodnocovanie majetku školy v spolupráci so zriaďovateľom
6. zvládnutie plynulého prechodu prevádzky materskej školy pri zmene štatutára
a šírenie dobrého mena na verejnosti a ústretovej komunikácie s rodičmi a so
zriaďovateľom školy
7. pozitívna spätná väzba zo strany rodičov, verejn-

Výška odmeny: 1000

€
primátor
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Váš list číslo/zo dňa:R/4304 _5/20I4
Naše číslo:
28.11.2014
V Prešove, dňa:

MŠ - Bratislavská 3
Mgr. Eva Semanová
riaditeľka
080 01 PrcSov

Vec
Návrh na odmenu pre riaditeľku Mgr. Evu Semanovú
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
- Využívanie súkromného motorového vozidla a súkromného mobilného telefónu pre
potreby Školy a mesta,
- Priebežná kontrola postupu rekonštrukčných prác na budove MŠ počas vlastnej
dovolenky v čase letných prázdnin,
- Rozširovanie dobrého mena školy na verejnosti, korektné riešenie problémov a
trpezlivosť pri komunikácii (aj e-mailovej) s rodičmi aj verejnosťou,
- Aktívne zapájanie sa do projektov na získanie digitálnych technológií,
- Organizovanie akcií pre iné MŠ (Záhradná galéria) aj pre rodičov (imatrikulácia a iné)
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- Spoluúčasť MŠ pri organizovaní Svetového dňa zdravej výživy - vystúpenie detí MŠ,
- Nadviazanie spolupráce s Krajským múzeom v Prešove a vypracovanie projektu: Deti
v múzeu (zatiaľ len naša MŠ, ale s úmyslom zapojiť aj iné MŠ)
- Zabezpečenie metodického poradenstva pre rodičov (stretnutia s psychologičkou,
logopédom) a pre učiteľky (MZ s pani PaedDr. Derevjanikovou PhD)

Výška odmeny: 200 .-€
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Váš list číslo/zo dň
ft/4304-67/2014
Naše číslo:
V Prešove, dňa: 02.12.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014
(podra § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko:

Mgr. Dušan Brhlík

Pracovné zaradenie:

riaditeľ školy

Škola :

Základná škola, Važecká 11, 080 01 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
1) Príprava v úspešnosť vzdelávacích projektov.
2) Revitalizácia interiéru a exteriéru budovy školy.
3) Kultúrne, spoločenské a športové aktivity.

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) Riešenie problémov žiakov s poruchami správania z málo podnetného
prostredia.

Výška odmeny : 735,- €
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-5I/20I4
V Prešove, dňa:

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

02.12.20 14

N ávrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014

(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Natália Tobiašová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Sibírska 42, 080 01 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných
z dohodnutého druhu práce:
-

činností vyplývajúcich

úspešná reprezentácia školy, mesta Prešov a SR na medzinárodných súťažiach
škola je pilotnou školou v projekte Dielne a je zapojená do projektu Erazmus +
oplotenie areálu školy
šetrenie tepelnej energie - centrovanie vykurovacieho systému

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, pripadne jej ucelenej etapy:
-

modernizácia vyučovacieho procesu - vybavenie odborných učební

Výška odmeny : 1 200,- €
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Váš list čislo/zo dňa:
Naše číslo:
V Prešove, dňa:
4304-50/2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

02.12.2014
Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Eduard Schwarzbacher
zaradenie:

riaditeľ školy

Škola :

Základná Škola, Mukačevská 1, 080 01 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
-

Získavanie prostriedkov z iných zdrojov - v spolupráci s rodičmi školy
zabezpečenie vybavenia ďalšej multimediálnej učebne, skvalitňovanie úrovne
výchovno-vzdelávacieho procesu účasťou v projekte „S modernou školou do
života“ zabezpečením nových výukových softvérov a ostatnej techniky pre
multimediálne učebne, prenájom priestorov súkromnej MŠ Bobrík, prenájom
priestorov - Súkromnej ZUŠ Hubošovce.
- Starostlivosť o priestory školy a budovu školy - oprava strechy nad jedálňou,
zabezpečenie odstránenia havarijného stavu pri úniku vody z prasknutého
potrubia na chodbe školy.
- športové aktivity v rámci hádzanej cestou komisie mládeže - seminár učiteľov
TV obvodu Prešov
- Príprava organizácie minihádzanej spoločného školského úradu - turnaj žiakov
3. - 5. ročníka.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
-

Realizácia a starostlivosť o riadny chod projektu OP Vzdelávanie z prostriedkov
ESF s názvom „S modernou školou do života“ a zabezpečenie spoluúčasti školy
na financovaní projektu v roku 2014.

