
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: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: Jana Rusnáková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Solivarská 51 08005 Prešov

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

- spoluúčasť na organizovaní aktivít mesta ( Deň zdravej výživy, Deň mlieka)
- Organizovanie súťaže pre materské školy v pôsobnosti mesta Prešov v dopravnej 
výchove DOPRAVÁČIK
- PIRÁTSKY DEŇ -  Zelený Breh Sigord v rámci dňa rodiny v súčinnosti celého 
kolektívu, zákonných zástupcov detí
- aktivity súvisiace s realizáciou praxe polsucháčov PU PF, PaSa -  štatút cvičnej školy
- slávnostná rozlúčka s predškolákmi v obradnej sieni MsU

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

- realizácia 3.etapy rekonštrukcie MS počas plnej prevádzky:
- organizačné zabezpečenie,
- komunikácia s obstarávateľom,
- koordinácia práce zamestnancov školy,
- dohľad nad bezpečnosťou)

Navrhovaná výška odmeny : 1 000 €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ ...

Upravil : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor 

Posúdila : Ing. Marta Dolhá, prednostka ..

Schválila : lng. Andrea Turčanová, primátorka

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

mailto: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, mládeže a športu

Číslo: OŠKaCR 17853/2016 Prešov 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(podľa § 20ods.l písm. a) a písrti. 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 rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:
- organizačné zabezpečovanie školení v MŠ
- 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...)
- získavanie sponzorov na drobnú údržbu v MŠ ( svojpomocné a bezplatné opravy - 
pretekanie WC, práčky, oprava batérií, drobná oprava nábytku, sponzorské vybavenie 
niektorých tried nábytkom, maľovanie priestorov tried...).
- upratovanie počas rekonštrukcie (osobne, aby som nesťahovala upratovačky z dovolenky)
- riešenie pracovných úloh počas víkendov či sviatkov
- využívanie vlastných prostriedkov 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:
- reprezentácia mesta a kraja (MS excelentnosti - ďakovný list)
- koordinácia prác pri rekonštrukcii
- pružné a okamžité riešenie úloh od zriaďovateľa vyplývajúce z členstva v KR (príprava 
podkladov -  tabuľky, prezentácie...)

Navrhovaná výška odmeny : 1000,- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ .........

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

U pravil: PhDr. Martin ĎuriŠin ,PhD , viceprimátor ...

Posúdila : Ing. Marta Dolhá, prednostka ........

Schválila : lng. Andrea Turčanová, primátorka

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.oresov.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: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 26.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: M gr. M arcela Molitorisová
Pracovné zaradenie: riad iteľka školy '
Škola : M aterská škola, Volgogradská 48, 0801 Prešov 
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných Činností vyplývajúcich 
z dohodnutého d ruhu  práce:
-spolupráca s rodičmi a priateľmi školy -  svojpomocné práce pre MŠ, účasť na akciách a 

aktivitách školy, kosenie areálu MŠ kosačkou zakúpenou pre MŠ,
-účasť na konferenciách,
- získavanie fin. pros. 2% z daní -  595,49 Eur a darovací fond cez Obč. združ. 2 394,49.- €
- koordinátor spolupráce s Pedag. fakultou -  nositeľ 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, 
opravy, údržba rodinnými príslušníkmi,

- estetizácia interiéru vlastnoručnou výzdobou a dopĺňaním materiálno-tech. vybavenia,
- zapájanie sa do projektov, tvorca edukačných projektov,
- vydávanie metodických listov pre orientáciu a pomoc pre vnút. potreby školy
- dobrá spolupráca so samospr. a poradnými orgánmi, spolupr. s rodičmi,inými inštitúciami
- 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)
b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo 
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy

Navrhovaná výška odmeny : S00.- €-

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ ...’f:

Upravil : PaedDr. Jozef Muránsky vedúci OŠKaCR......

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor.......

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka .......

Schválil: Ing. Andrea Turčanová primátorka .......

Teľ . 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.oresov.sk
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Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva, mládeže a športu

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29.novembra2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(podľa § 20ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR č. 5 5 3/2003 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. Zuzana Kubíková 
Pracovné zaradenie: učiteľka poverená vedením MŠ
Škola : MŠ Haburská 9 ,

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého d ruhu  práce:
-vedenie výtvarného krúžku
-výborná spolupráca s rodičmi a verejnosťou
-spolupráca so ZŠ

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

Navrhovaná výška odmeny : 200.- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ . 

Upravil : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCl 

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátoi 

Posúdila : Ing. Marta Dolhá, prednostka

Schválila : Ing. Andrea Turčanová, primátorka



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

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

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29. novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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. 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 práce:

účasť na celoročných projektoch: Zelená škola, Hliníkový skarabeus, Recykluj 
a vyhraj -M ILK AGRO,realizácia ďalších aktivít v MŠ( anglický jazyk, pohybovo- 
tanečné krúžky- „Ebony“,“Lienky" a futbalový „SAFI“), spolupráca s PaS A, 
vypracovanie nového ŠkVP -  „Sediem premien sedmokrásky“ 

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

plnenie úloh z projektu „Zelená škola“ v spolupráci s rodičmi- zeleninové záhony 
pre detí, výsadba ovocných stromov, bylinkové záhony a realizácia kvetinového záhonu 
a okrasných drevín pri vstupe do areálu MŠ, maľovanie oplotenia a renovácia detských 
pieskovísk a lavičiek zabezpečenie krytov radiátorov, rekonštrukcia schodištia a detských 
sociálnych zariadení realizovanie hygienickej maľby školskej kuchyne a kuchyniek pri 
triedach, dopĺňanie didaktických pomôcok, hračiek a výučbových softvérov podľa potrieb 
školy, propagácia školy na web stránke a v mediálnej tlači -  noviny, časopisy 
Navrhovaná výška odmeny : 1700.- €
Navrhovaná výška odmeny bola znížená na sumu 500.-€ .

Dôvod : - celková suma pre MŠ bola 3340 € , čiže odmena pre riaditeľku tvorila 50,9% 
z celkovej sumy.

- riaditeľka MŠ neposkytla údaje pre vedenie Centráln ' • ^  w

Navrhla: Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ ......

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

Upravil: PhDr. Martin Ďurišin PhD., viceprimátor ......

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka .....

