
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, 
oddelenie školstva a športu

Číslo: E/16922/2015 Prešov 23.novembra 2015
N á v r h

na poskytnutie odmeny za rok 2015
(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 2,0801 Prešov ’

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

- aktívna účasť v pracovnej skupine pri príprave Programu rozvoja mesta v oblasti 
vzdelávania,

- organizácia odborných seminárov pre riaditeľky materských škôl a učiteľky 
materských škôl, propagácia aktuálnych informácií zo zasadnutí Spoločnosti pre 
predškolskú výchovu riaditeľkám MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,

- príprava a realizácia prehliadky detských tanečných a ľudových súborov detí 
materských škôl - Detské tanečné kreácie 2015,

- spolupráca s PdF PU pri prezentácií predprimámeho vzdelávania - cvičná MŠ, 
podpora pri medzinárodných konferenciách, spoluorganizátor seminára 
zameraného na prevenciu kiberšikany detí,

- 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,

- získavanie sponzorov na drobnú údržbu MŠ a areálu školskej záhrady,
- presadzovanie inovácií v riadiacej činnosti.

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

- príprava Programu rozvoja mesta v oblasti Vzdelávanie
- členstvo v kurikulámej rade vedúceho odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu 

MÚ v Prešove

Navrhovaná výška odmeny : 1000,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaC ..£
Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana,prednosta r

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk

mailto:mesto.radnica@presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E/l6922/2015 Prešov 23.novembra2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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: PaedDr. Renáta Gumanová 
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Bajkalská 31,0801 Prešov •

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

• Ocenenie MŠVVaŠ SR a ŠŠI -  Rozširovanie skúsenosti najlepších učiteľov -  

EduArt -  realizácia nadštandardných hrovo-edukačných projektov školy
• Organizácia vedecko-odbomého seminára v Nowym Saczu - seminár bol súčasťou 

medzinárodného vedeckého grantového projektu KEGA 024 PU-4/2013 -  výmena 
názorov a skúseností pedagogických zamestnancov v rámci aplikácie edukačného 
programu na Slovensku a v Poľsku

• Získanie certifikátu a vlajky Zelenej školy na ďalšie obdobie 2015-2017 - 
pokračovanie v realizácii akčného plánu Zelenej školy (škola je zapojená 4 roky)

• Hudobno - tanečné kreatívne vystúpenie detí najstarších vekových kategórií so 
živým hudobným telesom ZUŠ- J. Poschla pred širokou rodičovskou verejnosťou

• Prezentácia materskej školy v zahraničí - aktívna účasť na medzinárodnej 
konferencii v Nowym Saczu s príspevkom: Od talentu k nadaniu v materskej 
škole 2015

• Organizačné a obsahové spracovanie 10. ročníka olympiády v plávaní detí 
predškolského veku v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

• Realizácia medzinárodných projektov a konferencii - Move Week 2015, Zelená 
škola, Teória a prax trvalo udržateľného rozvoja v materských školách, eTwinning 
Label

• SVET OKOLO NÁS - realizácia medzinárodného výtvarného projektu detí 
materských škôl 28 slovenských miest a Európskej školy v Bruseli pri príležitosti 
predsedníctva SR v Rade EÚ - Eurorozpávky -  realizácia projektu pod záštitou 
primátorky mesta Prešov Ing. A. Turčanovou

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

• KEGA 024PU-4/2013 (gestor MŠVV a Š SR, projekt realizovaný v spolupráci 
s PU- PdF r. 2013-2015)

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 htto: www.presov.sk nm

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

o Skoncipovanie modifikovaného edukačného programu pre deti s
problémovým správaním využitím synergického efektu interdisciplinarity, 
aktívnej kooperácie a rozvoja znalostného prístupu, 

o Aplikovanie edukačných programov pre deti s problémovým správaním 
v inkluzívnom prostredí na Slovensku a v Poľsku.

Navrhovaná výška odmeny : 1000,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta 

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka

Teľ: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk iŕ*rv nnw7(WR niŕ*-

mailto:mesto.radnica@presov.sk
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Pre&ov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E/l 6922/2015 Prešov 23.novembra 201 3

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č.553/2003 Ž.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: Tatiana Daráková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Jurkovičova 17, 080 09 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
- prezentácia školy,
- získavanie sponzorských darov a finančných prostriedkov,
- pravidelná aktualizácia web sídla školy,
- zabezpečovanie pedagogickej praxe pre PF PU a Fakultu zdravotníckych odborov PU,
- zrealizovanie rekonštrukcie troch schodísk, detských sociálnych zariadení v MŠ a 
pieskovísk,

- priebežné odstraňovanie havarijných stavov vzniknutých v MŠ.

t
hl za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo 
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:

Navrhovaná výška odmeny : 950 - €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR ....
Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta .

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka .........

Teľ: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051 /7733 665 http: www.presov.sk IČ O :00327646 D IČ :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

Číslo: E/l 6922/2015 Prešov : 20.11.2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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. Darina Čorejová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola Mukačevská 27, 080 01 Prešov
Zdôvodnenie:

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

- zabezpečenie a realizácia výrubu drevín v exteriéry MŠ / marec 2015/
- zabezpečenie a realizácia výmeny detských toaliet 1 .trieda / júl 2015/
- zabezpečenie odstránenia havarijného stavu ÚK v MŠ / október 2015/

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

- publikovanie príspevku v odbomo-metodickom časopise Predškolská výchova č.4 
Edukačné aktivity zamerané na environmentálnu výchovu v MŠ /apríl 2015/

- konečná podoba zrekonštruovaného ŠkVP, v súlade s hodnotením ŠŠI / jún 2015/
- autorka interného projektu Environmentálny akčný plán MŠ / august 2015/

Navrhovaná výška odmeny : 500 €

Navrhol : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta 

Schválila : Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov 
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk č. ú.: 10022-442060/4900

IČO: 00327646 D IČ :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstvu u športu

Číslo: lC/16922/2015 Prešov 23.novembru 201 í

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č.553/2003 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: Ľubomíra Gregová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola,Sládkovičova3, 08 01 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
Za plánovanie a implementáciu pilotnej fázy zavedenia Inovovaného školského 
vzdelávacieho programu, aj v ukrajinskom jazyku,.
Vytvorenie a správu web stránky a fotoarchívu MS.

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
Za vykonávanie funkcie koordinátora enviromentálnej výchovy.
Za úspešný fundrraising a rozvoj partnerstiev.
Za účasť našej MS dna 11.11 2015-Deň červených makov.