Výška odmeny : 650,- €
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-49/2O14
V Prešove, dňa: 02.12.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014

(podľa § 20ods.1 pfsm. a) apísm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Ľubica Kohániová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
škola : Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:

aí za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
- organizácia a vedenie najväčšej školy v meste Prešov
- riadenie športových hokejových tried
- príprava a realizácia medzinárodnej výmeny v poľských Marklowiciach
- riešenie havarijných situácií na elokovanom pracovisku ulica Odborárska
- práca s jazykovo nadanými deťmi v triede s rozšíreným vyučovaním
cudzieho jazyka
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
.
- manažovanie medzinárodného projektu Comenius - školské partnerstvá

Výška odmeny : 1 800,- €
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-48/2014
V Prešove, dňa:
02.12.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
ná poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Nadežda Holečková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Lesnícka 1, 080 05 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
1) Efektívne a úsporné vynakladanie finančných prostriedkov pridelených MsÚ na
prevádzku školy, podiel na stave materiáino-technických podmienok- modernizácia
a zlepšenie technických podmienok školy.
2) Práca na projektoch - získanie finančných prostriedkov , výpočtovej techniky,
digitálnych setov, publikácii, odborných metodík a ďalšieho materiálneho vybavenia
3) Zabezpečovanie výchovno - vzdelávacieho procesu v Ú W v Prešove vypracovanie dokumentácie pre obvinených a odsúdených, spracovanie správ pre
kmeňovú školu a Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučanoch.
4) Organizovanie podujatia Deň mlieka v spolupráci s oddelením školstva pre deti
a zamestnancov zo základných a materských škôl Mesta Prešov .
5) Aktívna účasť a úspešná reprezentácia Školy na rôznych súťažiach a projektoch.
Spolupráca s obcou Žehňa - aktívna účasť na ich akciách.
6) Aktívna spolupráca s SPŠE, cvičná škola pre PF PU, FHaPV-PU, PgaSA a UPJŠ
v Košiciach.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) Starostlivosť o interiér a exteriér budovy školy - realizácia opráv, údržby ,
rekonštrukcie a renovácie z vlastných rozpočtových prostriedkov školy.
2) Reprezentácia školy aj Slovenska - ocenenie M š W a š Pamätným listom svätého
Gorazda. Úspešná reprezentácia žiakov v olympiádach a v iných súťažiach v rámci
mesta, okresu, kraja v celoslovenskej a medzinárodnej pôsobnosti.
Výška odmeny : 1 200,- €

Mesto P reiov I Mestský úrad v PreSove I Hlavná 73 I 0

Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-47/2014
V Prešove, dňa: 02.12.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
nä poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Ľubomír Bodnár
Pracovné zaradenie: riaditer školy
Škola : Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
1) Zabezpečovanie, činnosti športových tried a reprezentácia mesta na domácich
a medzinárodných športových podujatiach.
2) Implementácia projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných
školách s využitím elektronického testovania", ktorého riešiteľom je NUCEM .
3) Zabezpečovanie vzdelávania mimoriadne nadaných detí v meste Prešov a okolí.
4) Zabezpečenie kvalitnej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami (MPC, Global
Education Centre, Materské školy a pod.) s cieľom zvyšovania počtu žiakov na škole
a úrovne vyučovacích výsledkovb/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) Implementácia projektu z OP vzdelávanie a úspešné ukončenie projektu.
2) Zabezpečenie organizácie športových podujatí okresného a krajského významu,
(atletika, malý futbal, olympijský odznak všestrannosti, cezpoľný beh, silvestrovský
beh, o pohár riaditeľa školy a pod.)