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka

IČO:
Teľ: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 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

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/2 Prešov : 29.11.2016
Ná v r h

na poskytnutie odmeny za rok 2016
(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 neskoräích predpisov 
za vykonanie práce nad rámec pracovnej činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy).
Meno a priezvisko: PaedDr. 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 práce:

o Reprezentácia slovenského materského školstva, zriaďovateľa MŠ Mesto Prešov 
doma aj v zahraničí v rámci predsedníctva SR v Rade EU s cieľom predstaviť 
Slovensko ako modernú a dynamickú krajinut prispieť k vytvoreniu a pestovaniu 
vzťahu detí k poznaniu krajín EU prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EU. 
Projekt bol zaradený medzi aktivity slovenského predsedníctva v Rade EU. 

o Spoluorganizátor výtvarného projektu EUROROZPRÁVKY 2016 zviditeľnenie a 
opodstatnenie poslania predškolskej výchovy a vzdelávania SR, odprezentovanie 
projektu v 111. Európskej äkole v Bruseli, na slovenskom veľvyslanectve u p. Vallu, na Generálnom 
riaditeľstve Kreatívna Európa u p. Bartáka, v kancelárií eurokomisára p. ŠefČoviča, veľvyslanca SR 
pri EÚ p. Javorčlka, europoslanca p. Mikoláäika, koordinátorky pre kultúrne aktivity SK PREŠ p. 
Hrabovskej a na MŠ VVaŠ SR p. Hajdúkovej.

o Realizácia podujatí, konferencie a vernisáži v rámci projektu Eurorozprávky 2016:
•  celoslovenské stretnutie učiteliek podľa jednotlivých krajov: 

Východoslovenský kraj 26.1.2016 o 10 hod. - Prešov MŠ Bajkalská 31 
Stredoslovenský kraj 29.1.2016 o 10 hod. - Žilina 
Západoslovenský kraj 01.02.2016 o 11 hod. -  Bratislava

• MsÚ v Prešove - prezentácia Eurorozprávok 2016 pred MŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Prešov (30.9.2016)

• 1 .slávnostná vernisáž RTVS, Galéria Slovenského rozhlasu , Mýtna 1 Bratislava 
(20.-21.10.2016)

• 2. slávnostná vernisáž Brusel (15.11.2016)
• 3. slávnostná vernisáž v Mestskej Galérii v Caraffovej väznici (8.12.2016)
• Európske Perníkové Vianoce 2016 v MŠ Bajkalská 31, Prešov -  prezentácia 

talianskej rozprávky Pinocchio pre rodičovskou verejnosťou (14.12.2016)
■ Príprava výtvarného materiálu na web. stránku - Eurorozprávky 2016
■ Inštalácia a deinštalácia výstavy projektu Eurorozprávky 2016 (69 rozprávkových 

projektov MŠ Slovenska a III. európskej školy v Bruseli ) v Bratislave, v Prešove
■ Hľadanie možností podania grandu Erasmus+ a MZV SR
■ Medializácia projektu Eurorozprávky 2016 na Slovenska v zahraničí - RTVS

(Dámsky klub ŠTVI), TASR, v Slovenskom rozhlase Regina a web stránke 
www.eurorozprávkv.sk.www.msbaikalska.sk ‘

■ Získanie sponzora Dobré zo Slovenska v rámci projektu Eurorozprávky 2016 pre celé 
Slovensko

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

IČO: 00327646 DIČ: 2021225679

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


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

■ Organizačné zabezpečenie a realizácia m edzinárodného odborného študentského 
sem inára Hra a učenie v predškolskej edukácií spolupracujúcich univerzít z Vyššej 
odbornej školy Pedagogického inštitútu PWSZ Nowy Sacz, Prešovskej univerzity 
v Prešove Pedagogickej fakulty a MS Bajkalská v Prešove na tému -  Fenomén hry 
a učenia v kontexte európskych rozprávok

■ Realizácia Európského týždňa pohybu MOVE WEEK 2016
■ Prezentácia zdravých jedál a jedálnička ZSS 2016
■ Aktívna spolupráca s PU Pdf a FZO -  Zdravý úsmev, fyzioterapia, ZUŠ -  VO, 

Októbrová 32, Prešov, ZUŠ - J. Poschla v Prešove
■ Realizácia 11 .ročníka olympiády v plávaní detí MŠ mesta Prešov
■ Realizácia školských nadštandardných hrovo-edukačných projektov Zelená škola, 

Stromy partnerstva ( MsÚ, ZŠ, PU -  FZO, PdF, MŠ)

Navrhovaná výška odmeny : 1 200 €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ . 

U pravil: PaedDr. Jozef Muránsky vedúci OŠKaCR .

Upravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor . 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka .

Schválil: Ing. Andrea Turčanová primátorka

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

IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
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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: OŠKaCR 17853/2016 / Prešov 29. novembra 2016
N á v r h

na poskytnutie odmeny za rok  2016
(podľa § 20ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona NR 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: Dana Voštinárová Mgr.
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : M aterská škola, ul. Bernolákova 0801 Prešov -

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rám ec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého d ruhu  práce:
• Organizovanie Európskeho W  projektu EUROROZPRÁVKY - troch vernisáží, 

(Bratislava, Brusel, Prešov), úvodnej aktivity pre MŠ v zasadacej miestnosti MsÚ Prešov 
a odbornej konferencie v budove RTVS v Bratislave.

• Organizovanie Mestskej škôlkarskej šarkaniády 12. ročník pre 4MŠ na území mesta 
Prešov

• Organizáciou aktivít vyplývajúcich zo štatútu cvičná škola pre PU PF v Prešove cvičná prax 
žiačok PU PF v Prešove.

• Aktívna spolupráca s UPSVaR v Prešove -  Dobrovoľnícka činnosť a Absolventská prax 
(šetrenie finančných prostriedkov MŠ na mzdové náklady, zlepšenie podmienok exteriéru 
školského dvora.)

• Organizácia a koordinácia akcií pre rodičov (Veselé popoludnie v areáli MŠ, pre rodičov a deti, 
vystúpenia v OC Max Prešov, rozlúčka s predškolákmi v obradnej sieni MsÚ, Prešovský 
Večerník.)

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

• Organizácia medzinárodného Európskeho W  projektu EUROROZPRÁVKY pri 
príležitosti slovenského predsedníctva v rade EU (výstava a odborná konferencia Bratislava, 
Brusel, Prešov, spracovanie materiálov na vytlačenie knihy Eurorozprávky v SJ a Frj )

* /
Navrhovaná výška odm eny: 1000,- € /  xľ"""' 7

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ ....

