
PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-2112011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

ZUŠ M. Moyzesa 
Jozef Kakaščík 
Baštová 23 
080 O l Prešov 

Vec 
Návrh odmenv riaditeľa 

Podľa § 20 ods. l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej 
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy. 

Zdôvodnenie: 

• Reprezentácia školy a mesta na súťažiach a festivaloch doma a v zahraničí. 
• Zlaté pásma z medzinárodných súťaží dychových orchestrov v Poľsku a Čechách. 
• Organizácia Krajskej speváckej sút'aže. 
• Aktívna účasť na medzinárodnom koncerte V4 v Maďarsku. 
• Organizovanie festivalu dychových hudieb. 
• Aktívna účasťpri tvorbe rozvoja a koncepcie mesta. 
• Účast' v porotách na regionálnych a celoslovenských súťažiach. 
• Výchovné koncerty pre MŠ a Zš. 
• 43 vystúpeni pre mesto s dychovým a symfonickým orchestrom. 
• Zorganizovanie dňa otvorených dverí pre MŠ a ZŠ. 
• Reprezentácia mesta na Medzinárodnom festivale dychových hudieb vo Francúzsku. 
• Efektívne hospodárenie spridelenými finančnými prostriedkami. 
• Organizovanie školení pre riaditeľov ZU~ v rámci Prešovského kraja. 

Výška odmeny: l 200.- € 

a I . / 
• 

, I'---1 . ~~C/ JUDr. Pavel Hagyari 
-.;::::---------i primátor\, ! 
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PRIMÁTOR 	 Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV 	 Naše číslo: E/5058-22/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

ZUŠ J. Pôschla 
Ladislav Žilík 
Prostejovská 36 
08001 Prešov 

Vec 
Návrh odmeny riaditeľa 

Podľa § 20 ods. l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č: 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej 
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy. 

Zdôvodnenie: 

- Realizácia projektu Comenius (medzinárodný symfonický orchester). 

Február 2011 - zabezpečenie, príprava sústredenia a koncerty v Liberci a Jelenej Gore, 
November 2011 - zabezpečenie týždenného pobytu účastníkov orchestra v Prešove, 

zazneli tri koncerty: 2 x Prešov, l x Bardejovské Kúpele. 

Realizácia projektu Perinbaba rozprávka pre MŠ, 

regionálna súťaž Kytička domovine, 

organizácia vianočných, interných koncertov a akcií na ktorých sa prezentujú 
a spolupracujú všetky odbory školy. 

Výška odme"y : 1 000.- € 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor 
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PRIMÁTOR Váš list čísla/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-23/20 II 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

zuš - odbor výtvarný 
Mgr. Ľubomír Guma" 
Októbrová 32 
080 O1 Prešov 

Vec 
Návrh odmeny riaditel'a 

Podľa § 20 ods. l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č. 55312003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej 
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy. 

Zdôvodnenie: 

realizácia metodických postupov pre MŠ a ZŠ v meste Prešov, 

pokračovanie realizácie projektu Detská záhrada umenia, 

inštalácia novej keramickej pece na výpal kameňokeramiky a exteriérov~j plastiky, 

rekonštrukcia priestorov objektu školy, 

skvalitňovanie obsahu a foriem vyučovacieho procesu, 

príprava žiakov na VŠ a SŠ umeleckého zamerania, 


Výška odmeny: 1 000.- € 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: prímátor@presov.sk I wwwpresov.sk 

http:wwwpresov.sk
mailto:pr�m�tor@presov.sk


PRIMÁTOR 	 Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV 	 Naše číslo: E/5058-24/20 11 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

ABCCVČ 
Mgr. Elena Šimčíková 
Októbrová 30 
08001 Prešov 

Vec 
Návrh odmeny riaditeľa 

Podľa § 20 ods.l písm. a) a písm. b) zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej 
činnosti a splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy. 

