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1. Identifikácia organizácie 
 
 
Názov organizácie: Krajský školský úrad v Košiciach 
Sídlo organizácie: Zádielska 1, 040 78  Košice  
                                                                                                         
Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
Kontakt: tel.: ++421-055 / 72 45 442-3,  fax.: ++421-055 / 72 45 437 
 E-mail: ksuke@ksuke.sk 
 Web:     www.ksuke.sk 
IČO:  35557184 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
 
Štatutárny orgán:  doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. – prednosta – vedúci služobného   
  úradu 
  
Členovia vedenia organizácie: 

JUDr. Jozef Štuller – vedúci osobného úradu, zástupca prednostu úradu 
RNDr. Ditta Šugárová –  vedúca kancelárie prednostu úradu 
PhDr. Anna Racková - vedúca oddelenia odborných a metodických činností 
Ing. Viera Kováčová - vedúca oddelenia ekonomických činností 
Ing. Ján Bodnár – vedúci útvaru  kontroly 

                                                                                       
 
1.1 Hlavné činnosti:  

 
Krajský školský úrad v Košiciach ako orgán  štátnej správy zriadený zákonom  č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky. 

Zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy v Košickom kraji na úseku školstva. 
 

Krajský školský úrad v Košiciach v rámci svojej hlavnej činnosti: 
 
• vykonáva odbornú a metodickú poradenskú činnosť vo vzťahu ku školám a školským 

zariadeniam v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach bez rozdielu 
zriaďovateľov, 

• riadi, koordinuje, metodicky usmerňuje  a kontroluje činnosť  škôl a školských zariadení vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

• kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach vo svojej 
územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa osobitného predpisu a v oblasti 
pracovnoprávnej v školách a v školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,  

• na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu 
rozpočtového roka z úrovne MŠ SR vykonáva rozpis normatívnych a nenormatívnych 
finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a mesačne realizuje prevod 
finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení ,  
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• v súlade s §8c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení realizuje so zriaďovateľmi škôl, ako aj školami a školskými zariadeniami 
v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie a posudzuje opodstatnenosť  predložených  
požiadaviek,  

• plní úlohy služobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu, a úlohy 
zamestnávateľa pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na KŠÚ v 
Košiciach,  

• podľa rozhodnutia vlády SR koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s inými orgánmi štátnej 
správy. 
 

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
 KŠÚ ako orgán miestnej štátnej správy sa zameriava na zvyšovanie kvality výchovy 
a vzdelávania v Košickom kraji. Preto systematicky poskytuje aktuálne informácie školám 
a školským zariadeniam a zriaďovateľom i ďalším subjektom podieľajúcich sa na živote škôl 
a školských zariadení, .priebežne zabezpečuje implementáciu novej legislatívy v oblasti školstva do 
práce škôl. Aktívne zabezpečuje spätnú väzbu pre Ministerstvo školstva SR, k tomu vykonáva 
kontroly zamerané na dodržiavanie platných právnych predpisov. Skúsenosti z uplynulých rokov 
potvrdili správne smerovanie činnosti úradu, práca sa výrazne skvalitnila, je vnímaný 
zriaďovateľmi škôl a školských zariadení ako kompatibilný subjekt v školstve, ktorý je dôležitým, 
nápomocným pri riadení a riešení problémov. Úrad i napriek výraznému poklesu odborných 
zamestnancov zabezpečoval všetky úlohy plynúce zo zákona. 
 