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

Upravil: PhDr. Martin Ďurišin, PhD, viceprimátor ....

Posúdila: lng. Marta Dolhá, prednostka ....

Schválila : lng. Andrea Turčanová, primátorka

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 Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

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

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/4 Prešov 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: M gr, Eva Semanová '
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : M aterská škola, B ratislavská 3, 0801 Prešov

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

• Oslovovanie sponzorov, zapájanie sa do projektov na získanie finančných 
prostriedkov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, úspešný bol od 
nadácie Volkswagen Slovakia -  2 PC, 4 note booky, 1 farebná tlačiareň -  4.0006 
Svojpomocná čiastočná rekonštrukcia elektrických rozvodov -  5006

• Získanie sponzora na: výrub a likvidáciu dvoch stromov, kosenie -  4.7006
• Používanie vlastného motorového vozidla a vlastného súkromného telefónu na 

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

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

• Organizácia a realizácia Prvého ročníka „COUNTRYBÁLU“ v spolupráci so skupinou BB 
country s bohatou tombolou a sponzorským pohostením,

• Získanie sumy 3.000,-6 grantového fondu od nadácie Volkswagen Slovakia v projekte 
„Deti na ceste“.
Druhá etapa bola realizovaná v mesiacoch I /2016 

Navrhovaná výška odmeny : 600 6 

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ 

U pravil: PaedDr. Jozef Muránsky vedúci OŠKaCR

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor .

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka .

Schválil : Ing. Andrea Turčanová primátorka .

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


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

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: PaedD r.Eva Miklášová
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : M aterská škola Budovateľská 8, 08001 Prešov

Zdôvodnenie:
a/  za vykonávanie práce presahujúcej rám ec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého d ruhu  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 predprimámeho vzdelávania
- organizovanie vzdelávacích podujatí aj pre iné MŠ mesta Prešov
- organizovanie pravidelného 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 — titul Zelená škola

2) UNICEF -  Škola priateľská k deťom - certifikát

3) OH -  olympiáda -  pre MŠ mesta Prešov

4) ProEnviro 2016— 2.miesto + špeciálna cena

5) E -  Twining

6) Výročie školy — 60.výročie: DVD , výstupy

7) Projekt Wolkswagen, Slovenská sporiteľňa

Navrhovaná výška odmeny : 1.000,- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ ........

Upravil : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR ..

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor 

Posúdila : Ing. Marta Dolhá, prednostka .....

Schválila : lng. Andrea Turčanová, primátorka

Tel.: 051/3100 111 e-mailimesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk

mailto:e-mailimesto.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: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 30.november 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: M ária Jurčenková 
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy 
Škola : MŠ Čapajevova 17,Prešov

Zdôvodnenie:

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

- vypracovanie 2 projektov a ich realizácia v MŠ/enviromentálny,Priateľstvá bez 
hraníc/

- vypracovaný a podaný projekt na úpravu šk.dvora
nadčasy v práci z dôvodu havarijných situácií a opráv/voda, kúrenie/ a z dôvodu 
modernizácie interiéru školy /maľovanie, dlažby /cez víkend/

- Projekt s OZ „Podaj ďalej “Podaj ďalej zemiak
- sponzoring školy z vlastných zdrojov a aj cestou známych

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

- zriadenie spálne z nevyužitých priestorov balkóna pri 7.triede a krúžkovej miestnosti 
V H Č

Navrhovaná výška odmeny : 700,- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ .... 

U pravil: PaedDr. Jozef Muránsky vedúci O ŠK aCR....

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor .... 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka ....

Schválil: Ing. Andrea Turčanová primátorka ....

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

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, mládeže a športu

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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. Ivona Uličná 
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy 
Škola : MŠ ČsLarmády 20, Prešov

Zdôvodnenie:

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

- suplovanie chýbajúceho hospodársko-administratívneho zamestnanca,
- suplovanie webového administrátora ( tvorba a aktualizácia webovej stránky školy)
- suplovanie funkcie zástupkyne od 11.4.2016,
- aktívne zveľaďovanie majetku mesta v objekte materskej školy

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

- aktívna príprava a organizácia výtvarného workshopu pre deti MŠ Mesta Prešov -  
„Kriedová rozprávka“ -  prezentácia školy a mesta na webe, Korzári, web mesta, 
web školy,

Navrhovaná výška odmeny : 1.000,- EUR

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ .... 

Upravil : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Upravil : PhDr. Martin Durišin ,PhD , viceprimátor 

Posúdila : Ing. Marta Dolhá, prednostka ..

Schválila : Ing. Andrea Turčanová, primátorka

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 Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

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

Číslo: E/17853/2016/8 Prešov 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: 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:

-získavanie finančných prostriedkov z 2% dane z príjmov ( okrem rodičov aj moja aktívna 
účasť pri získavaní príjmov pre školu a ich účelne využitie pri modernizácii a zlepšovaní 
výchovno- vzdelávacieho procesu)
- svojpomocne vytvorenie estetického prostredia a zmodernizovanie školskej jedálne

- aktívna účasť školy na akciách a činnostiach organizovaných Mestom Prešov , OŠK 
aC K

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

-Svetový deň výživy -  aktívna účasť pri príprave a organizácii 
-vytvorený školský projekt „Dopravná výchova“

' _  /
Navrhovaná výška odmeny : 500- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ ........ .

Upravil: PaedDr. Jozef Muránsky vedúci O ŠK aCR..........