Výška odmeny : 1 300
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Váš list čfslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-46/2014
V Prešove, dňa:
02.12.2014

PRIMÁTOR
M ESTA PR E ŠO V

Návrh
ná poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 písm. a) a pism. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr. Dana Štucková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
1) Riadenie Centrá voľného času.
2) Správa bazéna Delfín - zabezpečovanie technickej a personálnej prevádzky pre
školu a verejnosť.
3) Dohľad nad rekonštrukciou školy.
1) Zapojenie v projektoch: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstvá, Druhý krok, Aktivizujúce metódy vo výchove, Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety, Komplexný poradenský
systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-patologických javov v školskom
prostredí, Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ s využitím elektronického testovania.
2) Závery ŠSI, ktorá zisťovala podmienky a výchovno-vzdelávaciu činnosť školy,
školského klubu detí a centra voľného času: riadenie školy bolo na veľmi dobrej
úrovni (stupeň 1), podmienky výchovy v vzdelávania školy, šKD, CVČ boli na dobrej
úrovni (stupeň 2).
3) Príprava a realizácia projektov: Detský čitateľský maratón, školská olympiáda
v anglickom jazyku, číta celá Májovka, Exkurzia Rím, Majstrovstvá v plávaní......
4) Zabezpečovanie praxe pre študentov - Cvičná škola.
'
5) Súčinnosť pri organizácii OK a KK v bedmintone.
6) Koordinácia projektu „Starší mladším a naopak"- spolupráca s domovmi dôchodcov.
7) Realizácia opráv na majetku školy väčšieho rozsahu.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) Zapojenie sa do projektu mesta- Deň zdravej výživy, Deň mlieka.
Výška odmeny : 1 5'
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Váš list čfslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-45/2013
V Prešove, dňa: 02.12.2014

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: PaedDr. Marián MOLČAN
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Škola : Základná škola, Prostejovská 38, 080 01 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
-

kompletná výmena radiátorov y pavilóne B1, B2;
rekonštrukcia šatne, toalety a sprchy pre futbalové triedy;
rekonštrukcia galérie;
celková estetizácia školy a školského areálu;

Výška odmeny : 1 400,- €
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Váš list člslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-44/2014
V Prešove, dňa:
02.12.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 pism. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Jaroslav Bizub
Pracovné zaradenie: riaditeľ škoty
škola : Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
- zabezpečenie prevádzky Bazéna Šťuka pre výchovno - vzdelávací proces
a verejnosť,
- modernizácia prevádzky bazéna,
- navýšenie počtu žiakov školy,
- revitalizácia areálu školského dvora,
- zapájanie sa do projektov,
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
-

vyriešenie havarijného stavu rozvodov odpadového potrubia v bazéne Šťuka,
rekonštrukčné a maliarske práce v šatni športovej triedy, chodieb školy a tried
školy,
modernizácia učební o IKT techniku,

Výška odmeny : 1 300,- €
ľ '*+\.
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-43/2014
V Prešove, dňa:
02.12.201-4

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 písm. a) apísm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr. Renáta Rodáková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná škola, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
1. Projekty:
• Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzií mariginalizovaných
rómskych komunít -M P C Prešov.
• Deň školských knižníc - M š SR Bratislava.
• Modré školy - Úrad vlády SR, Bratislava.
• DiGiŠkola - Národný projekt OPIS
• Aktivizujúce metódy /AMV/ - Národný projekt MPC - M Š W a Š SR, Bratislava.
• Riešenie havarijnej situácie školy - výmena okien v pavilóne D1 - M Š W a š SR,
2. Chemická olympiáda - organizácia obvodového kola - ABC CV Prešov.
3. Tvorba metodických materiálov k zavedeniu terapeutických aktivít na bežné ZŠ.
4. Aktívna spolupráca s Psychologickým centrom a inštitútom EEG Biofeedback
Praha Príprava a realizácia školských prezentačných aktivít.
5. Spolupráca s PU v Prešove - špeciálno-pedagogická prax študentov a
Ambulanciou klinickej logopédie /2 /- prezentačné nástenky, poradenstvo.
6. Poradenské diagnosticko-terapeutické centrum - realizácia poradenstva.
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej
úlohy alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne iei ucelenej etapy:
1.
2.
3.
4.

Zabezpečenie modernizácie a rekonštrukcie exteriéru a interiéru školy.
Tvorba ŠkVR s možnosťou realizácie inkluzívneho vzdelávania.
Zavedenie inovatívnej formy vzdelávania tzv. bilingválny blokový systém.
Vypracovanie šKvP pre zriadenie Z š s MŠ - inovatívne vzdelávanie detí.

