
Zápisnica z riadneho zasadnutia prezídia ARŠG SR

Termín rokovania: 19.09.2011
Miesto rokovania: Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č., Bratislava, 
Prítomní: Sadloň, Rácová, Michalková, Černík, Škorupa, Ivančák, Luknár, Dorňáková, Betuš

Program: 1. Otvorenie a privítanie
2. Príprava jesenného seminára
3. Rôzne 

K     bodu č. 1  
Zasadnutie prezídia otvoril  Dr. Sadloň, zhrnul udalosti posledných mesiacov najmä 

pripomienkovanie  interných  materiálov  pre  MŠVVaŠ  SR  a podporu  výstražného  štrajku. 
Poďakoval Jožkovi Škorupovi za stanoviská. Na dnešnom stretnutí je treba doriešiť program 
jesenného seminára a aktuálne otázky – spoločný postup gymnázií pri ostrom štrajku.

K     bodu č.2  
Príprava jesenného seminára ARŠG SR:

 Termín 5.-7.10.2011
 Miesto : Hotel Hubert, medzi Gerlachovom a Tatranskou Poliankou.
 Program: 

Streda:
od 12,00-14,00 hod. - ubytovanie a obed
od 14,00 do 18,00 hod. - školský vzdelávací program 

k bodu prizvať :
riaditeľku ŠPÚ p. Kalašovú, hlavnú inšpektorku p. Korduliakovú a za  MŠVVaŠ SR 
pána  Repovského,  zdôrazniť,  že  je  to  pre  nás  priorita  a žiadame  ich  stanoviská 
k realizácii tohto dokumentu v praxi (súlad so zákonom), navyše žiadame ŠŠI, aby nás 
informovala o metodike inšpekcie k ŠkVP a vysvetlila dôvody. 
Zaviazať menovaných hostí k účasti a vystúpeniu na seminári, požiadavka, aby prišli 
osobne a boli kompetentní odpovedať. 
od 19,00 hod. -  pracovno-spoločenské stretnutie

Štvrtok:
od 8,00 - 12,00 hod.  
- informácia o pripravovaných zmenách v legislatíve – členovia     expertných skupín

prezentácia pozvaných hostí ( poisťovňa Generali, firma Stiefel)
- žiadať k tomuto bodu stanovisko MŠVVaŠ SR a Generali k úhrade škody pri 

úrazoch žiakov (požiadavka ARŠG SR presadiť, aby zriaďovateľ poisťoval a 
riešil úrazy žiakov vrátane fin. odškodnenia)

od 14,00 - 18,00 hod.
-  autoevalvácia  a indikátory  kvality  školy  –  NÚCEM  p.  Juščáková  (veľmi 

dôležité – v zmenách legislatívy sa pri financovaní hovorí aj o financovaní na 
základe  kvality  škôl),  mali  by  sme  vedieť  ako  rozmýšľajú,  aké  materiály 
pripravujú 

plenárne zasadnutie ARŠG SR 
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Piatok: 
od 9,00-12,00 hod.
-      postup a činnosť riaditeľa  školy pri  ostrom štrajku.  Písomne pozvať a žiadať 

stanovisko  a výklad  od  odborárov   -  p.  Lužák,  od  MŠVVaŠ  SR  a od 
zriaďovateľov samosprávne kraje, krajské školské úrady. 

K     bodu č.3  
Rôzne: 

1) Voľba prezidenta asociácie. Prítomní sa dohodli na verejnej voľbe. Predložené boli 
dva návrhy: Pavol Sadloň, Jozef Škorupa. 
Výsledky volieb: Pavol Sadloň – 7 hlasov, 1 sa zdržal.
Prezidentom asociácie na ďalšie funkčné obdobie bude Pavol Sadloň. 

2) Diskusia: 
- Náhrada maturitnej skúšky v CJ – zotrvávajú problémy 
- Stretnutie vo výbore NR SR – prísľub od p. Čaploviča.
- Certifikácia škôl agentúrou IES Brno – nesúhlas 
- Nutná úprava stanov ARŠG SR – p. Sadloň poskytne stanovy členom prezídia – 

pripomienkovanie  a tvorba  nových  (čestné  členstvo,  funkcia  viceprezidenta, 
oceňovanie riaditeľov, rokovací poriadok, ...).

- Riešiť úhradu cestovného členom prezídia pri zasadnutiach z prostriedkov ARŠG 
SR. 

- Požiadať MŠVVaŠ SR na kalendárny rok 2012 o príspevok pre ARŠG 
- Navrhnúť členov asociácie na ocenenie ku Dňu učiteľov na MŠVVaŠ SR

3) Závery: 
 Pripraviť jesenný seminár ARŠG SR v zmysle tohto zasadnutia, zodp. členovia 

prezídia. 
 Prezident  asociácie  pozve  písomne  na  jesenný  pracovný  seminár 

zodpovedných pracovníkov MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, ŠŠI, NÚCEM-u a odborového 
zväzu v zmysle zápisnice.

 Členovia prezídia pozvú na seminár zriaďovateľov a členov ARŠG SR. 
 Návrh nových stanov a rokovacieho poriadku ARŠG SR predložiť na jesenný 

seminár – zodp. Škorupa, Rácová. 

Bratislava 19.09.2011

 
Zapísala:  RNDr. Marta Rácová
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