Zdôvodnenie: 

zvýšenie počtu členov v záujmových útvaroch v školskom roku 2011/2012 nQ 908, 

nQdviQzQnie kontQktov s Mládežníckym PQr/Qmentom mesta Prešov ZQ úče/om reQlizácie 
užšej spolupráce, 

hľQdQnie možnosti finQncovQniQ podujQtí ABC cvé : 

pre ViQnočný volej bQlový turnQj - z projektu" Zober loptu nie drogy" 

pre ďQlšiu revitalizáciu Ekoparku - z nadácie Ekopolis - Zelené oázy 


zabezpečenie pQrticipácie ABC cvé na projekte Workshop - jednominútovýchfilmov 
v spolupráci s OZ DogDocs 

zabezpečenie výrubu stromov v Ekoparku formou výcviku prQcovníkov z Okresného 
HQsičského Q záchranného zboru v Prešove (šetrenie finQnčných prostriedkov), 

Výška odmeny: 400.- € 

JUDr. Pavel Hagyari 
primátor 
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PRIMÁTOR Váä list čfslo/zo dňa:MESTA PREŠOV 
Naäe číslo: E/5058-5/2011 
V Preäove. dňa: 21.11.2011 

Riaditerka ško~ 
PaedDr. Dana Stucková 
ZŠ Májové námestie 1 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 zneni neskorších predpisov za vykonanie práce nad rámec pracovnej 
činnosti a splnenie mimoriadnej úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
~ koordináciu pri činnosti školského časopisu Májovkár, 
~ koordináciu školských projektov- 9 (napr. číta celá májovka, deň zdravej výživy, ... ), 
~ zabezpečenie opráv väčšieho rozsahu v interiéri a exteriéri äkoly, 
~ súčinnosť pri organizácii detskej športovej olympiády a predmetových olympiád. 

bI 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 
~ podporu projektom Ďeťom pre život, Na bicykli deťom pre onkologicky choré deti, ... 

Výška odmeny: 2 000 € 

S úctou 

cl' JUDr. Pavel Hagyari 
1/ 
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PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa:
MESTA PREŠOV 

Naše číslo: E/5058-8/2011 
V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel' školy 
M~r. Eduard Schwarzbacher 
ZS Mukačevská 1 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmen u 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

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

)io> koordinácia prípravy projektu Premena tradičnej školy na modernú, 
)io> tvorba školského vzdelávacieho programu pre 4. a 8. ročník, 
)io> vytvorenie 3 učebne IKT, 
)io> spolupráca s ŠPÚ pri kontinuálnom vzdelávaní učitel'ov na škole, 
)io> príprava a prenájom priestorov pre SZŠ Mukačevská. 

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

)io> Modernizácia školy - nové UP. 

Výška odmeny: 2 000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 
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PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa:
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-6/20 11 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
PaedDr. Renáta Borščová 
ZŠ Bajkalská 1 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

a/ 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod

nutého druhu práce za: 

:Y estetizáciu pavilónu D1 - stavebné práce a mal'ovanie, 

:Y tvorbu školského vzdelávacieho programu, 

:Y spracovanie prezentačných materiálov školy, 

:Y ukončenie odborného vzdelávania - nové formy práce so žiakmi s NKS a VPU 

biofeedback, kraniosakrálne osteopatie. 

bi 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 

alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

:Y vypracovanie projektovej dokumentácie - Knižnice, Átrium zdravia. 


Výška odmeny:· 1 900 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 
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PRIMÁTOR Váš list číslolzo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-4/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
M$Jr. Nadežda Holečková 
ZS Lesnícka 1 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
? prácu na projektoch "Premena tradičnej školy na modernú a Baterky na správnom 

mieste", 
? úspešnú reprezentáciu žiakov školy na súťažiach a olympiádach, 
? zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu pre Ústav na výkon väzby 

v Prešove, 
? nadviazanie aktívnej spolupráce s družobnou školou v Serednie na Ukrajine v rámci 

medzinárodnej spolupráce "Európskej dimenzie vo vzdelaní", 
? spoluprácu a komunikáciu so starostami pričlenených obcí, MŠ a málotriednými 

školami. 

bI 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 

alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

? Ukončenie rekonštrukcie školy v projekte "Budovanie a rozvoj infraštruktúry" aj 


s použitím vlastných finančných prostriedkov. 