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka 

Schválil: Ing. Andrea Turčanová primátorka

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

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.oresov.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: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: Blažena Šarišská -
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola, Fraňa Kráľa 11, 08001 Prešov

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

- vytváranie optimálnych pracovných podmienok pre zamestnancov školy
- modernizácia didaktických pomôcok
- získavanie finančných prostriedkov mimo rozpočtu školy
- aktívna spolupráca s rodičmi pri získavaní 2% dane z príjmov
- získavanie sponzorov na drobné údržbárske práce
- realizácia interných projektov: Pohyb a dieťa, Enviro a Jožko Separko, Dopraváčik
- Celoškolské aktivity_ bezpečne do školičky, Filipko má filipa, Poznaj svoje mesto, 

Týždeň hlasného čítania -  s rodičmi, Deň Zeme -  v spolupráci s rodičmi, Zelený 
týždeň -  sadenie „Stromu šťastia“, Poznaj a chráň, Týždeň farieb -  aktivity 
s farbou dňa, Májová štafeta „Od srdca k srdcu“ -  obdarovanie ľudí z okolia, 
súťaže uja vodníka -  športové aktivity, galéria Jožka Separka -  tvorenie 
z odpadového materiálu v spolupráci s rodičmi, vystúpenia k sviatkom

- prezentovanie sa verejnosti ( vystupovanie pre dôchodcov)
- hospodárne a zmysluplné využívanie finančných prostriedkov

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

Navrhovaná výška odmeny : 600.- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ 

U pravil: PaedDr. Jozef Muranský, vedúci OŠKaCR 

Upravil: PhDr. Martin Durišin, PhD, viceprimátor 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka 

Schválila : Ing. Andrea Turčanová, primátorka

Teľ: 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 Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

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

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/10 Prešov, 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok  2016

(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: M gr. Oľga Krajnyíková -
Pracovné zaradenie: riad iteľka školy
Škola : M aterská škola, Hviezdoslavova 10, 0801 Prešov

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

- dobré meno školy a pokračovanie v smerovaní MŠ rodinného typu
- veľký záujem o prijatie detí do MŠ napriek zlému technickému stavu budovy
- bezproblémový chod školy napriek sťaženým podmienkam
- realizácia školských programov a aktivít: Malí ochrancovia Zeme, Bezpečne na 

ceste, Žijeme zdravo, Hráme sa so psíkom
- integrácia detí so ŠVVP - zdravotným znevýhodnením
- rozmanitosť ponuky aj netradičných programov pre deti a rodičov -D eň rodiny, 

Týždeň zdravej výživy
- neustále skvalitňovanie materiálno technických podmienok v rámci finančných 

možností -  inovovanie učebných pomôcok
- neustály profesijný rast (sebavzdelávaním, účasťou na odbor, konferenciách a 

seminároch)
- zabezpečenie bezplatnej pomoci pri údržbe školy a školskej záhrady -  drobné 

údržbárske práce (vodoinštalačné, elektroinštalačné, stolárske).
bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo 
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:

- zabezpečenie bezplatnej renovácie dosák na pieskovisku, oprava lavičky
- zapojenie do projektov: Ochranárik očami detí, Zdravé nôžky, Tanečné kreácie.

Navrhovaná výška odmeny : 500 €
Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ ..čf.

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

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor......

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka ......

Schválil: Ing. Andrea Turčanová primátorka .......

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

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


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

Oddelenie školstva

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov: 29.11.2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok  2016

(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: T atiana Daráková
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Materská škola Jurkovičova 17 v Prešove

Zdôvodnenie:

Za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu  práce:
- spoluorganizátor medzinárodného projektu EUROROZPRÁVKY,
- organizácia mesačných podujatí (šk. akcie, kultúrne a športové podujatia) pre deti celej 

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 pieskovísk,
- zabezpečenie vyasfaltovania parkoviska pred Š J a dvoch prístupových chodníkov,
- priebežné odstraňovanie havarijných stavov vzniknutých v MŠ.

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo 
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
- prezentácia školy, regiónu a Slovenska v medzinárodnom projekte EUROROZPRÁVKY
- organizácia vernisáže a konferencie v Bratislave, vernisáže v Prešove

Navrhovaná výška odmeny : 1000.- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ .... 

U pravil: PaedDr. Jozef Muránsky vedúci O ŠK aCR....

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor....

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka .....

Schválil: Ing. Andrea Turčanová primátorka ....

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk Bank
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk
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Odbor školstva kultúry a cestovného ruchu 
oddelenie školstva, mládeže a športu

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

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov, 29.novembta 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: V iera Štroncerová Mgr.
Pracovné zaradenie: riaditeľka materskej školy
Škola : Materská škola Mirka Nešpora 22, 08001 Prešov
Zdôvodnenie:
a/  za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:

S  V čase dlhodobej PN vedúcej ZŠS do 26.06.2016 úhrada faktúr, riešenie údržby 
a opráv v zariadení školského stravovania 

'S Plnenie akčného plánu zelenej školy 
V Revitalizácia časti záhrady na oddychovú zónu 
v' Organizovanie a realizácia aktivít v spolupráci s mestom Prešov 
S  Výborná spolupráca s rodičovskou verejnosťou, získavanie 2% pre MŠ

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

S  Realizácia fantázie z plodov jesene v spolupráci s mestom Prešov sadenie aj 
sponzorsky získaných stromčekov

Navrhovaná výška odmeny : 850 eur

Navrhla: Mgr. Daniela Lenková, vedúca OSMaS ...........

Upravil: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR .

Upravil: PhDr. Martin Ďurišin, PhD, viceprimátor ....

Posúdila : Ing. Marta D olhá, prednostka

Schválila : Ing. Andrea Turčanová, primátorka

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk B,
Fax: 051/7733 665 http: www.oresov.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: OŠKaCR 17853/2016/13 Prešov 29. novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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 27,0801 Prešov

Zdôvodnenie:

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

- realizácia výmeny okien, 3.etapa /jú n  2016/
- zabezpečenie odstránenia havarijného stavu kanalizácie v MŠ, 1.etapa / november 2016/

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

- úspešné zabezpečenie volieb do Rady školy / marec 2016/
- spracovanie a konečná podoba nového ŠkVP, v súlade s iŠtVP / august 2016/
- autorka interného projektu Ako si poradíš? /  apríl 2016/

Navrhovaná výška odmeny : 500- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ 

U pravil: PaedDr. Jozef Muránsky vedúci OŠKaCR

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátoi 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka 

Schválil: Ing. Andrea Turčanová primátorka

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29. novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: Ingríd Jelínková Mgr.
Pracovné zaradenie: riaditeľka materskej školy
Škola : Materská škola Sabinovská 22/A, 08001 Prešov
Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce:

- zabezpečenie rekonštrukčných prác v materskej škole / výmena okien / , riešenie 
havarijných stavov v MŠ aj cez víkendy a dovolenku

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

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

- oslovenie a získanie sponzorov, ktorí darovali 2% dane z príjmov RZ pri .materskej 
škole

- príprava akcie Mám básničku na jazýčku so zapojením iných MŠ a ZŠ
- zapojenie tried MŠ do výtvarných a iných súťaží mimo mesta, okresu, kraja
- spolupráca s OZ Vyrovnávanie šancí -  otvorenie knižnice Hračiek v priestoroch 

materskej školy s finančnou podporou REF Budapešť
- spolupráca s Komunitným centrom Stará Tehelňa v rámci rekonštrukčných 

a údržbových prác v exteriéri materskej školy

Navrhovaná výška odmeny : 800€

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ ........