Navrhovaná výška odmeny 150.,EUR

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠK a CR ....... ,.. ......
Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta . uc.-.-i. jtitvy............
Schválila: Ing. Andrea Turčánová, primátorka .... ....................

Teľ: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk
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Odbor školstvu, kultúry :i cestovného ruchu, 
oddelenie školstva a športu

Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Číslo: Ľ /16922/2015 Prešov 23.novembra 2015

' N á v r h
na poskytnutie odmeny /a rok 2015

(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 rámce pracovnej činnosti a splnenie 
mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Jana Hláčová 
Pracovné zaradenie: poverená riadením MŠ 
Škola : Materská škola Haburská 9, 08006 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
Za prevzatie všetkej zodpovednosti za riadiacu prácu počas MD riaditeľky, za kladný 
prístup k deťom a kolektívu, za akčné prispôsobenie sa rôznym neplánovaným situáciám, 
ale aj tvorivosť a nápaditosť.

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

t
Navrhovaná výška odmeny : 200 Eur

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaTK 
Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta 

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka

/ /

T

Teľ: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Číslo: ľ7! 6922/2015 ľ iv so v 23.1 1.2015

N ;'t v r h
na poskytnutie odmeny /u rok 2015

(podľa § 20ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona N K SR č.553/2003 /..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: Mária Jurčcnková 
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy 
Škola : MS Čapa jevova 17,Prešov

Zdôvodnenie:

a/ -mimoškolská činnosť a prezentácia školy na verejnosti -vystúpenia
- zapájanie školy do projektov „Záhrada priateľstva“, e-twining/MŠ v Prahe/, „Krása
v starobe,staroba v kráse“ a „Starkí a my“ / ‘Usmievavé slniečka“, projekty so zameraním 
na zdravý vývin detí, „Jablko na 100 spôsobov“v úzkej spolupráci s rodičmi
- bezplatné zapájanie rodinných príslušníkov do menších opráv,maľovania plota,sadenia 
stromčekov
- získavanie sponzorov na drobnú údržbu školy
- spolupráca s PF PU -  cvičná škola
- spolupráca s PaSA -  cvičná škola

b/-zvládnutie všetkých stavebných a rekonštrukčných prác v rámci dovolenky 
k zabezpečeniu bezproblémového začiatku šk.roka 
-havarijná situácia pri prasknutom potrubí a následne zatečeniu tried—zabezpečenie 
plynulého chodu školy

t
Navrhovaná výška odmeny : 500,- EUR

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva
. , I

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsU ..Vr'.

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka mesta ....

Teľ: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČ O :00327646 D IČ :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: Ľ/l 6922/2015 Prešov 23.novembra 201 5

N á v r h
na poskytnutie odmeny /a rok 2015

(podľa § 20ods.l písm. a) a písin. b) zákona NK 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. Oľga Krajnyíková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Hviezdoslavova 10, 0801 Prešov

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 za zber hliníkovej fólie a za zber papiera
-  zabezpečenie bezplatnej drobnej údržby
-  kvalitná a konštruktívna spolupráca s rodičmi, radou školy a inými inštitúciami

t
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

-  zabezpečenie bezplatnej renovácie dosák na pieskovisku
-  pokračovanie v realizácii jedinečného školského projekt u - „Hráme sa so psíkom“ 

edukačné aktivity s asistenciou canisterapeutických psíkov.

Navrhovaná výška odmeny : 170,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR ■ .......................

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta ........ .v ............................

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka........ľľ,....*....................................

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČ O :00327646 D IČ :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Oddelenie školstvu, kultúry n cestovného ruchu

Číslo:M! 16922/2015 Prešov l‘).nuvemhm 2015

N á v r  h
na poskytnutie odmeny /.a rok 2015

(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: Bc. Slavka Lukáčová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola Važecká 18, 08005 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámce pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
- reprezentácia mesta a kraja (MŠ excelenínosti)
- príprava organizácie workshopov v MŠ (OMEP, CEMŠ...)
- mimoškolská činnosť a prezentácia materskej školy na verejnosti,
- zapájanie školy do projektov (viď. Správa o VVC...)
- získanie materiálneho vybavenia školy z projektov (viď. Správa o VVČ...)
- získavanie sponzorov na drobnú údržbu v MŠ
- využívanie vlastných prostriedkov na pracovné účely
- spolupráca s PF PU pri prezentácií predprimárneho vzdelávania - cvičná MŠ

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

- okamžité splnenie uložených opatrení a odporúčaní ŠŠI
- vytvorenie podmienok pre pozitívne hodnotenie kontroly BOZP ( z Bratislavy)
- riešenie havarijných situácií počas vjkendov
- koordinácia stavebných prác pri rekonštrukcii WC odpadov,
- pružné a okamžité riešenie úloh od zriaďovateľa
- príprava a organizácia doplňujúcich volieb do Rady školy...

Navrhovaná výška odmeny : 815,- €
/

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci oddelenia školstva ....y. ..../.

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsU u.... t. . .
Schválila: Ing. Andrea Turčánová, primátorka mesta ...... .f. ,

Tel : 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a športu

Číslo: E/16922/2015 Prešov 19.novembra 2015

N á v r h  -
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.l písm. a) a písin. 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 Miklášová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola Budovateľská 8, 08001 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práec presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
- mimoškolská činnosť a prezentácia materskej školy na verejnosti
- zapájanie školy do projektov (viď. Správa o VVČ...)
- získanie materiálneho vybavenia školy z projektov (viď. Správa o VVČ...)
- spolupráca s PF PU, OMEP pri prezentácií predprimárneho vzdelávania
- organizovanie vzdelávacích podujatí 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 2015-špeciálna cena

5) E -  Twining -  výmenný pobyt

6) Výročie školy — 60.výročie

7) Prijatie indického veľvyslanca na pôde školy

Navrhovaná výška odmeny : 690,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky vedúci odboru školstva

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ 

Schválila : Ing.Andrea Turčanová, primátorka mesta

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO. 00327646 DIČ: 2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a športu

Číslo: l.716922/ 2015 Prešov 18.1 1.2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.! písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 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: Marcela Molitorisová 
Pracovné zaradenie: riaditeľka MS 
Škola : Volgogradská 48, Prešov 
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
-spolupráca s rodičmi a priateľmi školy - svojpomocná stavba detského športového ihriska 
-ušetrené cca 8 000 .-Eur, kancelársky materiál- nenakupovala som z rozpočtu mesta,

- revitalizácia škôl. záhrady -  likvidácia nefunkčných prvkov v záhrade, osadenie 
exteriérových hojdačiek , sadenie tují, zriadenie kvetinovej skalky, výrub stromov,