Výška odmeny: 1 700 € 

S úctou 
1 

(.'iJU/,k.;
vc/ftu k ' "-----' 

JUDr. Pavel Hagyari 
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PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-3/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel' školy 
M~r. Marián Ožačár 
ZS Kúpel'ná 2 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
>- skvalitňovanie úrovne riadenia, 
y prestíž školy na verejnosti, 
y sústavne skvalitňovanie materiálneho vybavenia školy výpočtovou a didaktickou 

technikou, 
>- zvyšovanie vplyvu pedagogických zamestnancov na tvorbe a realizácii ŠVP aŠkVP, 
y pokračovanie v realizácii projektu OPV. 

bI 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 
alebo vopred určenej cie"ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 
>- Sústavné zvyšovanie MT podmienok školy a renovácia technického stavu školy. 

Výška odmeny: 1 500 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 
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PRIMÁTOR Váš list čísla/zo dňa:
MESTA PREŠOV 

Naše číslo: E/5058-2/2011 
V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
M.9r,: Ľubica Kohaniová 
ZS Ceskoslovenskej armády 22 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
~ ukončenie vzdelávacieho projektu Interaktívne vyučovanie - moderná forma 

vzdelávania, 

~ príprava a realizácia záverečnej konferencie, 

>- zavedenie interaktívneho vyučovania do vyučovacieho procesu, 

>-. pokračovanie spolupráce s poľskou školou v Markloviciach, 

>- prípravu pedagóga na kontaktný seminár na medzinárodnú spoluprácu. 


bi 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 
alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 
~ Koordinácia postupu prác pri rekonštrukcii školy. 

Výška odmeny: 2 000 € 

S úctou 
,r" 

JUDr. Pavel Hagyari 
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PRIMÁTOR Váš list čfslo/zo dňa:
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-1 120 11 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Poverená zast. riaditel'a školy 
M.gr. Alena Rajničová 
ZŠ Bajkalská 1 
080 01 Prešov 

Vec 

Návrh na odmenu 


Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 

)oo- koordináciu pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, 
)oo- riadenie a kontrolu všetkých činností školy, 
)oo- za vytváranie optimálnych podmienok pre realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu 

v škole, 

? reprezentáciu školy na verejnosti. 


bi 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 

alebo vopred určenej cieľovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 


Výška odmeny: 1 000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 
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PRIMÁTOR Váš list číslolzo dňa:MESTA PREŠOV 
Naše číslo: E/5058-12/2011 
V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
PaedDr. Valéria Stankovenová 
ZŠ Šrobárova 20 
08001 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
? spracovanie školského vzdelávacieho programu pre 4. a 8. ročník ZŠ, 
y spoluprácu so ZŠ Chrudim v ČR, spoločné workshopy žiakova učitel'ov škôl, 
? prácu v pracovnej skupine MsÚ Prešov - Koncepcia rozvoja školstva ... , 
? spoluprácu pri organizácii olympiád v rámci okresu a kraja, 
? za spoluprácu s PU - cvičná škola. 

bI 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 
alebo vopred určenej cie/'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 
? Ukončenie rekonštrukcie školy. 

Výška odmeny: 2 000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 f 080 01 Prešov 1 I Tei. +421(51)3100101 I Fax' +421(51)7734809 f E '1' . . 
. -mal. pnmator@presovsk I wwwpresov.sk 

http:wwwpresov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa:MESTA PREŠOV 
Naše číslo: E/5058-13/2011 
V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel' školy 
M$Jr. Dušan Brhlík 
ZS Važecká 11 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podra § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
~ kvalitnú manažérsku prácu v komplexnom riadení školy, 
~ prípravu prezentačných akcií - športových, kultúrnych, spoločenských, 
~ prípravu a realizáciu aktivít zameraných na prezentáciu školy na verejnosti, 
~ prácu na rozvojových projektoch. 

bi 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 
alebo vopred určenej cierovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 
~ Riešenie problémov žiakov s poruchami správania z málopodnetného prostredia. 