Upravil : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR . 

U pravil: PhDr. Martin Durišin ,PhD , viceprimátor . 

Posúdila : Ing. Marta Dolhá, prednostka ......

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

Tel.; 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk Banko
Fax; 051/7733 665 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: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29.novembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: Ľubomíra Gregová 
Pracovné zaradenie: riaditeľ, učiteľ materskej školy 
Škola : Materská škola, Sládkovičova 3, Prešov

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

• Správa web stránky a fotoarchívu materskej školy
• Fundraising, získavanie darov (peňažných, vecných a nehmotných) od jednotlivcov 

a sponzorov
• Nadviazanie spolupráce s Katedrou ukrajinistiky PU v Prešove a rozvoj partnerstiev
• Funkcia koordinátora environmentálnej výchovy
• Funkcia cvičnej učiteľky pedagogickej praxe
• „Bezpečne na cestách“ -  vytvorený a realizovaný školský projekt dopravnej 

výchovy
• „Motýlie záhradky“ -  vytvorený a realizovaný školský prírodovedecký projekt

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

• Implementácia pilotnej fázy zavedenia Inovovaného školského vzdelávacieho 
programu

• Realizácia sebahodnotenia kvality materskej školy 

Navrhovaná výška odmeny : 400,00 €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ 

Upravil : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin ,PhD , viceprimátor 

Posúdila : Ing. Marta Dolhá, prednostka

Schválila : Ing. Andrea Turčanová, primátorka

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 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, mládeže a športu

Číslo: OŠKaCR 17853/2016/ Prešov 29.novembra 2016

N á v r h

na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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:

- členka K urikulárnej rady Odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu, 
oddelenie školstva a športu MsÚ v Prešove,

- aktívna pomoc pri tvorbe materiálov pre Odbor školstva, kultúry a cestovného 
ruchu, oddelenie školstva a športu MsÚ v Prešove za všetky m aterské školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov,

- realizácia pilotnej fázy zavádzania Štátneho vzdelávacieho program u pre 
predprim árne vzdelávanie v materských školách,

- poskytovanie poradenstva m aterským  školám v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Prešov pri tvorbe školských vzdelávacích program ov v intenciách 
inovovaného Štátneho vzdelávacieho program u pre predprim árne vzdelávanie 
v m aterských školách

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

- pŕ^fpa^a a realizácia prehliadky detských tanečných a ľudových súborov detí 
m aterských škôl - Detské tanečné kreácie 2016 vo vlastnej réžii,

Tel.: 051/3100 111 e-mailimesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.oresov.sk (ČO: 00327646 DIČ: 2021225679
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

- spolupráca s PdF PU pri prezentácií predprimámeho vzdelávania - cvičná MŠ, 
podpora pri medzinárodných konferenciách, spoluorganizátor odborných 
seminárov,

- spolupráca s PaS A Prešov v oblasti priebežnej a súvislej pedagogickej praxe 
študentiek PaSA 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, .

- získavanie sponzorov na drobnú údržbu MŠ a areálu školskej záhrady.

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

- dlhodobo dosahované výborné hospodárske výsledky materskej školy,

- efektívne a hospodárne využívanie finančných prostriedkov z rozpočtu 
zriaďovateľa bez nárokov na dofinancovanie prevádzkových nákladov (okrem 
zákonných nárokov - 6%-né navýšenia miezd a odchodné)

- riešenie havarijnej situácie vzniknutej pri rekonštrukčných prácach na streche 
pavilónu MŠ

- odpracované dni pracovného pokoja a sviatkov pri odstraňovaní škôd vzniknutých 
haváriou a na zabezpečenie otvorenia školského roka v zasiahnutom pavilóne 
(20.8.2016, 21.8.2016, 29.8.2016, 1.9.2016, 10.9.2016, 11.9.2016, 15.9.2016) bez 
náhrad,

- zastupovanie dlhodobej práceneschopnosti vedúcej ZŠS Š J bez nároku na odmenu 
(2 mesiace) .

Navrhovaná výška odmeny : 1 100,- €

Navrhla : Mgr. Daniela Lenková, vedúca OŠMaŠ .... 

Upravil : PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCF 

U pravil: PhDr. Martin Ďurišin, PhD, viceprimátor 

Posúdila : Ing. Marta Dolhá, prednostka

Schválila : Ing. Andrea Turčanová, primátorka

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk '9
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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: OŠKaCR/18155-2/2016 Prešov 05. december 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok  2016

(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: M gr. Dušan Brhlík
Pracovné zaradenie: riad iteľ školy
Škola : Základná Škola Važecká 11, Prešov

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

1/ Kvalita manažérskej práce v komplexnom riadení školy
2/ Príprava a realizácia aktivít zameraných na prezentáciu školy na verejnosti /marketing, 
reklama/
3/ Mediálna prezentácia školy
4/ Práca na rozvojových projektoch podporujúcich napredovanie školy

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 
2/ Práca na renovácii budov školy /zateplenie, výmena okien, celková renovácia kúrenia/, 
renovácia interiéru školy 
3/ Práca na stabilizácii školy

Navrhovaná výška odm eny: 600 €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, prímátorka mesta

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.oresov.sk IČO: 00327646 D IČ :2021225679
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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: OŠKaCR/18155-10/2016 Prešov 06.decembra2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok  2016

(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: Ľubom ír B odnár
Pracovné zaradenie: riad iteľ školy
Škola : Základná škola, Šmeralova 25, 080 01 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rám ec pracovných Činností vyplývajúcich 
z dohodnutého d ru h u  práce:

1) Zabezpečovanie činnosti športových tried a reprezentácia mesta na domácich 
a medzinárodných športových podujatiach.

2) Implementácia projektov Erasmus+ „Absolventská prax“, „Aktivačné práce“ -  
UPS VAR s cieľom zvyšovania kvality a efektivity poskytovaných služieb.