- zakúpenie vlastnej kosačky za spolupráce s rodičmi a pravidelné kosenie trávnika počas 
celej sezóny- šetrenie fin. prostriedkov Mesta Prešov,

- získavanie fín. pros. 2% z daní -  550,24 Eur a darovací fond cez Obč. združ. 2 311,10.- €
- koordinátor spolupráce s Pedag. fakultou -  získanie štatútu Cvičnej školy
- tvorca a koordinátor akcií na škole v súčinnosti s cieľmi a zameraním školy
- poskytovanie služieb na vlastné náklady (doprava, telefón),maľovanie exteriéru MŠ,
- zapájanie sa do projektov na základe výzvy a ponuky (napr. Stav orálneho zdravia na 
Slovensku a pod.), tvorca edukačných projektov,

- poradca pre učiteľky i rodičov v oblasti VVC a odbomo-ped. otázkach
- vydávanie metodických listov pre orientáciu a pomoc pre vnút. potreby školy
- zvyšovanie odbornej úrovne absolvovaním kontínuál. vzdel. a samovzdeíávania
- 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
- vykonávanie funkcie aj počas mojej neprítomnosti (dovolenka, PN)

Navrhovaná výška odmeny: 300.-€

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana

Schválila : Ing. Andrea Turčanová , primátorka mesta

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk č. ú.: 10022-442060/4900

100:00327646 D lC :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenú1 školstva a športu

Číslo: K/16922/2015 Prešov 23.novembra 201 5

N Ú v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.i písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 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: Jana Rusnáková 
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy 
Škola : Materská škola, Solivarská 51, Prešov

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

- Vytváranie podmienok na spoluprácu s Pedagogickou fakultou, Fakultou 
zdravotnícva a PaSa — poskytovanie praxe pre študentov

- Prezentácia školy v súčinnosti s MsÚ v oblasti zdravý životný štýl, Deň mlieka,
- prezentovanie školy pre zákonných zástupcov a verejnosť

- Realizácia projektu dopravnej výchovy -  DOPRAVÁČIK pre materské školy 
v pôsobnosti mesta Prešov

- Zabezpečovanie havarijných stavov a ich priebežné odstraňovanie
- Zabezpečenie 2 etapy rekonštrukčných prác v plnej prevádzke školy

t

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

Navrhovaná výška odmeny : 500,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR ......
Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta __

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka ......

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČ O :00327646 D IČ :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor Školstvu, kultúry a cestovného nielm , 
oddelenie Školstva a športu

Číslo: E/l 6922/2015 Prešov 23.novembru 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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. Eva Semanová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Bratislavská 3, 0801 Prešov

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

• Vyhľadávanie a podávanie projektov na získanie finančných prostriedkov za 
účelom skvalitnenia edukačného procesu,

• Získanie sponzora na opravu 2 pieskovísk v sume 1.000,006,
• Používanie vlastného motorového vozidla a vlastného súkromného telefónu na 

služobné účely,
• Operatívne riešenie pracovných úloh aj počas osobného voľna a dovolenky (účasť 

na VMČ 6, a iné pracovné stretnutia)

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

• Získanie sumy 3.000,-6 granto^ého fondu od nadácie Volkswagen Slovakia v projekte 
„Deti na ceste“.
Prvá etapa bola realizovaná v mesiacoch IX - X /2015

Navrhovaná výška odmeny : 230,- €

Navrhol : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta 

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 D IČ :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Pre&ov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E/ 16922/2015 Prešov : 22.11.2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 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).

v
Meno a priezvisko: Blažena Šarišská 
Pracovné zaradenie: riaditeľka materskej školy 
Škola : Materská škola Fraňa Kráľa 11, 080 01 Prešov

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

- vytváranie optimálnych pracovných podmienok pre zamestnancov školy
- modernizácia a inovatívnosť vzdelávacieho procesu
- získavanie finančných prostriedkov mimo rozpočtu školy
- aktívna spolupráca s rodičmi pri získavaní 2% dane z príjmov
- získavanie sponzorov na drobné údržbárske práce
- koordinovanie a spracovanie interných projektov
- zapájanie sa do grantových projektov
- prezentovanie sa verejnosti
- hospodárne a zmysluplné využívanie finančných prostriedkov

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

Navrhovaná výška odmeny : 300,00 €

Navrhol : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR.........

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta ..

Schválila : Ing. Andrea Turčanová, primátorka ......... .......

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

e-mail: mesto.radnica@presov.sk Bankové spojenie: Istrobanka, a. s., pob. Prešov
http: www.presov.sk č. ú.: 10022-442060/4900

IČ O :00327646 D IČ :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mestský úrad v Preäove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1
Mesto Prešov

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, 
oddelenie školstva a športu

Číslo: ľ■/! 6922/2015 Prešov 23.novembra 201,S
N ú v r h

na poskytnutie odmeny /.a rok 2015
(podľa § 20ods. I 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

mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Dana Voštinárová Mgr.
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, ul. Bernolákova 0801 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámce pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práec:

Zviditeľňovanie dobrého mena MŠ na území mesta a okresu Prešov prostredníctvom 
týchto aktivít:
• Organizáciou aktivít vyplývajúcich zo štatútu cvičná škola pre PU PF v Prešove cvičná prax 

žiačok 2.a 3. ročníka PF v Prešove a priebežnej praxe žiačok PaSa v Prešove
• Aktívna spolupráca s ÚPSVaR v Prešove -  Dobrovoľnícka činnosť a Absolventská prax 

(šetrenie finančných prostriedkov MŠ na mzdové náklady, zlepšenie podmienok exteriéru 
školského dvora.)

• Organizovanie Mestskej škôlkarskej šarkaniády 11. ročník pre 5MŠ na úzefiií mesta Prešov
• Organizácia a koordinácia akcií pre rodičov (Veselé popoludnie v areáli MŠ, Tvorivé dielne 

pre rodičov a deti, vystúpenia v OC Max Prešov, rozlúčka s predškolákmi v obradnej sieni 
MsU, medializácia MŠ v TV markíza Prešovský Večerník.)

• Spoluorganizátor medzinárodného VV projektu v spolupráci s Európskou školou v Bruseli - 
Eurorozprávky

b/ 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
• zabezpečovanie dopravy materiálov a nákupov pre MŠ vlastným autom, (výstava v OC Max 

a pod.), telefonovanie pre MŠ na vlastné náklady.

Navrhovaná výška odmeny : 1000,- € J

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR .................... ................

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta ...............  .......

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka .......................................