V nasledujúcom období bude činnosť KŠÚ zameraná  najmä na tieto aktivity: 
• dôsledné uvádzať zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vykonávacie 

predpisy do praxe, 

• po schválení zákona o pedagogických zamestnancoch realizovať oboznamovanie všetkých 
zainteresovaných zložiek s týmto zákonom, dohliadať nad jeho uplatňovaním, 

• po schválení zákona o odbornom vzdelávaní aktívne napomáhať v jeho implementácii 
v stredných školách, 

• posilniť kontrolu  s riaditeľmi škôl a školských zariadení a so zriaďovateľmi, 

• skvalitniť frekvenciu kontrolnej činnosti s dôrazom na riadiacu prácu, dodržiavanie platnej 
legislatívy v neštátnych i štátnych školách,  

• realizovať spätnú väzbu pre MŠ SR v súvislosti s uplatňovaním novej legislatívy v práci škôl 
a školských zariadení,  

• realizovať pravidelné vyhodnocovanie činnosti úradu, kvality a kvantity, podľa výsledkov 
hodnotenia zamerať výkon pracovných činností, 

• zvyšovať profesionalitu všetkých zamestnancov KŠÚ  zapájaním sa do vzdelávania na 
osvojovanie nových techník a trendov v pracovných činnostiach,  

• skvalitniť koordináciu práce a odborné presmerovanie činnosti zamestnancov školských 
úradov v obciach s dôrazom na výchovno-vzdelávací proces v školách a školských 
zariadeniach, 

• zvyšovať informovanosť vedúcich pedagogických zamestnancov o pripravovaných zmenách 
na úseku riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, 
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• zintenzívniť spoluprácu so Štátnou školskou inšpekciou, nadviazať systematickú spoluprácu 
s novovzniknutým alokovaným pracoviskom MPC v Bratislave,  

• v oblasti materiálno-technickej prispievať k zlepšovaniu vnútorného vybavenia škôl 
a školských zariadení a zvyšovaní technického stavu budov v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

 
 
3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
  

  Kontrakt Krajského školského úradu v  Košiciach s Ministerstvom školstva SR nebol 
uzatvorený. 
 
4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 
 
4.1 Realizácia úloh vo vzťahu k zriaďovateľom, školám a školským zariadeniam  v územnej    

pôsobnosti 
 

V územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo k 31.12.2009 : 

• 317 zriaďovateľov  štátnych základných škôl a školských zariadení,  

• 60 zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení 

•  9 zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení 

• 1   zriaďovateľ štátnych stredných škôl a školských zariadení– Košický samosprávny kraj  

• 1   zriaďovateľ špeciálnych škôl a školských zariadení – KŠÚ v Košiciach 

spolu  388 zriaďovateľov 

 
Z celkového počtu 317 zriaďovateľov (mestá a obce ) bolo 229 obcí zaradených do 24 školských 
úradov. Ostatné obce ( 88), kde je zriadená základná, resp. materská škola má v súlade so 
zákonom v odbornom metodickom riadení Krajský školský úrad.  Preto podľa § 10 ods. 11 písm. 
b) zákona č. 596/2003 Z.z. rozhodoval v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni 
rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom, 
podľa § 10 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. vykonával činnosti obce ako školského úradu. 

 
Prehľad škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach:  

 

Škola, školské zariadenie Adresa 
Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 
Odborné učilište internátne - organizačná zložka SŠI Prakovce Breziny 256 
Praktická škola internátna - organizačná zložka SŠI Prakovce Breziny 256 
Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠI Gelnica Kováčska 12 
Školský internát - súčasť SŠI Prakovce Breziny 256 
Školská jedáleň - súčasť SŠI Prakovce Breziny 286 
Špeciálna základná škola Richnava Richnava 189 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Košice Slovenskej jednoty 29 

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika  Košice 
Nám. L. Novomeského 
4 

Školská jedáleň pri Gymnáziu M. R. Štefánika - súčasť G Košice 
Nám. L. Novomeského 
4 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2009 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 
 

 5 

Reeduka čné centrum Košice Bankov č.15 
Základná škola - organizačná zložka RC Košice Bankov č. 15 
Odborné učilište - organizačná zložka RC Košice Bankov č. 15 
Školská jedáleň - súčasť RC Košice Bankov č. 15 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Košice Karpatská 8 
Spojená škola  Košice Vojenská 13 
Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ Košice Vojenská 13 
Praktická škola - organizačná zložka SŠ Košice Vojenská 13 
Školský klub detí - súčasť SŠ Košice Vojenská 13 
Špeciálna základná škola Košice Odborárska 2 
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Košice Odborárska 2 
Gymnázium Košice Park mládeže 5 
Školská jedáleň - súčasť G Košice Park mládeže 5 