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) Vyrovnané hospodárenie s normatívnymi finančnými prostriedkami.
2) Naplnenie kapacity školy (670 žiakov) určenej projektom zO P  -  vzdelávanie na 

rekonštrukciu školy
3) 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 odm eny: X 750 €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primätorka mesta

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČ O :00327646 DIČ: 2021225679
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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: OŠKaCR/18155-12/2016 Prešov 06. decembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(podľa § 20ods.l písm. a) apísm. b) zákona NR SR í .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 gr. V ladim ír Lukáč 
Pracovné zaradenie: riad iteľ  školy 
Škola : ZŠ Sibírska 42, Prešov

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

Za konsolidáciu pomerov na ZŠ Sibírska 42, Prešov a nastavenie rozvojového programu školy.

Navrhovaná výška odmeny: 900,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

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

mailto:mesto.radnica@presov.sk
http://www.oresov.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: OŠKaCR/18155-9/2016 Prešov 06. december 2016

N á v r h
na  poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: Jaroslav  Bizub
Pracovné zaradenie: riad iteľ
Škola : Základná škola Mirka Nešpora 2, Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rám ec pracovných Činnosti vyplývajúcich 
z dohodnutého d ruhu  práce:
Zabezpečenie prevádzky bazéna Šťuka pre vých.-vzdelávací proces a verejnosť. 
Zabezpečenie činnosti športových tried so zameraním na futbal.
Riadenie a koordinácia činnosti CVČ pri ZŠ Mirka Nešpora.
Organizovanie súťaží vo futbale (obvod, kraj).
Zabezpečenie výbornej spolupráce s vých.-vzdel. inštitúciami ( PU, ABC CVČ, MPC ...) 
a MsU Prešov.

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo 
vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy:
Zrealizovanie čiastočných opráv havárijného stavu bazéna a výmena okien v triedach školy 
z vlastných finančných zdrojov.

Navrhovaná výška odm eny: 1 600 €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednosta MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

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

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

Číslo: OŠKaCR/18155-7/2016 Prešov 06. december 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok  2016

(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: M gr. V aléria Bodnárová 
Pracovné zaradenie: riad iteľka ZS 
Škola : Základná škola, Lesnícka 1, Prešov

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

- Organizovanie akcií pre žiakov a verejnosť -  Veľkonočný jarmok, Vianočný 
jarmok, Zápis do 1. roč. s kultúrnym programom

- Zapájanie sa do projektov
- Zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia školy:
- -  výmena podláh v I. pavilóne, maľovanie chodby a tried,
- asfaltovanie I. prestávkového dvora, nový chodník v areáli školy, úprava zelene 

v areáli školy,
- Úprava parku pred budovou školy, nová výzdoba a osadenie lavičiek,
- Úprava a nové vybavenie kabinetov,
- Obnovenie a doplnenie knižného fondu školskej knižnice

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

- Zapojenie sa do projektu Skolparáda
- Príprava na 50. výročie založenia školy

Navrhovaná výška odm eny: 1 200 €.

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka 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 D IČ :2021225679

mailto: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: OŠKaCR/18155-8/2016 Prešov 06. decembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: PaedD r. D ana Štucková
Pracovné zaradenie: riad iteľka školy
Škola : Základná škola, Májové námestie 1, Prešov

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

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

■ Vytváranie pozitívnej klímy v škole.
■ Udržiavanie vysokej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.
■ Modernizácia školy - zabezpečovanie materiálno- technických prostriedkov.
■ Cvičná Škola -  organizácia praxe s PdF UPJŠ, FHPV UPJŠ Prešov.
■ Spolupráca s materskými školami.
■ Riadenie CVČ Májovkár -  41 záujmových útvarov a 553 členov.
■ Zabezpečovanie prevádzky technickej i personálnej na bazéne.

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

■ Organizácia vyučovania a prác súvisiacich s rekonštrukciou školy -  posledné 
dva pavilóny.

Navrhovaná výška odmeny : 1 600,- €

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

Posúdila: Ing. Marta Do lhá, prednosta MsU ............. :—

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta ... v ......
i

IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
Tel,: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051 /7733 665 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: OŠKaCR/18155-5/2016 Prešov 06. decembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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 gr. Ľubica Kohániová
Pracovné zaradenie: riaditeľka Školy
Škola: ZŠ, Československej arm ády 22, Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rám ec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého d ruhu  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 E-tw inning

4) Realizácia školského časopisu VŠEVEDKO -  4 krát ročne

5) Zabezpečenie činnosti hokejových tried a spolupráca s PHK Prešov

6) Príprava a realizácia projektov : Zdravá škola, Anglický týždeň, Zober loptu nie drogy, 

Mierová škola a pod.

7) Oprava striech a sociálnych zariadení na ulici Odborárskej,

b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy alebo 
Vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 1

1, Realizácia projektu „ Školpäráda“ spolu s MÚ, oddelením školstva, kultúry a cestovného ruchu 
v Prešove a Pierottom za účasti všetkých prešovských škôl.

2, Koordinácia projektu „Vega 2015 -  čitateľský program“ s spolupráci s FF PU katedry 
anglického jazyka.

Navrhovaná výška odmeny : 2 000,- €

Teľ: 051/3100 111 
F ájci)51/7733 665

e-mail: mesto.radnica@pré^ovisk»T “  "'r: ; ":;:';;;;; .7----- -
http::VW^5E>resov.sk '"' " í



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

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, 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: OŠKaCR/18155-3/2016 Prešov 05 .decembra 2016

N á v r h
. na poskytnutie odmeny za rok 2016

(podľa § 20ods.l písra. 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: PaedDr. Marián MOLCAN
Pracovné zaradenie: riad iteľ školy
Škola : Základná škola Prostejovská

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

- namiesto honosných osláv 40. výročia školy, investície išli do zveľadenia interiéru;
- havarijný stav - oprava odpadového potrubia vo vodorovnej splaškovej kanalizácií 
v pavilóne B;
- výmena radiátorov v pavilóne D,E na I. stupni;
- dokončenie Rehabilitačného centra pre TP žiakov, športovcov a zamestnancov 
a spustenie terapeutickej liečby Biofeedback ;
- výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni + hygienický náter;
- pre žiakov športových tried zlepšenie tréningových podmienok (oprava šatne, spŕch, 
toaliet).