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 D IČ :2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor Školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a Športu

Číslo: Mi 16922/2015 Prešov 23.novembra 201 5

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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: Gabriela Žabková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Čergovská 14, 080 01 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
-vykonávanie niektorých úloh vyplývajúcich z náplni vedúcej ZŠS pri jej OČR 
-prezentácia školy/mimoškolské súťaže a akcie/
-školský projekt „Logikománia stonožky Terezky v spolupráci s odborom školstva 
-zapájanie sa školy a aktívna účasť na projektoch MŠVV a Š SR/ Edulab, Elektronizácia 
vzdelávacieho systému/

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 hľadania riešení 
a prostriedkov s rodičmi na to, aby MŠ bola pre deti bezpečná a na estetickej úrovni

t

Navrhovaná výška odmeny : 500-€ J

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka

100:00327646 DIČ: 2021225679
Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Proôove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Preéov 1

Odbor školstvu, kultúry u cestovného ruchu, 
oddelenie školstva a športu

Číslo: R/16922/2015 Prešov 23.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny /.a rok 2015

(podľa § 20ods. I písm. a) a písrn, b) zákona NR SR č.553/2003 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. Beáta Holingová 
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Antona Prídavka 1, 080 01 Prešov

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

Nad štandardné aktivity školy:
1. účasť na projektoch: Hliníkový skarabeus -  1. miesto (akcia organizovaná TS 

mesta Prešov), Recykluj a vyhraj -  5. miesto (12. ročník súťaže s firmou 
M1LK- AGRO), DIGIŠKOLA -  2 kompletné digitálne sety, AMV projekt -  1 
interaktívna tabuľa

2. zapojenie školy do projektu „Zelená škola“, „Dorotka a jej priatelia“- Červený 
kríž

3. organizácia realizácie projektu: Deň materských škôl na Slovensku -  projekt 
aktivít zameraný k deťom, k učiteľkám a verejnosti, DOD -  „ Dedko, babka, 
poď sa so mnou hrať“ - Úcta k starším -  popoludnie so starými rodičmi

b) za splnenie mimoriadnej pracdvnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej 
úlohy alebo vopred určenej cieľovej úlohy alebo ucelenej etapy

1. kooperatívne riadenie pri stavebných a havarijných prácach na budove školy 
a realizáciu edukačného procesu bez narušenia (opravy tepelných 
a vodovodných porúch), tým následná úspora financií, výmena meračov tepla 
a potrubia v spolupráci s firmou Spravbytkomfort Prešov

2. navýšenie majetku školy o 3 interaktívne sety
3. zrekonštruovanie skladu na telocvičňu pre deti s telovýchovným vybavením
4. zmodernizovanie a zabezpečenie nového nábytku do tried a šatní
5. zrealizovaná stavebná úprava vstupného chodníka
6. zabezpečenie orezu a výrubu stromov v areáli MŠ
7. efektívne finančné zhodnocovanie a zveľaďovanie majetku a areálu školy 

v spolupráci so zriaďovateľom
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8. propagácia školy na web stránke a v mediálnej tlači
9. zvládnutie plynulého chodu MS a šírenie dobrého mena na verejnosti a ústretovej 
komunikácie s rodičmi .

Navrhovaná výška odmeny : 1000,- EUR

Navrhol : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci odboru školstva 

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsU 

Schválila : Ing. Andrea Turčánová, primátorka mesta

t
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu

Číslo: E/16922/2015 Prešov, 23.11.2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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).

v
Meno a priezvisko: Viera Stroncerová Mgr.
Pracovné zaradenie: riaditeľka materskej školy
Škola : Materská škola Mirka Nešpora 22, 08001 Prešov

Zdôvodnenie:

a1 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:

'Z Získanie vlajky „Zelená škola“
'Z Revitalizácia časti záhrady na oddychovú zónu
'Z Riešenie kalamitnej situácie po živelnej pohrome -  po krupobití a zabahnení dvora 

MS po živelnej pohrome bez financií naviac, a nad rámec pracovných povinností 
'Z Organizovanie a realizácia aktivít v spolupráci s mestom Prešov 
'Z Výborná spolupráca s rodičovskou verejnosťou, získavanie 2% pre MS použitie na 

zariadenie pre deti v záhrade MŠ
'Z V čase dlhodobej PN vedúcej ZSS od 10/2015 pp do 30.06.2016 úhrada faktúr, 

riešenie údržby a opráv v zariadení škol.stravovania
t

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

'Z Realizácia fantázie z plodov jesene v spolupráci s mestom Prešov bez finančnej 
podpory mesta -  desiaty ročník

Navrhovaná výška odmeny : 950 eur

Navrhol : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR ......

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta

Schválila : lng. Andrea Turčánová, primátorka .......
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Mesto Prešov

Odbor školstvá, telesnej kultúry a športu

Číslo: E/16922/2015 Prešov: 1 X. 11.2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny /a rok 2015

(podľa § 20ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č.553/2003 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. Ingríd Jelínková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola 'Se*J*iV»o v » t í  ZZfh  i 08©

Zdôvodnenie:

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

- zabezpečenie rekonštrukčných prác v materskej škole a vyriešenie havarijných 
stavov zo schváleného rozpočtu školy / výmena okien, výmena podlahovej 
krytina, rekonštrukcia oplotenia, výmena osvetlenia v celom objekte materskej 
školy -  úspora 10006 ročne na faktúre elektriky, vypracovanie projektu Holcium , 
získanie sumy 19006 a následné dokončenie rekonštrukcie elektriky v budovách 
MŠ -  zavedenie internetu do všetkých 6. tried MŠ /

- riešenie havarijných stavov v MŠ aj cez víkendy a dovolenku / organizovanie 
a účasť na brigádach - úprava školského dvora cez víkendy/

- vybavené bezplatne pokosenia, vyčistenie školského dvora, bezplatné drobné 
opravy a údržba zariadení, dovoz nakúpeného materiálu, inventáru do školy

- spolupráca s komunitným centrom v Starej Tehelni v rámci pomocných prác 
materskej škole

- zriadenie novej telocvične v priestoroch materskej školy / odpružená podlaha, 
rozprávkové žinienky, náčinie a náradie/

- zapojenie materskej školy do projektu Digiškola a získanie dvoch interaktívnych 
tabúľ a tiež tlačiarní pre školu

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

- koordinácia projektu MRK2 , organizácia akcií v rámci projektu OOP -  získanie 
interaktívnej tabule, 100006 na edukačné pomôcky pre všetky deti MŠ, získanie 
2000 € na vybavenie exteriéru MŠ, traja platení asistenti