Výška odmeny: 1 000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax' +421(51)77348091 E .,. . 
. -mal. pnmátor@presov.sk I www.presov.sk 
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PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa:
MESTA PREŠOV 

Naše číslo: E/5058-10/2011 
V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
MItr. Natália Tobiašová 
ZS Sibírska 42 
080 01 Prešov 

Vec 

Návrh na odmenu 


Podl'a § 20 ods, 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
);> modernizácia vyučovania - 3 triedy s prostriedkami na interaktívne vyučovanie, 
);> zabezpečenie vyučovania ANJ anglickým lektorom od 5. ročníka, 
);> tvorba školského vzdelávacieho programu, 
>- úprava interiéru a exteriéru školy. 

bi 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 

alebo vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

>- zavedenie úsporných opatrení na šetrenie energií. 


Výška odmeny: 1 000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov 1 Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100101 I Fax' +421(51)77348091 E 'I' . á 
. -ma' . pnm tor@presov.sk I www.presov.sk 
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PRIMÁTOR Váš list čfslo/zo dňa:MESTA PREŠOV 
Naše číslo: E/5058-9/2011 
V Prešove, dňa: 21.11.2011 

........ rl VO:>L"JVV:::IIr\d .JO 


080 01 Prešov 

Vec 

Návrh na odmenu 


Pod/'a § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
'jr aktívna spoluúčasť pri rekonštrukčných prácach školy, 
'jr modernizácia učebne pre technickú výchovu a žiackej kuchynky - bezbárierový 

prístup pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, 

'jr aktívnu činnosť ŠSZČ, 

..,. tvorbu školského vzdelávacieho programu. 


bI 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej IJlohy 
alebo vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 
'jr aktívny prístup k celkovej rekonštrukcii školy v rámci projektu Premena tradičnej školy 

na modernú. 

Výška odmeny: 1 600 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E- '1' . át @
mal. pnm or presovsk' www.presov.sk 

http:www.presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslolzo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-7/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel' školy 
M!Jr. Jaroslav Bizub 
ZS Mirka Nešpora 2 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
~ tvorba školského vzdelávacieho programu. 
". rekonštrukcia WC v pavilóne A a O, 
'jr kvalitná činnosť ŠSZČ. 

bI 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 
alebo vopred určenej cierovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 
>- oprava á rekonštrukcia telocvične a chodby v telocvičnom trakte. 

Výška odmeny: 1 600 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

rM-v,t" /Iv~
!<f 1'7 dl 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presovsklwww.presov.sk 
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PRIMÁTOR Váš list číslolzo dňa:MESTA PREŠOV Klamte!' SKOly 
Ľubomír Bodnár 
ZŠ Šmeralova 25 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona NR SR Č. 553/2003 Z.z. °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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

al 	 za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohod
nutého druhu práce za: 
:;- implementácia projektu z OP Vzdelávanie - podporme rozvoj a nadanie talentovaných 

detí, 
:;- elektronizáciu atletických súťaží, 
:;- prezentácia školy na verejnosti a stúpajúci počet žiakov, 
:;- spoluprácu pri projekte rozvoj inovatívnych metód a foriem vedúcich k všestrannému 

rozvoju osobnosti žiakov. 

bI 	 za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy 

alebo vopred určenej cierovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

:;- Implementácia projektu rekonštrukcie školy. 


Výška odmeny: 1 600 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov 1 Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 I 08001 Prešov 11 Tei.: +421(51)3100101\ Fax: +421(51)77348091 E .,- - át @
-mal. pnm or presov.sk I www.presov.sk 
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PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 

MESTA PREŠOV 
 Naše číslo: E/5058-41/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditeľka školy 
MQr. Olga Krajnyíková 
MS Hviezdoslavova 10 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

• pokračovanie v zaužívaných tradíciach "MŠ rodinného typu" 
• zabezpečenie bezplatnej údržby školskej záhrady 
• rozmanitosť ponuky aj netradičných programov a projektov pre deti 
• integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami 
• skvalitňovanie podmienok v rámci finančných možností 
• získanie sponzorov - peňažných darov pre MŠ 
• vydávanie školského časopisu 
• kvalitná a konštruktívna spolupráca s rodičmi, FZ PU 

bI za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej 
úlohy alebo vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

Všetko pre zdravie - fyzioterapeutická starostlivosť 


Hráme sa so psíkom - canisterapia. 