Stredná odborná škola železni čná Košice Palackého 14 
Školský internát - súčasť SOŠ Košice Palackého 14 
Školská jedáleň - súčasť SOŠ Košice Palackého 14 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Košice Bocatiova 1 
Špeciálna materská škola Košice Ľudová 15 
Špeciálna základná škola Košice Inžinierska 24 
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Košice Inžinierska 24 
Školská jedáleň - súčasť ŠZŠ Košice Inžinierska 24 
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom  zariadení Košice Trieda SNP 1 
Školský klub detí - súčasť ZŠ s MŠ pri ZZ Košice Trieda SNP 1 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Košice Zuzkin park 10 
Spojená škola s org. zložkami OA pre TP, SOŠ pre TP , ZŠ s MŠ pre 
TP,ŠZŠ pre TP Košice Opatovská cesta 97 
Obchodná akadémia pre žiakov s TP - organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta 97 
Praktická škola  organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta 97 
Základná škola s materskou školou pre žiakov s TP - organizačná zložka 
SŠ Košice Opatovská cesta 97 
Špeciálna základná škola pre žiakov s TP - organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta 97 
Stredná odborná škola pre žiakov s TP - organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta 97 
Školský klub detí - súčasť SŠ Košice Opatovská cesta 97 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ Košice Opatovská cesta 97 
Diagnostické centrum Košice Opatovská cesta 101 
Špeciálna materská škola - organizačná zložka DC Košice Opatovská cesta  101 
Základná škola - organizačná zložka DC Košice Opatovská cesta 101 
Špeciálna základná škola - organizačná zložka DC Košice Opatovská cesta 101 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť DC Košice Opatovská cesta 101 
Školská jedáleň - súčasť DC Košice Opatovská cesta 101 
Spojená škola Košice Alejová 6 
Odborné učilište - organizačná zložka SŠ Košice Alejová 6 
Praktická škola - organizačná zložka SŠ Košice Alejová 6 
Výdajná školská jedáleň - súčasť SŠ Košice Alejová 6 
Liečebno - výchovné sanatórium Košice-Barca  Tešedíkova 3 
Základná škola  - organizačná zložka LVS Košice-Barca Tešedíkova 3 
Školská jedáleň - súčasť LVS Košice-Barca Tešedíkova 3 
Špeciálna základná škola Košice Rovníková 11 
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Košice Rovníková 11 
Výdajná školská jedáleň - súčasť ŠZŠ Košice Rovníková 11 

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola 
Moldava nad 
Bodvou Hlavná 53 

Špeciálna základná škola Vtáčkovce Vtá čkovce 2 
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Spojená škola internátna Ždaňa Ždaňa 244 
Špeciálna základná škola internátna - organizačná zložka SŠI Ždaňa Ždaňa 244 
Praktická škola internátna - organizačná zložka SŠI Ždaňa Ždaňa 244 
Školský internát - súčasť SŠI Ždaňa Ždaňa 244 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI Ždaňa Ždaňa 244 
Školská jedáleň - súčasť SŠI Ždaňa Ždaňa 244 
Špeciálna základna škola s materskou školou - Speci ális Alapiskola 
és Speciális Óvoda 

Veľké 
Kapušany J. Dózsu 32 

Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola 
Kráľovský 
Chlmec Majlátha 1 

Spojená škola internátna Michalovce Školská 12 
Odborné učilište internátne - organizačná zložka SŠ Michalovce Školská 12 
Praktická škola internátna - organizačná zložka SŠ Michalovce Školská 12 
Školský internát - súčasť SŠ Michalovce Školská 12 
Školská jedáleň - súčasť SŠ Michalovce Školská 12 
Spojená škola internátna Michalovce Školská 10 
Špeciálna základná škola internátna - organizačná zložka SŠ Michalovce Školská 10 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení - organizačná zložka SŠ Michalovce Špitálska 1 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ Michalovce Školská 10 
Školský klub detí - súčasť SŠ Michalovce Školská 10 
Školský internát - súčasť SŠ Michalovce Školská 10 
Špeciálna základná škola Trhovište Tichá 50 