- práca a komunikácia s rodičmi detí so SZP
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- prezentácia materskej školy / poskytnutie priestorov pre OMEP -work schop, 
nainštalovanie informačnej tabule,

- príprava akcie Mám básničku na jazýčku so zapojením iných MS a ZS
- zapojenie tried MŠ do súťaží mimo mesta, okresu, kraja -

/Záhradka, ktorú by som chcel mať, Bohúňová paleta, Dúha, Pramienok, Vesmír 
očami deti, Svet okolo nás, Milk Agro pre MŠ, Dopraváčik,.../

- organizovanie a koordinovanie akcií organizovaných materskou školou smerom 
k rodičom, zriaďovateľovi aj verejnosti

Navrhovaná výška odmeny : 500.- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky ,vedúci OŠKaCR 

Posúdil : PaedDr. Jozef Smetana, prednosta 

Schválila : Ing. Andrea TurčSnová, primátorka

t
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E /17369/2015 Prešov 27.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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: 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:
1) Včasné a presné plnenie úloh zriaďovateľa a OÚ
2) Vypracovanie a koordinácia činností pri tvorbe ŠkVP

3) Sponzorské zabezpečenie opravy zábradlia na vonkajšom schodisku

4) Sponzorské zabezpečenie opravy odtokov na streche školy - pavilón B

5) Sponzorské zabezpečenie surovín v rámci aktivít pre mesto Prešov
6) Zabezpečenie dňa zdravej výživy

7) Zabezpečenie aktivít pre mesto Prešov v rámci projektu Starší mladším a naopak

8) Zabezpečenie aktivít pre domov dôchodcov na Veselej ul.

9) Sponzorské odstránenie následkov búrky - máj 2015 -  odstránenie vyvrátených 

stromov, oprava prístreškov po krúpach a p.

10) Sponzorské zabezpečenie účasti žiakov v Bratislave na akcii Supertrieda

11) Zabezpečenie účasti žiakov podľa potreby na akciách mesta

12) Zabezpečenie víkendových akcií pre deti a rodičov školy

13) Zabezpečenie výrubu vyschnutých drevín a ich odvoz

14) Zabezpečenie akcií pre MŠ v Prešove
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b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo 
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:

Zlepšenie svojej práce v uplynulom období vidím hlavne v organizačnej sfére, kde 
zásluhou lepšej komunikácie a prerozdelenia úloh na podriadených nedochádza 
k stresovým situáciám a práca prebieha plynulo a pokojne.

Celkový prínos manažérskych zručností a schopností vedie k poznaniu podriadených kto je 
za čo zodpovedný a lepšiemu prerozdeleniu práce u zástupcov riaditeľa so zreteľom na 
hospodársku činnosť školy ako aj na pedagogickú činnosť školy. .
V nasledujúcom období je aj naďalej potrebné prehlbovať u podriadených pocit 
zodpovednosti a hrdosti na svoju školu.

Navrhovaná výška odmeny : 1 400,- €

t

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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Odbor Školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E /l7369/2015 Prešov 27.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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 zneni neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie 
mimoriadnej pracovnej úlohy).

Meno a priezvisko: Mgr. Ľubica Kohániová 
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
v w v
Škola : ZS, Československej armády 22, Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich
z dohodnutého druhu práce:
1) Za kvalitu komplexného riadenia a manažovania najväčšej školy v meste Prešov

2) Za dobré hospodárenie s finančnými prostriedkami -  získanie certifikátu solventných 
firiem BISNODE

3) Koordinácia projektu „Škola priateľská k deťom“ -  UNICEF, škola je zapojená už 4 

roky a každý rok aj tento sme splnili úlohy a získali certifikát.

4) Realizácia školského časopisu VŠEVEDKO -  4 krát ročne

5) Zabezpečenie činnosti hokejových tried a spolupráca s PHK Prešov

6) Príprava a realizácia projektov : Záravá škola, Anglický týždeň, Deň školských 

knižníc, E- twinning, Mierová škola a pod.

7) Oprava striech a vestibulu na ulici Odborárskej, zakúpenie nových lavíc, tabúľ 
a realizácia novej podlahy v triedach 1. ročníka.

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

1, Realizácia projektu „ Deň mlieka“ spolu s MÚ, oddelením školstva, kultúry 
a cestovného ruchu

v Prešove za účasti všetkých prešovských škôl a rôznych inštitúcií.

2, Koordinácia projektu „Erasmus +“ medzinárodná spolupráca škôl zameraná na 
vzdelávanie pedagógov.
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Navrhovaná výška odmeny : 1 500,- €

i

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠfCaCR .......  - .
Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ .............. ..

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta .........
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Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, 
oddelenie školstva a športu

Číslo: E /l 7369/2015 Prešov 27.novembra 20í 5

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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: PaedDr. Eva Bilišňanská
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná škola Kúpeľná 2, Prešov

1. Zhodnotenie obdobia od posledného hodnotenia:

Riaditeľka školy-
■ udržiava veľmi dobré meno Školy medzi verejnosťou, vytvára a upevňuje charakter školy 

založený na dobrých interakčných vzťahoch humánnosti, náročnosti a odbornosti v kolektíve,
■ posilňuje úlohu školy a motiváciu jej pedagógov v oblasti ich rôznej individuálnej 

efektívnosti práce v záujme ďalšieho jej rozvoja -  rok 2015 -  udelené ocenenie ministrom 
školstva SR pamätný list sv. Gorazda ,

■ spolupodieľa sa na silnom postavení školy v jej celkovom hodnotení za rok 2015 :
v rámci celoslovenského merania INEKO -inštitút pre ekonomické a sociálne reformy -
13.miesto v rebríčku najlepších základných škôl SR
3.miesto -TOP 5 za Prešovský kraj (jediná rámci Mesta Prešov)

■ uplatňuje spoluprácu so vzdelávacími organizáciami zvlášť so zameraním na posilnenie 
jazykového vzdelania (MPC, Educate Slovakia) -  aktívna účasť na príprave žiakov 
v predmetových súťažiach -  šk. rok 2014/2015 -  1. miesto KK ORJ, 1. miesto CK ORJ 
kat. A1

■ spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v záujme zviditeľnenia sa školy a jej celkovej 
prezentácii (MsÚ -  Odbor kultúry a sociálnych vecí ,TV7,TVmediálka, Rádio Regina, a pod),

■ zabezpečuje modernizáciu technického vybavenia (rekonštrukcia elektroinštalácie v interiéri 
školy, výmena podlahovej krytiny č. 62, oprava interiéru školy v záujme posilnenia úrovne 
technického vzdelávania a pod.).