Výška odmeny: 1 400,- €
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Váš list č(slo/zo dňa:
Naše číslo:
V Prešove, dňa: R/4304-42/2014
02.12.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

N ávrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 písm. a) a p(sm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: Mgr. Ján Mačej
Pracovné zaradenie: riaditer školy
Škola : Základná škola, Ul. Šrobárova 20, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
1) za výborné výsledky v zapájaní sa pedagogických zamestnancov do nových
projektov (projekt „Sledovanie vplyvu škodlivých látok vo vnútornom ovzduší škôl
na zdravie detí v rôznych regiónoch Slovenska“, projekt „Druhý krok",
medzinárodný projekt „Zelená škola“)
2) za výborné výsledky žiakov v krajských a celoslovenskej olympiáde
3) za výborné výsledky žiakov v športových súťažiach na Slovensku (volejbal
a športová streľba)
4) za skvalitnenie a obnovu interiéru a exteriéru školy
5) za spoluprácu školy s inými inštitúciami - cvičná škola pre Prešovskú univerzitu
Prešov (zapojenie sa do projektu v spolupráci s PdF PU)
6) za zavádzanie inovatívnych prvkov do vyučovacieho procesu za získanie
medzinárodného certifikátu a vlajky „Zelená škola“
7) za zorganizovanie konferencie „Druhý krok“
8) za dlhodobo pozitívna prezentácia ZŠ Šrobárova na verejnosti a v oblasti
školskej politiky
9) za bezplatne vykonávanú funkciu školského špeciálneho pedagóga

Výška odmeny :

1 700,- €
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Váš list čfslo/zo dňa:

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

V Prešove,' dňa:

R/4304-41/2014
02.12.2014

Návrh
na poskytnutie odmeny za rok 2014
(podľa § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr. Vojtech Klein
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Škola : Základná škola, Bajkalská 29, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
-

sponzorské zabezpečenie vymaľovania časti vnútorných priestorov
sponzorské zabezpečenie farieb a náterov
sponzorské zabezpečenie časti novej výsadby drevín
sponzorské zabezpečenie opravy zábradlia na vnútornom schodisku
sponzorské zabezpečenie opravy odtoku na streche školy
sponzorské zabezpečenie surovín v rámci aktivít pre mesto Prešov
zabezpečenie dňa Ryby
zabezpečenie aktivít pre mesto Prešov v rámci projektu Starší mladším
a naopak

Výška odmeny : 950,- €
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
,
R /43 0 4 -4 0 /2 0 1 4
V Prešove, dňa:

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

02.12.2 014

W ÍE S T O P R E Š O V
M e s t s k y ú ra d

N á v r h
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STRATEGICKÉHO ROZVOJA
OdoflitidiK jkotatva

na poskytnutie odmeny za rok 2 0 1 ^
(pódia § 20ods.1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec
pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy),
Meno a priezvisko: PaedDr. Eva Bilišňanská
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
škola : Základná škola, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

za
za
za
za
za
za
za

dlhodobé dosahovanie dobrých výsledkov v oblasti riadenia a marketingu Školy,
prezentáciu Školy na verejnosti /zriadenie školskej televízie, marketing, reklama,
komplexnú inováciu webovej stránky školy,
realizáciu Školského časopisu Surfer,
t
zabezpečenie aktivít pre mesto Prešov v rámci projektu Starší mladším a naopak,
pravidelnú prezentáciu a tvorbu výukových programov a ich využitie,
aktívnu spoluprácu a realizáciu aktivít pre PF PU, FHaPV PU, PAŠA, UPJŠ-KE,

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
1) za starostlivosť o interiér a exteriér budovy školy - realizácia opráv, údržby
a renovácia interiéru z vlastných rozpočtových prostriedkov školy,
2) za osobnú angažovanosť v získaní Pamätného listu sv. Gorazda a tým úspešnú
reprezentáciu školy, mesta Prešov a SR na medzinárodnej olympiáde v ruskom
jazyku a získanie diplomu 1. Kategórie za školský rok 2013/2014.