Špeciálna základná škola 
Pavlovce nad 
Uhom Kapušianska 2 

Školská jedáleň - súčasť ŠZŠ 
Pavlovce nad 
Uhom Kapušianska 2 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Michalovce Okružná 3657 
Spojená škola internátna Rožňava Zeleného stromu 8 
Špeciálna základná škola internátna - Speciális Bentlakásos Alapiskola 
- organizačná zložka SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 
Odborné učilište - organizačná zložka SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 
Školský klub detí - súčasť SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 
Školský internát - súčasť SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 
Školská jedáleň - súčasť SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Rož ňava Šafárikova 104 
Spojená škola  Dobšiná Nová 803 
Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ Dobšiná Nová 803 
Odborné učilište - organizačná zložka SŠ Dobšiná Nová 803 
Školský klub detí - súčasť SŠ Dobšiná Nová 803 
Výdajná školská jedáleň - súčasť SŠ Dobšiná Nová 803 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ Dobšiná Nová 803 

Špeciálna základná škola Sobrance Tyršova 1 
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Sobrance Tyršova 1 
Výdajná školská jedáleň – súčasť ŠZŠ Sobrance Tyršova 1 
Reeduka čné centrum Mlynky Biele Vody 267 
Základná škola  - organizačná zložka RC Mlynky Biele Vody 265 
Špeciálna základná škola - organizačná zložka RC Mlynky Biele Vody 265 
Školská jedáleň - súčasť RC Mlynky Biele vody 267 

Špeciálna základná škola internátna 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Školský klub detí  - súčasť ŠZŠI 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Školský internát - súčasť ŠZŠI 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 
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Školská jedáleň - súčasť ŠZŠI 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Spojená škola Rudňany Zimné 83 
Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ Rudňany Zimné 83 
Odborné učilište – organizačná zložka SŠ Rudňany Zimné 83 
Špeciálna základná škola Markušovce Michalská 39 

Spojená škola 
Spišská 
Nová Ves J. Fabiniho 3 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Praktická škola - organizačná zložka SŠ 
Spišská Nová 
Ves Hviezdoslavova 25 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení - organizačná zložka SŠ 
Spišská Nová 
Ves Jána Jánskeho 1 

Školský klub detí - súčasť SŠ 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Školská jedáleň - súčasť SŠ 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Špeciálna základná škola Krompachy Hlavná 3 
Špeciálna základná škola Letanovce Slovenského raja 16 
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Letanovce Slovenského raja 16 
Špeciálna základná škola Hrabušice Hviezdoslavova 164 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie 
Spišská 
Nová Ves Letná č. 66 

Reeduka čné centrum Bačkov Školská 158 
Špeciálna základná škola - organizačná zložka RC Bačkov Školská 158 
Školská jedáleň  - súčasť RC Bačkov Školská 158 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Trebišov 
Ul.kpt. Nálepku 
1057/18 

Odborné u čilište internátne Viničky Hlavná 232 

Spojená škola internátna Trebišov Po ľná 1 
Odborné učilište internátne - organizačná zložka SŠI Trebišov Poľná 1 
Praktická škola internátna - organizačná zložka SŠI Trebišov Poľná 1 
Špeciálna základná škola internátna - organizačná zložka SŠI Trebišov Poľná 1 
Školský klub detí - súčasť SŠI Trebišov Poľná 1 
Školský internát - súčasť SŠI Trebišov Poľná 1 
Školská jedáleň - súčasť SŠI Trebišov Poľná 1 
Špeciálna základná škola Trebišov M. R. Štefánika 83 
Špeciálna základná škola Sečovce Nová 1690/11 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hra ň Hraň 447 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trebišo v Poľná 1 

 