2. Vyjadrenie k spolupráci so zriaďovateľom
■ spolupráca so zriaďovateľom je veľmi dobrá a súčinná so zameraním na realizáciu projektov, 

poskytovanie informácií o živote školy, pozvania na významné podujatia školy, účasť žiakov 
na podujatiach, organizovaných zriaďovateľom,

■ spolupráca s inými subjektmi v realizácii projektu Starší mladým a naopak je veľmi dobrá 
(Odbor sociálnych vecí, Mestská polícia -  preventívny program a pod.),

3. Záujem o ďalší rozvoj:
■ v ďalšom rozvoji školy vytvárať kvalitné podmienky pre vzdelávanie a vystupovať ako škola 

-garant moderného edukačného procesu -  aktívna lektorská účasť- recenzent nového 
pracovného zošita k učebnici RUJ pre ZS

■ dbať na dodržiavanie záväzných ukazovateľov rozpočtu v súlade s platnými právnymi 
predpismi
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

- prehĺbiť právne vedomie a odborno- metodické vzdelávanie prostredníctvom ďalšieho 
vzdelávania pedagogických zamestnancov

4. Vytýčenie úloh na ďalšie obdobie hodnotené obdobie ( súhrn námetov)
■ podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov (externé vzdelávanie), prioritou

je naďalej budovať kvalitné personálne obsadenie školy a poskytovať kvalitnú úroveň 
vzdelávania

žiakov aj v mimoškolskej oblasti
■ postupne pokračovať v inovovaní edukačného procesu a v údržbe technického vybavenia 

školy

Navrhovaná výška odmeny : 1 500,- €

t

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsU 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: H /l7369/2015 Prešov 27.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.! 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, Prešov

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

1) Efektívne a úsporné vynakladanie finančných prostriedkov pridelených MsU na 
prevádzku školy, podiel na stave materiálno-technických podmienok- modernizácia 
a zlepšenie technických podmienok školy.

2) Práca na projektoch - získanie finančných prostriedkov , výpočtovej techniky, 
digitálnych setov, publikácii, odborných metodík technického a športového 
vybavenia do telocvične a ďalšieho materiálneho vybavenia.

3) Zabezpečovanie výchovno -  vzdelávacieho procesu v UVV v Prešove -  vypracovanie 
dokumentácie pre obvinených a odsúdených, spracovanie správ pre kmeňovú školu
a Ústav na výkon trestu odňatia slpbody pre mladistvých v Sučanoch.

4) Organizovanie fyzikálnej olympiády na škole pre základné školy v rámci Prešovského 
kraja

5) Aktívna účasť, ale aj úspešná reprezentácia školy na rôznych súťažiach, projektoch, 
vystúpeniach organizovaných zriaďovateľom a inými organizáciami. Spolupráca
s obcou Žehňa, Abranovce, Záhradné -  aktívna účasť na ich akciách.

6) Člen Klubu riaditeľov ZŠ pri SPŠE v Prešove, poskytovanie informácii o svojich ŠVP, 
Cvičná škola pre PF PU, FHaPV-PU, PgaS A v Prešove a UPJŠ v Košiciach. Udelený 
štatút „ Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove“ rektorom PU pre PF PU

a FH PV.
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

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 interiéru /tried, počítačovej miestnosti, elektroinštalácie v II. 
pavilóne, hlavnej chodby, zriadenie modernej učebne technickej výchovy/ a exteriéru 
školy z vlastných rozpočtových prostriedkov školy.

2) Úspešná reprezentácia žiakov v olympiádach a v iných súťažiach v rámci mesta, okresu, 
kraja v celoslovenskej a medzinárodnej pôsobnosti. Reprezentácia školy aj Slovenska -  
ocenenie v Rzeszove, Przemyšli, na Veľvyslanectve Kubánskej republiky, Snine, Poprade 
Žiliny, Starej Ľubovne, Liptovskom Mikuláši, Nitre.

3) Komunikácia a spolupráca so starostami pričlenených obcí, MŠ a málotriednymi 
školami.

Navrhovaná výška odmeny : 1 200 €

i

/

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ 
Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051 /7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.presov.sk


Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie Školstva a športu

Číslo: E/17369/2015 Prešov 27.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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. Dana Stucková
Pracovné zaradenie: riaditeľka Školy
Škola : Základná škola, Májové námestie 1, Prešov

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

■ Koordinácia školských projektov: napr. Jazykový pobyt, Medzinárodný deň 
školských knižníc, Detský čitateľský maratón, Školská olympiáda v anglickom 
jazyku, Číta celá Májovka, Otvorené majstrovstvá v plávaní, Deň otvorených dverí, 
Starší mladším a naopak, Školský časopis ....

■ Cvičná škola — spolupráca s MŠ, organizácia praxe s PdF UPJŠ, FHPV UPJŠ 
Prešov.

. , v <■ Riadenie CVC Májovkár -  662 členov, 50 záujmových útvarov.
■ Zabezpečovanie prevádzky technickej i personálnej na bazéne.
■ Elektronizácia pedagogickej dokumentácie, zavedenie elektronickej triednej knihy.

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

■ Organizácia vyučovania a prác súvisiacich s rekonštrukciou školy — úspešné 
ukončenie rekonštrukcie školy.

■ Príprava a realizácia 30. výročia Školy.

Navrhovaná výška odmeny : 1 500,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsU 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E /17369/2015 Prešov 27.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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: PaedDr. Renáta Rodákova 
Pracovné zaradenie: riaditeľka základnej školy 
Škola : Základná škola, Matice slovenskej 13, Prešov

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

Poradenstvo.
Realizácia poradenstva pre zariadenia špeciáíno-pedagogického poradenstva, riaditeľov a 
pedagogických zamestnancov základných škôl a zákonných zástupcov v oblasti inklúzie 
žiakov so ŠVVP do bežných škôl -  zriadenie a realizácia edukačného procesu 
v prípravnom ročníku pre žiakov s chybami reči v bežných základných školách.

Spolupráca. t
PU v Prešove -  špeciálno-pedagogická prax študentov, prax študentov študijného 
programu - Anglický jazyk.
Ambulancie klinickej logopédie -  prezentačné nástenky, poradenstvo.
Psychologické centrum a inštitút EEG Biofeedback Praha - metódy EEG biofeedback, 
informácie o psychologických diagnózach aýá spôsoboch ich liečenia r  realizácia terapií v 
základnej škole. ........