Výška odmeny : 1 500,- €
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list čfslo/zo dňa:
Naše Číslo:
E/4304-66/2014
28.11.2014
V Prešove, dňa:

ABC CVČ
Mgr. Elena Šiničíková
Októbrová 30
080 01 Prešov

Vec
Návrh odmeny riaditeľa
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie;
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
-

osobná angažovanosť v Asociácii centier voľného času SR, pripomienkovanie zákonov
týkajúcich sa práce s mládežou,
získanie finančných prostriedkov pre MTZ súboru Rozmarija v projekte KompraxIUVENTA,
výmena podlahy v sále ABC CVČ a estetizácia priestorov z vlastných zdrojov
CVČ,
realizácia projektu z úradu vlády SR, zlepšenie Športovej činnosti ABC CVČ,
znižovanie nákladov na chov zvierat V Ekoparku s prispením sponzorstva
poľnohospodárskych podnikov do 1.4.2014,
skvalitňovanie obsahu Činnosti v prímestských táboroch.

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- príprava legislatívy, dokumentácie k odovzdaniu Ekoparku k 30.3.2014,

Výška odmeny:

1100 .- €
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list Čfslo/zo dňa:
Naše číslo:
E/4304-65/2014
V Prešove, dňa:
28.11.2014

ZUŠ —odbor výtvarný
Mgr. Ľubomír Guman
Októbrová 32
080 01 Prešov

Vec
Návrh odmeny riaditeľa
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
• FAŠIANGOVANIE - výtvarná akcia žiakov ZUŠ - VO v spolupráci s MsÚ
■ Medzinárodná konferencia v NOWYM SACZU 27.-28.marca 2014 - prezentácia
aktivít ZUŠ na medzinárodnej úrovni.
,
• Získanie cien z výtvarných medzinárodných súťaží
• SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY - organizácia a prezentácia výtvarného kreatívneho
varenia ZUŠ, výroba ocenení pre zamestnancov ZŠS
• MÓDNE ZUŠKOVANIE - prezentácia výtvarnej tvorby žiakov ZUŠ na pešej zóne v
rámci Dni mesta Prešov
• VALENTÍN 2014- monumentálna výzdoba fasády MsÚ v Prešove
• Medializácia školy v Prahe a Bratislave
• Úspešná príprava žiakov na stredné a vysoké Školy umeleckého zamerania

Výška odmeny :

950.- €
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PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

Váš list čfslo/zo dňa:
Naše číslo:
E/4304-63/2014
V Prešove, dňa:
28.! 1.2014

ZUŠ J. POschla
PacdDr. Jozef Hrušovský, PliD.
Prostejovská 36
080 01 Prešov

Vec
Návrh odmeny riaditeľa
Podľa § 20 ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy.
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého
druhu práce:
- revitalizácia prostredia ZUŠ JP (interiér, exteriér),
- zefektívnenie vyučovania vo všetkých odboroch ZUŠ JP,
- verejné vystúpenia a reprezentácia ZUŠ (20 verejných vystúpení a koncertov),
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- revitalizácia reprezentačných telies ZUŠ JP, ktoré už nejestvovali:
(obnovenie Dychového orchestra a Komorného orchestra ZUŠ JP)

Výška odmeny:

Mesto

500.- €

Pretav I Mestský úrad v Preéove
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Váš list číslo/zo dňa:
Naše číslo:
R/4304-1/2014
V Prešove, dňa: 04.11.2014

PRIMÁTOR
MESTA PREŠOV

M im o ria d n a odmena

pri príležitosti 155. výročia založenia Školy

(podľa § 20ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej
úlohy).
Meno a priezvisko: Jozef Kakaščík
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Škola : Základná umelecká škola M. Moyzesa, Baštová 23,080 01 Prešov

Zdôvodnenie:

.

a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce:
- vedenie symfonického orchestra a mládežníckeho dychového orchestra Baštovanka,,
- realizácia koncertov a rôznych vystúpení pre mesto Prešov,
- účinkovanie na koncertoch Dni mesta Prešov,
- aktívna účasť na koncerte V4 v Maďarsku,
- výchovné koncerty pre MŠ a ŽŠ,
- reprezentácia mesta na medzinárodných festivaloch dychových hudieb,
Organizácia rekonštrukčných prác na ZŠ Zimná.
b) za vykonanie prúce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy
Výška odmeny: 2 000.- €