Odborno-poradenská činnosť pre zriaďovateľov i riaditeľov škôl a školských zariadení  bola 
v celom Košickom kraji  realizovaná v roku 2009 nasledovne: 

a) formou písomných usmernení a pokynov  

• Usmernenie ku  zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám a ŠZ   z 
rozpočtovej kapitoly MŠ SR pre obce a mestá pre rok 2010, 

• Usmernenie k Testovaniu 9 – 2009 pre základné školy a špeciálne základné školy okrem 
špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím, 
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• Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v 
zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok 
2009-2010, 

• Organizačné pokyny pre stredné školy v územnej  pôsobnosti Krajského školského úradu 
v Košiciach k zabezpečeniu a realizácii maturitných skúšok v školskom roku 2009-2010, 

• Metodický pokyn k vyúčtovaniu a kontrole čerpania finančných prostriedkov pridelených 
zriaďovateľom škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach na rozvojové projekty vyhlásené 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,  

• Metodický pokyn k finančnému zabezpečeniu súťaží žiakov organizovaných na základných 
školách, stredných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Metodický pokyn k organizačnému zabezpečeniu športových súťaží na základných školách, 
stredných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Usmernenie k organizačnému zabezpečeniu predmetových olympiád a postupových súťaží, 

• Usmernenie pre zriaďovateľov a riaditeľky MŠ k príplatku za triednictvo v materských 
školách, 

• Usmernenie pre zriaďovateľov a riaditeľky MŠ  k zaraďovaniu učiteliek materských škôl, 
s požadovaným VŠ vzdelaním 1. stupňa a zaraďovaniu učiteliek do platových tried, 

• Usmernenie pre zriaďovateľov a riaditeľky materských škôl k príplatku za zmennosť v MŠ, 

• Usmernenie k vydávaniu rozhodnutí o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt a k dokumentácii 
materskej školy v zmysle nového školského zákona a vyhlášky č. 306/2008 Z. z., 

• Usmernenie k prijímaniu detí so ŠVVP do MŠ, 

• Usmernenie k dokumentácii MŠ, 

• Usmernenie k projektu UIPŠ pre učiteľov ZŠ, 

• Metodické usmernenia k finančným pásmam a diétnemu stravovaniu, 

• Metodické usmernenie k zmenám v zabezpečovaní odporúčaných výživových dávok, 

• Metodické usmernenie k zásadám pre zostavovanie jedálnych lístkov, 

• Usmernenie k spracovaniu Súhrnnej správy o hospodárení za rok 2009, 

• Usmernenie k úhrade nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov 
a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, 

• Upozornenie materských škôl vo veci vydávania dokladov potvrdzujúcich úhradu výdavkov za 
starostlivosť o dieťa poskytnutú materskou školou, na základe ktorých si rodičia uplatňujú na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, 

• Informácia o zmene vo financovaní neštátnych základných umeleckých škôl, materských škôl, 
jazykových škôl a školských zariadení, 

• Upozornenie na § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, 
služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. októbri 
rozpočtového roka a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, 
možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka.“ 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2009 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 
 

 9 

• Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 
k predkladaniu účtovných závierok, 

• Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach ku 
Konsolidovanej účtovnej závierke účtovných jednotiek verejnej správy, 

• Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 
k vyplácaniu osobných nákladov v roku 2009, 

• Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 
k spracovaniu nefinančného ukazovateľa v RIS – údaje o dosiahnutej skutočnosti z výkazu 
PRÁCA 2-04, 

• Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 
k spracovaniu štatistického výkazu o práci v školstve Škol (MŠSR) 1-04. 

b) formou  realizácie odborných seminárov, pracovných porád, školení a individuálnych  
konzultácií 

 
• Metodický deň riaditeľov cirkevných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Arcibiskupského školského úradu v Košiciach, 

• Metodický deň riaditeľov cirkevných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Eparchiálneho školského úradu v Košiciach a v Prešove, 

• Pracovné porady (2) pre riaditeľky MŠ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Pracovná porada (1) pre zriaďovateľov osemročných gymnázií, 

• Pracovná porada riaditeľov SOŠ Košického a Prešovského kraja k zákonu o odbornom 
vzdelávaní, 