Kultúrne aktivity.
Vianočná akadémia -  tvorba scén.
45. výročie vzniku základnej školy

Projekty
Dizi škola - Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
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projekt realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s 
Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci 
programu OPIS.
Joliv ľhonics.
Program zameraný na výučbu zručností komunikácie, čítania a písania v anglickom jazyku.
Modrú škola „Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju.“
Programová oblasť: Prispôsobenie sa zmene klímy -  prevencia pred povodňami a suchom 
Výstup programu: Zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy.
Úrad vlády SR ako správca programu SK02 - Granty EHP a Nórska. 
e Twinnins - projekt
Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl 
prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií.
„ Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marizinaíizovanvch rómskych komunít - 
MRK. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / projekt je spolufinancovaný zo zdrojov 
EÚ. Od 1. októbra 2011 implementovalo Metodicko-pedagogické centrum národný projekt, ktorý 
bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v operačnom programe Vzdelávanie a je  
určený pre základné školy. Projekt bol ukončený v júni 2015.

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

Vypracovanie NOVY SKvP pre zriadenie ZS s MS -  inovatívne vzdelávanie detí materskej školy 
+ oblasť cudzích jazykov s využitím metódy Jolly Phonics mušie.

Zavedenie inovatívnej formy vzdelávania pre školský rok 2015/2016 -  projekt Jolly Phonics /3. 
ročník/.

Oprava kanalizácie školy -  havarijný stav hlavného kanalizačného potrubia, odstránenie , 
betónového povrchu átria.

Prezentácia školy na sociálnej sieti -  facebook -  prezentácia školy.

Navrhovaná výška odmeny : 1 400 €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsU 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

O dbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E/17369/2015 Prešov 27.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.t 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: Jaroslav Bizub
Pracovné zaradenie: riaditeľ
Škola : Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných Činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
Zabezpečenie prevádzky bazéna Šťuka pre vých.-vzdelávací proces a verejnosť. 
Zabezpečenie činnosti športových tried so zameraním na futbal.
Inplementácia projektu - Premena tradičnej školy na modemu.
Riadenie a koordinácia činnosti CVC pri ZŠ Mirka Nešpora.
Organizovanie súťaží vo futbale (obvod, kraj).
Zabezpečenie výbornej spolupráce s vých.-vzdet. inštitúciami ( PU, ABC CVČ, MPC ..0 
a MsU Prešov.

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo 
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
Príprava a realizácia Slávnostnej akadémie k 30. výročiu otvorenia školy.

Navrhovaná výška odmeny : 1 400 €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

O dbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, 
oddelenie Školstva a športu

Číslo: E /17369/2015 Prešov 27-novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.l písin. 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

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

- zakúpenie školského nábytku ( lavice, stoličky ) a nových učebných pomôcok na 
vyučovanie odborných predmetov do odborných učební;
- výmena radiátorov z vlastných finančných prostriedkov v pavilónoch na I. stupni
práce ešte nie sú ukončené; '
- oprava spadnutej omietky na strope v učebni, výmena obkladačiek pri umývadle;
- pre žiakov športových tried zlepšenie tréningových podmienok ( oprava šatní, spŕch, 
toaliet) - priebežne;
- realizácia projektu EDUCATE Slovakia -  kultúrno-vzdelávacie vyučovanie žiakov 
v anglickom jazyku zahraničnými lektormi 2. až 9. ročníka.

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

- výstavba rehabilitačného centra pre telesne postihnutých žiakov -  stavebné práce 
začali v máji 2015, toho času pokračujú ďalej;
- z dôvodu havárie — prasknutá hlavná vodovodná prípojka ku škole — kompletná 
výmena vodovodného prívodného potrubia na pozemku školy od šachty;
- na terapeutickú liečbu - zaškolenie zamestnanca a zakúpenie prístroja 

BIOFEEDBACK pre žiakov s telesným postihnutím a pre žiakov s poruchami ’čenia.

Navrhovaná výška odmeny : 1 500,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

Teľ: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E/17369/2015 Prešov 27.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(podľa § 20ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR 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: Ľubomír Bodnár
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Škola : Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov

Zdôvodnenie:
tJ 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 projektov „Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy na I. 
stupni ZŠ“ -  Národné športové centrum, „Návšteva zahraničných študentov“ -  AISEC, 
„Nové trendy vzdelávania učiteľov AJL“ - MPC Bratislava, „Absolventská prax“, 
„Aktivačné práce“ - UPS VAR

3) Zabezpečovanie vzdelávania mimoriadne nadaných detí v meste Prešov a okolí
4) Zabezpečenie kvalitnej spolupráce so vzdelávacími inštitúciami (Mesto Prešov, MPC, 

Global Education Centre, Materské školy a pod.) s cieľom zvyšovania počtu žiakov na 
škole a úrovne vyučovacích výsledkov

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

1) Naplnenie kapacity školy (635 žiakov) určenej projektom z Operačného programu -  
vzdelávanie, na rekonštrukciu školy

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.)

Navrhovaná výška odmeny : 1 500 €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 
Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E /l7369/2015 Prešov 27.novembra 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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. Ján Mačej 
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy 
Škola : ZŠ Šrobárova 20, Prešov

Zdôvodnenie:
1. Zhodnotenie obdobia od posledného hodnotenia alebo od nástupu do funkcie:

■ pozitíva vlastnej práce
Škola systematicky dbá na kvalitu poskytovaného vzdelávania a garantuje kvalitu 
vzdelávacieho procesu (vyučovanie a učenie sa). Kvalita pracovných podmienok na našej 
škole a celková pozitívna atmosféra v medziľudských vzťahoch prispieva k úspešnosti 
a výkonnosti zamestnancov školy. V spolupráci s mestom Prešov pod záštitou pani 
primátorky Ing. Andrey Turčanovej naša základná škola, uskutočnila v máji benefičný 
koncert v kine SCALA v Prešove. Taktiež v spolupráci so zriaďovateľom pod záštitou 
vedúceho OŠK a CR PaedDr. J. Muránskeho sme zrealizovali odborný seminár zameraný 
na „Inovačný prístup k profesionalizácií práce s deťmi.“ Dňa 1. októbra 2015 sme 
zrealizovali v spolupráci s mestom Prešov a odborom školstva Okresného úradu 
v Prešove stretnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera s 
predstaviteľmi škôl nášho regiónu. Hovoril s nimi o riešení praktických problémov 
školstva. Na stretnutí sa zúčastnila aĵ  primátorka Prešova Andrea Turčanová a vedúca 
odboru školstva Okresného úradu v Prešove Kvetoslava Komanická. Po stretnutí s 
pedagógmi si prezrel školu, zašiel do školskej knižnice, medzi žiakov do tried, do
telocvične a absolvoval aj spoločný obed v školskej jedálni. Minister dokonca
nakupoval aj v jedinom slovenskom automate na zeleninu a ovocie, ktorý
využívajú práve žiaci našej školy.

