
 
 
 
 

Program semináru 
  

TRANSPARENTNÁ ŠKOLA A ŠKOLSTVO 
 
 

KEDY: 22. – 24. marec 2019 (piatok od 17:30 do nedele 12:00) 
 

KDE: Vzdelávacie centrum Zaježová – Pliešovce 
 

PIATOK, 22. marca  
17:30 - 18:45 Večera  

18:45 – 19:00 Úvod do semináru 

19:00 – 20:30 Panelová diskusia na témy (okrem iného);  
• Prúdia peniaze do slovenského školstva transparentne?  

• Je slovenské školstvo odolné voči korupcii, klientelizmu a rodinkárstvu?  

• Kde sa strácajú verejné zdroje smerujúce do slovenského školstva?  

• Ako odhaľovať a ako riešiť plytvanie verejnými zdrojmi v školstve?  
 
Milan Ftáčnik – bývalý minister školstva, primátor Bratislavy, starosta Bratislava-Petržalka... 
dnes vysokoškolský pedagóg a Marián Damankoš - riaditeľ Ev. Spojenej školy v Prešove 
a predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a športu v Prešovskom samosprávnom kraji 

20:30 –  Voľný program 
 
 

SOBOTA, 23. marca  
Do 8:45 Raňajky  

8:45 – 9:00 Úvod do dňa 

9:00 – 10:15 Odhaľovanie korupcie s použitím verejných dát – prípadová štúdia;  
príklady neefektívnosti použitia verejných prostriedkov v školstve 
Peter Farárik – učiteľ, prevádzkovateľ portálu Lepšia geografia 

10:15 – 10:30 Prestávka 

10:30 – 12:00 Korupčné riziká vo financovaní školy a školstva 
Rizikové systémové oblasti v školstve v zmysle korupcie a neefektívnosti  – ako nastaviť 
kontrolné mechanizmy? 
Vladimír Crmoman – Slovenská komora učiteľov a Sylvia Kopnická – Najvyšší kontrolný úrad SR 

12:00 – 14:30 Obedová prestávka 

14:30 – 15:30 Verejné dáta v školstve  
Aké informácie o financiách v školstve existujú a ako sa dajú overiť? Ako pátrať po korupcii 
a nahlasovať ju? 
Gabriel Šípoš – riaditeľ Transparency International Slovensko 

15:30 – 15:45 Prestávka 

15:45 – 17:00 Ako zlepšiť hospodárenie (efektivitu) školy; vzťahy samospráva – škola 
Perspektíva školy na samosprávu a samosprávy na školy. Kompetencie rád škôl, výber 
učiteľov... 



Marián Damankoš - riaditeľ Ev. Spojenej školy v Prešove a predseda Komisie školstva, telesnej 
výchovy a športu v Prešovskom samosprávnom kraji 

17:00 – 17:15 Prestávka 

17:15 – 18:30 Skúsenosti účastníkov s korupciou, (ne)transparentnosťou a (ne)efektívnosťou v školstve – 
interaktívny blok a diskusia  

18:30 –  Večera a voľný program 
 
 

NEDEĽA, 24. marca  
Do 8:45 Raňajky  

8:45 – 9:00 Úvod do dňa 

9:00 – 10:15 Vzťah riaditeľ – samospráva 
Odmeňovanie, komunikácia, vzťahy a právomoci na úrovni zriaďovateľ -- škola.  Elektronizácia 
školy - ako spraviť systém školy transparentným bez toho, aby sme zvýšili byrokratické 
zaťaženie škôl a učiteľov.  
Anna Chlupíková - učiteľka a bývalá riaditeľka ZŠ Nováky  

10:15 – 10:30 Prestávka 

10:30 – 11:30 Interaktívna aktivita s prípadovými štúdiami týkajúce sa transparentnosti, korupcie 
a efektívnosti nakladania s prostriedkami v školstve 

11:30 –  Obed a odchod účastníkov domov 
 
 
 
 

V prípade otázok kontaktujte Lukáša Zajaca z TIS na lukas.zajac@transparency.sk. 
 

Seminár sa uskutočňuje vďaka podpore z projektu Posilňovanie občianskej kontroly verejnej správy. 
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