Výška odmeny: 400 € 

S úctou JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov.sk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk
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PRIMÁTOR Váš list číslolzo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: 

V Prešove, dňa: E/5058-30/2011 
21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
MQr. Marcela Molitorisová 
MS Volgogradská 48 
080 O 1 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

záležitostí, 
- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 
- starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy 

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej 

úlohy alebo vopred určenej cie/'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

- koordinátorka projektov: Škôlka radosti, Cesta zdravia s Hrušíkom, Cesta k rodine, 

- získanie finančnej pomoci 2% z daní a darovanie škole v hodnote 2 881,64 Eur, 


Výška odmeny: 500 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov l Meslský úrad v Prešove l Hlavná 731 Q80 01 Prešov 1 I Tel. +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: prímálor@presov.sk 1www.presov.sk 

http:www.presov.sk
mailto:pr�m�lor@presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 

MESTA PREŠOV 
 Naše číslo: E/5058-39/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
MQr. Monika Imrichová 
MS Jurkovičova 17 
08001 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Pod/'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

zá ležitostí, 
- - efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 
- starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy 

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

zabezpečenie amfiteátra na školskom dvore 

Výška odmeny: 2000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 OBa 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov.sk 1 www.presov.sk 

http:www.presov.sk
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PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-44/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
Slavka Lukáčová 
MŠ Važecká 18 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

- príprava 20.výročia školy, 

- zriadenie internetu pre zamestnancov školy, 

- svojpomocné zvládnutie údržby a opráv, 

- vzdelávanie zamestnancov (pedagogických aj nepedagogických), 

- výsledky finančnej kontroly, výsledky kontroly z RÚVZ 

- prezentácia MŠ na verejnosti /DJZ, DAD, pešia zóna/ 

- materiálne vybavenie MŠ - interaktívne vzdelávanie detí v našej MŠ 

- zapojenie sa do celoslovenského projektu Materská škola budúcnosti 

- používanie vlastného majetku na pracovné účely /auto, mobil, iné/ 

- zisk finančných prostriedkov z projektov školy a sponzorstva 


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

prezentácia práce školy s interaktívnymi pomôckami pre riaditel'ky a učiteľky 
prešovských materských škôl 

Výška odmeny: 1 500 ~ / 

súctouťe~ 
JUDr. Pavel Hagyari 

/ 
Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 060 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)7734809/ E-mail: primátor@presov,sklwww,presov<sk 



PRIMATOR Váš list číslolzo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-29/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
MQr. Viera Štroncerová 
MS Mirka Nešpora 22 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

zá ležitostí, 
organizovanie a realizácia aktivít v spolupráci s mestom Prešov, 

výborná spolupráca s rodičovskou verejnosťou, 
získavanie sponzorova 2% dane pre MŠ. 
efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 
starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy 

Výška odmeny: 1 500 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Meslo Pre~ov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 060 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100101 I Fax: +421(51)7734809 I E-mail: primálor@presov.sk I www.presov.sk 
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PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 

MESTA PREŠOV 
 Naše číslo: E/5058-35/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
M9r. Eva Miklášová 
MS Budovatel'ská 8 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

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

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

záležitostí I 
- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 
- starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy 

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobítne významnej pracovnej. 
úlohy alebo vopred určenej cie/bvej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

Koncepcia školstva - členka pracovného tímu 
Ocenené projekty školy aj s finančným efektom pre školu 

Výška odmeny: 2 000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Pre~ove I Hlavná n I 080 01 Prešov 1 ! Tel.: +421(51 )3100101 I Fax: +421(51)7734809 ! E-mail: primátor@presovsk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 

MESTA PREŠOV 
 Naše číslo: E/5058-37/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
Jana Rusnáková 
MŠ Solivarská 51 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

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

- zapojenie školy do projektu a koncepcie OŠKaŠ - Vitaínko a Vitálka 
- úprava exteriéru materskej školy - komplexná rekonštrukcia pieskoviska 

- zabezpečenie nákupu čistiacich prostriedkov, hračiek, pomôcok vlastným autom 
- organizovanie súťaže dopravnej výchovy v znalostiach a zručnostiach účasti detí v 

cestnej premávke - Dopraváčik 
- prezentácia školy - KI'účik do divadla - AJ, PKO - Žime zdravo, Tučniak v našej 

záhrade.. 
- zabezpečenie sponzora - hračky pre deti 
- svojpomocné zabezpečenie prevádzky MŠ pred začiatkom školského roka po 

zatečení MŠ. 