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

- v oblasti životného prostredia za dvojročnú usilovnú a tvorivú prácu v celoslovenskom 
projekte ZELENÁ ŠKOLA naša škola získala 1. miesto. Slávnostne ocenenie titul, 
certifikát a vlajku sa konalo 5. októbra 2016 v Bratislave;
- zapojením sa do projektu EISEC zvýšenie úrovne výučby anglického jazyka 
zabezpečením zahraničných lektorov — študentov vysokoškolákov zo štátov (Brazília, 
Thajsko, Bielorusko);
- v oblasti personálnej zabezpečením odborných zamestnancov (fyzioterapeut, liečebný 
pedagóg, masér) v spolupráci Ministerstvom školstva SR vytvoriť žiakom s telesným 
postihnutím čo najlepšie vzdelávacie a rehabilitačné podmienky;
- pokračovať v terapeutickej liečbe Biofeedback žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Navrhovaná výška odmeny : 1700,- €

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mestb.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 Ďlč: 2021225679
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka 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: OŠKaCR/18155-11/2016 Prešov 06. decembra 2016

N á v r h
na  poskytnutie odmeny za rok  2016

(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: M gr. Já n  Mačej 
Pracovné zaradenie: riad iteľ  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. V spolupráci s Filozofickou fakultou UPJŠ 
v Košiciach sme overovali efektívnosť programu Unplugged. Škola sa zúčastnila 
prieskumu učebníc matematiky a výskumu na hodinách literárnej výchovy, ktorej 
garantom bola Prešovská univerzita. Zúčastnili sme sa projektu KEGA -  Inovatívne 
spôsoby edukácie rodičov a detí s ochorením diabetes mellitus I. typu pod záštitou 
Fakulty zdravotníckych odborov PU v Prešove. Ďalej spolupracujeme s Diagnostickým 
centrom Fakulty športu PU v Prešove v projekte VEGA -  Štruktúra talentovanosti ako 
determinant evalvácie športových predpokladov. Škola má Štatút cvičnej školy pre 
pedagogickú prax študentov PU v Prešove. Spolupracujeme s mestom Prešov na projekte 
Starší mladším a naopak. Boli sme úspešní pri získaní dotácie z ministerstva školstva na 
čiastočnú rekonštrukciu telocvične, ktorú sme v októbri 2016 kolaudovali za účasti pani 
primátorky mesta Ing. A. Turčanovej.

■ 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.

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

2. Vyjadrenie k  spolupráci so zriaďovateľom

Spolupráca školy so zriaďovateľom je na veľmi dobrej úrovni, prispieva k plynulému 
a efektívnemu chodu školy. Dôkazom toho je  nová palubovka v telocvični školy.

3. Záujem  o ď alší 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 : 1 800,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radníca@presov,sk
Fax: 051/7733 665 http: www.Dresov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
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Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: OŠKaCR/18155-1/2016 Prešov 05. decembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok  2016

(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: PaedD r. R enáta Rodáková 
Pracovné zaradenie: riaditeľka školy
Škola : Základná Škola, Matice slovenskej 13, Prešov

Zdôvodnenie:
sJ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého d ruhu  práce:

Poradenstvo.
Realizácia poradenstva pre zariadenia špeciálno-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.
PU v Prešove -  špeciálno-pedagogická prax študentov, prax študentov študijného 
programu - Anglický jazyk, Špeciálna pedagogika.
Ambulancie klinickej logopédie — prezentačné nástenky, poradenstvo.
Psychologické centrum a inštitút EEG Biofeedback Praha - metódy EEG biofeedback, 
informácie o psychologických diagnózach a -  realizácia terapií v základnej škole.
OZ Barlička -  Prešov /spoločné kultúmo spoločenské aktivity/.

K ultúrne a športové aktivity.
Organizačné zabezpečenie — Školská športová oplympiáda, Vianočná akadémia, Zápis 
2016, Regionálne tradície -  Kapustečka, kapusta.

Školské noviny -  „TASR do každej školy“
Program Vzdelávací proces Hlavné zameranie projektu Projekt "TASR do každej školy" 
ponúka bezodplatné využívame agentúrnych servisov TASR pre všetky školy na 
Slovensku.

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

Zavedenie inovatívnej formy vzdelávania pre školský rok 2015/2016 -  projekt Jolly Phonics 4.

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@pnesov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.oresov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

Oprava školy — havarijný stav celého pavilónu D3 a telocvične po zatečení, oprava havarijného 
stavu strechy pavilónu Dl.Úprava fasády vstupu do ZŠ.
Výsadba nových stromov a krov revitalizácia školského areálu.
Postupná revitalizácia školského átria -  podsyp hlinou, pieskovisko.
Prezentácia školy na sociálnej sieti -  facebook -  web - prezentácia školy.

Projekty:
"Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu školských knižníc 
28. októbra 2016 -  celoslovenská aktivita -  6. miesto.

„Viem, Čo zjem.“
Program Hlavné zameranie projektu Predmetom Projektu je  osveta v oblasti zdravej 
výživy a vyváženého životného štýlu v cieľovej skupine pozostávajúca z povinných a 
dobrovoľných aktivít.

„Deti a architektúra“
Regionálna výchova Hlavné zameranie: Získať vedomosti o architektúre. Škola získala 
ocenenie Cena detského múzea Bratislava

„Projekt finančnej gramotnosti“ -  podnikateľská firma „na matici“.

„Kingdom, My country“
Medzinárodná spolupráca žiakov prvého stupňa základných škôl.

„Modernizácia vzdelávacieho procesu“
Projekt je  zameraný na rozvíjanie IKT zničností učiteľov a využitie IKT v edukačnom 
procese. Cieľom je  inovácia vyučovacieho procesu v oblasti získavania IKT kompetencií.

„eTwing“
Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl 
prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií.

„Reginonálny vianočný recept“
Medzinárodného intemetového partnerstva škôl v programe Etwinning 
s projektom Regionálny vianočný recept.

Navrhovaná výška odmeny : 1 800 €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka 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 IČ O :00327646 DIČ: 2021225679
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Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu,
oddelenie školstva a športu

Číslo: OŠKaCR/18155-4/2016 Prešov 05. decembra 2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok  2016

(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: PaedD r. Vojtech Klein

Pracovné zaradenie: riad iteľ školy

Škola : Základná škola, Bajkalská 29,080 01 Prešov

Zdôvodnenie:
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rám ec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého d ruhu  práce:
1) Včasné a presné plnenie úloh zriaďovateľa a OÚ

2) Vypracovanie a koordinácia činností pri tvorbe ŠkVP

3) Sponzorské zabezpečenie opravy dlažby na vonkajšom schodisku

4) Sponzorské zabezpečenie surovín v rámci aktivít pre mesto Prešov

5) Zabezpečenie dňa zdravej výživy

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

7) Zabezpečenie aktivít pre domov dôchodcov na Veselej ul.