■ negatíva vlastnej práce
Administratívna záťaž a byrokracia na školách, množstvo vyhlášok, smerníc a 
metodických pokynov, duplicita jednotlivých tlačív, ako aj nutnosť posielať materiály 
nielen v elektronickej, ale aj v tlačenej podobe zamedzuje viac času venovať
výchovno-vzdelávaciemu procesu v škole. Zníženie byrokracie by viedlo k zefektívneniu 
práce v škole. ^

2. Vyjadrenie k spolupráci so zriaďovateľom

Spolupráca školy so zriaďovateľom je na veľmi dobrej úrovni, prispieva k plynulému 
a efektívnemu chodu školy.
Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
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3. Záujem o ďalší rozvoj:

■ áno -  profesionálny (v čom): Zapájaním sa do kontinuálneho vzdelávania ako 
súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečiť sústavný proces nadobúdania 
vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a 
dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a riadiacej 
činnosti.

-  osobný (v čom): Skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť 
pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike ako 
súčasť práce vedúceho pedagogického zamestnanca.

■ nie

4. Vytýčenie úloh na ďalšie obdobie hodnotené obdobie (súhrn námetov):

Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na rozvoj kľúčových 
kompetencií žiaka, na získavanie informačných, učebných, kognitívnych, komunikačných 
a personálnych kompetencií v každom vyučovacom predmete a v mimoškolskej činnosti. 
Systematicky pracovať na skvalitňovaní školských vzdelávacích programov. Organizovať 
pre žiakov kultúrne, spoločenské a športové akcie, odborné exkurzie, ktoré umožnia 
zážitkové vzdelávanie.

Navrhovaná výška odmeny : 1 500,- €

t

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: PaedDr. Jozef Smetana, prednosta MsU 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
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Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: E/l 7369/2015 Prešov 08. december 2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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. Dušan Brhlík ,
Pracovné zaradenie: riaditeľ školy
Škola : Základná škola Važecká 11, Prešov

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

- kvalita manažérskej práce v komplexnom riadení školy
- príprava a realizácia aktivít zameraných na prezentáciu školy na verejnosti 

/marketing, reklama/, mediálna prezentácia školy
- práca na rozvojových a podporných projektoch
- príprava a realizácia vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatí pre žiakov a zamestnancov školy.

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

- riešenie problémov žiakov s poruchami správania z málopodnetného prostredia
- práca na projekte renovácia budovy školy
- systematická práca na zvyšovaní počtu žiakov školy.

Navrhovaná výška odmeny : 400 €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR ..............  .
Posúdil: Ing. Jozef Vokál, zástupca prednostu MsÚ .................  ...
Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta .......... ........................................
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Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu
oddelenie školstva, mládeže a športu

Číslo spisu: E/l7469-2/2015 Prešov, 07.decembra 2015
Číslo záznamu: 149030/2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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. Ľubomír Guman 
Pracovné zaradenie: riaditeľ ZUŠ
Škola: Základná umelecká škola Októbrová 32, 080 01 Prešov

Zdôvodnenie:

• Medzinárodná konferencia v NOWYM SACZIJ máj 2015 -  prezentácia aktivít 
ZUŠ na medzinárodnej úrovni.

• Získanie cien z výtvarných medzinárodných súťaží
• Organizácia a prezentácia výtvarnej kreatívnej tvorby ZUŠ - výroba ocenení pre 

zriaďovateľa Mesto Prešov
• MÓDNE ZUŠKOVANIE -  prezentácia výtvarnej tvorby žiakov ZUŠ na pešej 

zóne
• Medializácia školy v Prahe a Bratislave
• Úspešná príprava žiakov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania
• FAŠIANGOVANIE — výtvarná akcia žiakov ZUŠ -  VO v spolupráci s MsÚ

Navrhovaná výška odmeny : 300,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR .......... /

Posúdil: Ing. Eduard Vokál, zástupca prednostu MsÚ
f

Schválila: lng. Andrea Turčanová, primátorka

' ^ 0  • X d / ,...'Z & z

lnica@pfdsov.sk )Tel.: 051/3100 ťl 11 
Fax: 051/77331

e-mail: mesto .radnica< 
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 P rešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu
oddelenie školstva, mládeže a športu

Číslo: E/17469-3/2015 Prešov, 02.decembra 2015
Číslo záznamu: 149033/2015 .............

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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; PaedDr. Jozef Hrušovský, PhD.
Pracovné zaradenie: riaditeľ Školy
Škola: Základná umelecká škola J. Poschla, Prostejovská 36

Zdôvodnenie:

• Realizácia náročných umeleckých projektov školy.
• Stanovenie priorít školy -  personálne, materiálno-technické zabezpečenie...
• Uplatňovanie všeobecne záväzných predpisov v riadení školy.
• Efektívna komunikácia a spolupráca s partnermi, sponzormi a okolím školy.
• Zriadenie nového evokovaného pracoviska.
• Dosiahnuté výsledky v rámci ľudských zdrojov.
• Revitalizácia prostredia Školy.

Navrhovaná výška odmeny : 1 000,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: Ing. Eduard Vokál, zástupca prednostu MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčánová, primátorka
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu
oddelenie školstva, mládeže a športu

Číslo: E/l 7469-4/2015 ............ Prešov, 02.decembra 2015
Číslo záznamu: 149036/2015

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2015

(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).

t v
Meno a priezvisko: Mgr. Elena Simčíková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školského zariadenia
Školské zariadenie: ABC Centrum voľného času, Októbrová 30

Zdôvodnenie:

• Vykonávanie prác presahujúce rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce.

• Zvýšenie počtu členov v záujmových útvaroch. ~
• Skvalitnenie materiálno-technekého zabezpečenia činnosti záujmových útvarov.
• Osobná angažovanosť riaditeľky v Asociácii centier voľného času SR, 

pripomienkovanie legislatívy týkajúcej sa práce s deťmi a mládežou.
• Rekonštrukcia budovy CVČ - realizácia z vlastných zdrojov:

- Podlahy, maľovanie, opravy, výmena v miestnostiach...
• Skvalitnenie ponuky aktivít ABC- CVČ počas letných prázdnin.
• Za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej 

úlohy alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípade jej ucelenej etapy:

Navrhovaná výška odmeny : 600,- € /

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR ................. ..j...................

■ ' ' • • ' . t %
Posúdil: Ing. Eduard Vokál, zástupca prednostu MsU ...*........  _ ....... .........

Schválila: Ing. Andrea Turčánová, primátorka ...... / ............................
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