Výška odmeny: 700 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Prešov 1 I Tel: +421(51)3100101 I Fax: +421(51 )7734809 I E·mail: pnmátor@presov.sk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk
mailto:pnm�tor@presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 

MESTA PREŠOV 
 Naše číslo: E/5058-32/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
Mária Jurčenková 
MŠ Čapajevova 17 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

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

• úspešné pokračovanie nefinančných projektov: 
• "Starkí a my", "Usmievavé slniečka"- , 

• "Priate/'stvá bez hraníc", Jablko na 1OO spôsobov 
• zapojenie školy do projektu "Zelená škola" 
• modernizácia interiéru a exteriéru školy 
• dobré meno školy na verejnosti 
• prepojenosť MŠ s vel'mi dobrou spoluprácou s rodičmi 

Výška odmeny: 350 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 060 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov.sklwwwpresovsk 

mailto:prim�tor@presov.sklwwwpresovsk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-34/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
Ľubica Hubcejová 
MŠ Sládkovičova 3 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

záležitostí, 
- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 

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

Mimoriadna starostlivosť o interiér a exteriér školy 

Výška odmeny: 400 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavna 73 I 080 01 Prešov 1 I Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)7734809 I E-mail: primator@presov.sk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk
mailto:primator@presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-40/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditeľka školy 
Darina Némethová 
MŠ A.Prídavka 1 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Pod/'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

záležitostí, 
- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 
- starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy 

bi za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej 
úlohy alebo vopred určenej cie/ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

Zapájanie sa do projektu pre MŠ Farebná jeseň 

Výška odmeny: 800 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Prešov 1 I Tel,: +421(51)31001011 Fax: +421(51)7734809 I E-mail: primátor@presov,sk I www,presov,sk 



PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 

MESTA PREŠOV 
 Naše číslo: E/5058-43/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditeľka školy 
M(fr. Renáta Gumanová 
MS Bajkalská 31 
08001 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce: 
• 	 Zapojenie MŠ do medzinárodnej Konferencie City for children - výtvarné 

spracovanie našej krajiny deťmi predškolského veku 
• 	 Spracovanie a realizácia projektu zameraného na rehabilitačno-relaxačné 

činnosti a aktivity detí predprimárneho obdobia, rodičov a personálu školy 
Infračervená kabína 

• 	 Zapojenie MŠ do projektu Zelená škola (ochrana životného prostredia) 
• 	 Spracovanie projektov Informáčik a Kinománia 
• 	 Zlepšenie materiálno - technického vybavenia MŠ a ZŠS 
• 	 Medializácia školy v rámci prezentácie nových projektov MŠ 
• 	 Internetové zverejnenie aktivít MŠ a plánovaných podujatí školy 
• 	 Aktívna spolupráca s FZO - Zdravý úsmev, fyzioterapia, PU PdF - konferencia 

OMEP, Jazdeckým areálom - práca s deťmi ADHD, ZUŠ - VO(arteterapia) 
• 	 Realizácia 5.ročníka olympiády v plávaní detí MŠ mesta Prešov 

Výška odmeny: 800 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 060 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov.sk 1 www.presov.sk 

http:www.presov.sk
mailto:prim�tor@presov.sk


PRIMÁTOR Váš Jist čísla/zo dňa: 
MESTAPREŠOV Naše číslo: E/5058-31/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
Blažena Šarišská 
MŠ Fraňa Král'a 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