8) Sponzorské zabezpečenie účasti žiakov na akcii Supertrieda

9) Zabezpečenie účasti žiakov podľa potreby na akciách mesta

10) Sponzorské zabezpečenie nábytku do triedy v hodnote cca 1 000,. eur

11) Sponzorské zabezpečenie farieb a náterov pre potreby školy

12) Zabezpečenie akcií pre MŠ v Prešove

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.

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
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Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 68 Prešov 1

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 : 1 600,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdil: Ing. Marta DolM, prednostka 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 D IČ :2021225679
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Mesto Prešov

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

Číslo: OŠKaCR/18155-6/2016 Prešov 06. decembra 2016

N á v r h
na  poskytnutie odmeny za rok 2016

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

1. Zhodnotenie obdobia od posledného hodnotenia:

Riaditeľka školy-
■ posilňuje úlohu školy a motiváciu jej pedagógov v oblasti ich rôznej individuálnej 

efektívnosti práce v záujme ďalšieho jej rozvoja,
■ spolupodieľa sa na silnom postavení školy v jej celkovom hodnotení za rok 2016 :

v rámci celoslovenského merania INEKO —inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy - ľ.miesto v rebríčku najlepších základných škôl SR, za Prešovský kraj - 
jediná rámci Mesta Prešov,

■ uplatňuje spoluprácu so vzdelávacími organizáciami zvlášť so zameraním na 
posilnenie jazykového vzdelania (AITEC, FF UPJŠ, PASA,MPC, ) 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),

■ organizuje aktivity kultúmo-sploločenského a športového charakteru (školské 
akadémie, činnosť školskej televízie a pod.,

■ zabezpečuje modernizáciu technického vybavenia (kompletná údržba
elektroinštalácie v Š J a jej interiéru, rekonštrukcia vodoinštalácie a elektroinštalácie 
v interiéri školy, rekonštrukcia vchodových prístreškov, posilnenie edukačného 
procesu cez nákup Online učebné pomôcky, iné edukačné programy 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 osobná účasť na 
tvorbe a vydaní pracovného zošita Ruský jazyk pre ročník 5.-9. v spolupráci 
s vydavateľstvom Taktik

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČ O :00327646 D IČ :2021225679
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■ dbať na dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, dodržiavať záväzné ukazovatele 
rozpočtu v súlade s právnymi predpismi

■ prehĺbiť právne vedomie aodbom o - 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 vinovovaní edukačného procesu a v údržbe technického 
vybavenia školy

Navrhovaná výška odmeny : 1 800,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR 

Posúdila: Ing. Marta Dolhá, prednostka MsÚ 

Schválila: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta

Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@pŕesov.sk
Fax: 051/7733 665 http: www.presov.sk IČO: 00327646 DIČ: 2021225679
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Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu
oddelenie školstva, mládeže a športu

Číslo: OŠKaCR /18078-2/2016 Prešov, 02.dccembra 2 0 16
Číslo záznamu: 154917/2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: PaedD r. Jozef Hrušovský, PhD.
Pracovné zaradenie: riaditeF školy
Škola: Základná umelecká škola J . Poschla, Prostejovská 36

Zdôvodnenie:

• Ušetrenie finančných prostriedkov v oblasti energií, výdavkov a chodu školy.
• Stanovenie priorít školy — personálne, materiálno-technické zabezpečenie...
•  Skvalitňovanie profesijného prostredia a klímy školy.
• Efektívna komunikácia a spolupráca s partnermi, sponzormi a okolím školy.
• Dosiahnuté výsledky v rámci ľudských zdrojov.
• Revitalizácia prostredia školy.
• Aktívna úspešná účasť žiakov školy na mnohých súťažiach -  prehliadkach.
• Spolupráca s mestom na realizácii kultúrnych podujatí. .
• Úspešná riadiaca a manažérska činnosť.
• Organizácia krajskej súťaže v hre na cimbal „ Cimbalová struna 2016,"  a „ Kytička 

domovine“ krajská súťaž v speve ľudových piesní v spolupráce s Maticou 
slovenskou.

Navrhovaná výška odmeny : 1 500,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR

Posúdil: Ing. Marta Dolhá, prednostka MsÚ 

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 DIČ: 2021225679
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Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu
oddelenie školstva, mládeže a športu

Číslo: OŠKaCR/18078-3/2016 Prešov, 02.dcccmbra 2016
Číslo záznamu: 154918/2016

N á v r h
na poskytnutie odmeny za rok 2016

(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: M gr. Ľubom ír Guman 
Pracovné zaradenie: riad iteľ školy
Škola: Základná um elecká škola, Októbrová 32 (výtvarný odbor)

Zdôvodnenie:

• Spoluorganizátor výtvarného projektu Eurorozprávky 2016 pri príležitosti Predsednítva SR 
v Rade EÚ.

• Zabezpečenie výstavných priestorov RTVS v Bratislave na výstavu monumentálneho 
projektu Eurorozprávky 2016.

• Vizualizácia a grafické návrhy pre európsky výtvarný projekt Eurorozprávky 2016 
(pozvánky diplomy, plagáty, rollup, DVD, buklety a obaly...).

• Inštalácia a deinštalácia 69 rozprávkových projektov priestorovej a plošnej výtvarnej 
tvorby zo Slovenska a III. Európskej školy v Bruseli v RTVS, v Galérii Slovenského 
rozhlasu v Bratislave.

• Sponzorstvo projektu Eurorozprávky 2016 formou autorských kníh (Spoveď záškoláka, 
Kratochvíle).

• Vyhotovenie prezentov pre zriaďovateľa Mesto Prešov.
• Exteriérová a interiérová prezentácia projektu MALA PREŠOVSKÁ ARCHITEKTÚRA 

v centre mesta v rámci Dni mesta Prešov v spolupráci s Krajským múzeom v Prešove
• Úspešná príprava žiakov a študentov na stredné a vysoké školy umeleckého zamerania

Navrhovaná výška odmeny : 1 500,- €

Navrhol: PaedDr. Jozef Muránsky, vedúci OŠKaCR

Posúdil: Ing. Marta Dolhá, prednostka MsÚ

Schválila: Ing. Andrea Turčánová, primátorka

____________ Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu
Tel.: 051/3100 111 e-mail: mesto.radnica@presov.sk
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