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

zabezpečenie materiálnych podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací 
proces - zakúpenie moderných učebných pomôcok 
získavanie 2 % dane z príjmov cez rodičovské združenie 
zabezpečovanie drobných technických opráv bez zaťažovania rozpočtu 

- zveľaďovanie interiéru a exteriéru školy svojpomocne 

Výška odmeny: 500 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov 1 Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 1 I TeL: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov.sklwww.presov.sk 

mailto:prim�tor@presov.sklwww.presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslolzo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: 

V Prešove, dňa: E/5058-27/2011 
21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
Bohuna Lukáčová 
MŠ Mukačevská 27 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

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

Po materiálnej stránke som pre MŠ zabezpečovala: 
Materiálne vybavenie novootvorenej triedy 
Vybavenie tried počítačovou technikou 6 počítačov sponzorsky 
Rozvod internetu do tried - sponzorsky 
V spolupráci s rodičmi nákup antialergických paplónov do celej MŠ 
Výmena sociálnych zariadení vo 4.triede- sponzorsky 

bI za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej 
úlohy alebo vopred určenej ciel'ovej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 
Medziškolský projekt: 

Voňavá pesnička 

Zapojenie sa do projektu Karpatskej nadácie Košice - Voľnočasové zóny 

Navrhovaná výška odmeny: 

Výška odmeny: 500 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel,: +421(51)3100101 I Fax: +421(51)7734809 I E-mail: primátor@presov.sk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk
mailto:prim�tor@presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-25/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
M9r:.'vona Uličná 
MS Ceskoslovenskej armády 20 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 
al za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcích 
z dohodnutého druhu práce: 

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

záležitostí, 
- vedenie rezortného informačného systému na škole, 
- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 
- starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy 

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

Koncepcia školstva - členka pracovného tímu 

Výška odmeny: 2 000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov 1 Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail. primátor@presov.sk I wwwpresovsk 

mailto:prim�tor@presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 

MESTA PREŠOV 
 Naše číslo: E/5058-28/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
Mgr. Dana Voštinárová 
MS Bernoláková 19 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

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

• 	 organizácia účasti MŠ a jej prezentácie na worksope pri príležitosti dlÍa 
učitel'ov - prezentácia, vlastná účať, príprava materiálovapod. 

• Mestská škôlkarska šarkaniáda 7.ročník (6.MŠ na území mesta Prešov) 
• organizácia a koordinácia akcie veselé popoludnie pre rodičov v areáli MŠ 
• organizácia aktívnej účati a prezentácie MŠ na celoslovenskej konferencii 

OM EP - úvodný program 1.delÍ - prijatie účastníkov v MŠ 2. delÍ. 

• 	 získanie finančných prostriedkov na oplotenie školského dvora vo výške 
3000€ mimo rozpočet MŠ 

• 	 získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie preliezačky na školský dvor 
v hodnote 3000€ mimo rozpočet MŠ 

• 	 získavanie finančných prostriedkov na 2% pre MŠ 

Výška odmeny: 1000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 73 lOsa 01 Prešov 11 TeL: +421(51)3100101 I Fax: +421(51)7734809 I E·mail: primátor@presov.sk I www.presov.sk 

http:www.presov.sk
mailto:prim�tor@presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-33/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 • 

Riaditeľka školy 
MQr. Danka Novysedláková 
MS Sabinovská 22A 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

metodické materiály k dopravne výchove, rozvíjaniu komunikatívnych 
kompetencií dieťaťa k interným potrebám školy 
- zapojenie MŠ do výtvarných súťaží mimo mesta, okresu, kraja 
IZáhradka, ktorú by som chcel mať, Bohúňová paleta, Dúha, Naturáčikové 
dobrodružstva, Pramienok, Vesmír očami deti, Svet okolo nás, Milk Agro pre MŠ, 

sponzoring 2% dane z príjmov pre MŠ 
aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

záležitostí , 
- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 
- starostlivosť a aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy 

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

zapojila dve triedy MŠ do environmentálneho projektu OMEP 
do praktickej ukážky hier s deťmi pre členov OMEP v rámci ich konferePlcie 

Výška odmeny: 1 200 € 

S úctou 
JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov 1 Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 I 080 01 Pre~ov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E·mail: primátor@presov.skl wwwpresov sk 

mailto:prim�tor@presov.skl


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 

MESTA PREŠOV 
 Naše číslo: E/5058-42/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditeľka školy 
Gabriela Žabková 
MŠ Čergovská 14 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

- cvičná škola /pre PaSA a PU! 

-pravidelné zapájanie sa do akcií a súťaží s deťmi usporiadaných mestom Prešova 

občianskymi združeniami, 

-projekt Logikománia stonožky Terezky -získavanie finančných prostriedkov z 2 % 

dane pre školu 

-zabezpečovanie úprav, opráva údržby školy sponzorsky/spolupráca s rodičmi! 


-pokračovanie v medzinárodnom projekte"Trvalo udržovatel'ný rozvoj očami detí PV' 

-aktívna účasť na vedeckej konferencií OMEP 


Výška odmeny: 700 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestsky úrad v Prešove I Hlavná 73 I 080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001011 Fax: +421(51)7734809 I E-mail: prímátor@presov.sk t www.presov.sk 

http:www.presov.sk
mailto:pr�m�tor@presov.sk


PRIMÁTOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-26/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditel'ka školy 
MQr. Valéria Kalatovičová 
MS Zemplínska 2 
08001 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 
a/ za vykonávanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich 
z dohodnutého druhu práce: 
- mimoškolská činnosť a prezentácia materskej školy na verejnosti, najmä príprava 

programov pre rodičov, starých rodičov, 


- aktívna pomoc pri prezentácii mesta Prešov na spoločenských a kultúrnych 

podujatiach - Dni mesta Prešov, aktivity OŠKaŠ MÚ, 

- príprava realizácia prehliadky detských tanečných a ľudových súborov - Detské 

tanečné kreácie, 

- získavanie sponzorov na drobnú údržbu v MŠ a areál školskej záhrady, 

- presadzovanie inovácií v riadiacej činnosti, 


- spolupráca s PdF PU pri prezentácií predprimárneho vzdelávania - cvičná MŠ, 

podpora pri medzinár. konferenciách, napr. TO-GATHER, 


b/ za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej 

úlohy alebo vopred určenej cie/bvej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy: 

- prezentácia predprimárneho vzdelávania - založenie regiónu Prešov pri Spoločnosti 


pre predškolskú výchovu. 


Výška odmeny: 2 000 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Prešov 1 I Tel.: +421(51)3100101 J Fax: +421(51)7734809 J E-maíl primátor@presov,sk J www,presov,sk 



PRIMÁTOR Váš list číslolzo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-38/2011 

V Prešove,At')§.:._./..;! 11 ')(H" 

MŠ Bratislavská 3 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podl'a § 20 ods. 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 úlohy 

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

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 
používanie vlastného 'mobilu, auta na vybavovanie a riešenie pracovných 

záležitostí , 

- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 

- starostlivosť a mimoriadne aktívna účasť pri modernizácií interiéru školy 


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

Príprava piatej a šiestej triedy v MŠ 

Výška odmeny: 500 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari / ľ 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Prešov 1 I TeL: +421(51)3100101 I fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov<sk I www<presov<sk 



PRIMATOR Váš list číslo/zo dňa: 
MESTA PREŠOV Naše číslo: E/5058-36/2011 

V Prešove, dňa: 21.11.2011 

Riaditeľka školy 
Emília Komková 
MŠ Slánska 21 
080 01 Prešov 

Vec 
Návrh na odmenu 

Podľa § 20 ods. 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 úlohy 

Zdôvodnenie: 

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

aktívna účasť po pracovnej dobe na brigádach v škole 

- efektívne a účelne využívanie finančných prostriedkov 

- starostlivosť o interiér školy aj v značne obmedzených priestoroch 


Výška odmeny: 400 € 

S úctou 

JUDr. Pavel Hagyari 

Mesto Prešov I Mestský úrad v Prešove I Hlavná 731 080 01 Prešov 11 TeL: +421(51)31001011 Fax: +421(51)77348091 E-mail: primátor@presov.sk I wwwpresov.sk 
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