• Pracovná porada riaditeľov stredných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach        
k hodnoteniu a klasifikácii žiakov stredných škôl, 

• Pracovné porady (3) pre riaditeľov špeciálnych škôl a špeciálnych ŠZ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Pracovné porady (3) pre riaditeľov poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
v Košiciach, 

• Pracovné porady (2) pre výchovných poradcov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Pracovná porada predsedov školských rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Pracovné porady (7) v oblasti športových súťaží, 

• Pracovné porady (10) v oblasti predmetových olympiád a postupových súťaží, 

• Pracovné porady (14) spojené vzdelávaním odborných zamestnancov zariadení školského 
stravovania v oblasti legislatívy, správnej výrobnej praxe a overovania prvej etapy materiálno-
spotrebných noriem a receptúr v školskom stravovaní v rámci územnej pôsobnosti, 

• Pracovné stretnutie zástupcov školských úradov okresov Košice I-IV, Košice – vidiek, 
Trebišov, Michalovce, Sobrance za účelom koordinácie Olympijských festivalov detí 
a mládeže Slovenska na školách, 
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• Odborný seminár v spolupráci s MPC Košice k tvorbe Školského vzdelávacieho programu pre 
MŠ,  

• Odborný seminár pre učiteľov stredných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 
pripravujúcich žiakov na súťaž Olympiáda ľudských práv, 

• Pracovná porada ekonomických pracovníkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k aktuálnym otázkam financovania regionálneho školstva 
v oblasti rozpočtu, účtovníctva, správy majetku štátu a čerpania finančných prostriedkov 
v rámci projektov spolufinancovaných EÚ. 

c) formou   poskytovania  odbornej  pomoci  pri  ustanovovaní  rád  škôl a  výberových 
       konaniach  
 
• Delegovaní odborní radcovia  sa zúčastnili priemerne 22 zasadnutí v 41 radách škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. Priemerné zastúpenie odborných 
radcov v radách škôl bolo  členstvo v 15 radách  škôl na jedného  odborného radcu, 

• Zamestnanci KŠÚ v Košiciach sa zúčastnili na 155 výberových konaniach na funkciu riaditeľa 
školy a školského zariadenia v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• V zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo organizačne pripravených 
a zrealizovaných  26 výberových konaní na funkciu riaditeľa školy a školského zariadenia. 

 
d) formou  poradenskej činnosti pri tvorbe  rozvojových projektov vyhlásených MŠ SR 
 
• KŠÚ v Košiciach zabezpečil zber a kontrolu  predložených rozvojových projektov vyhlásených 

Ministerstvom školstva SR: 

 

Názov projektu Podané 
projekty  

Úspešné projekty 

„ENVIROPROJEKT 2009“ 20 3 
„Grafické systémy v odbornom vzdelávaní 
regionálneho školstva na rok 2009“ 

13 8 

„Zdravie v školách“ 39 4 
"Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ" 108 8 
„Otvorená škola 2009“ 96 6 
„Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 
2009” 

52 11 

„E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 2009” 

27 3 

Otvorená škola – oblasť šport 2009 92 38 

Spolu 447 81 
 

• Celkovo bolo prijatých, odborne posúdených, skontrolovaných a postúpených na MŠ SR  447 
projektov, z uvedeného počtu bolo  81  projektov podporených odbornou komisiou MŠ SR. 

 
e) formou  zabezpečenia  úloh vyplývajúcich z Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní 
       štúdia na stredných školách 
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• vydanie organizačných pokynov pre riaditeľov stredných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ 
v oblasti zabezpečenia úloh pri ukončovaní štúdia na stredných školách,  

• vydanie 103 vymenovacích dekrétov pre predsedov školských maturitných komisií, 

• vydanie 1221 vymenovacích dekrétov pre predsedov predmetových maturitných komisií,  

• vydanie 85 vymenovacích dekrétov pre predsedov skúšobných komisií na záverečné skúšky, 

• vydanie 9 vymenovacích dekrétov pre predsedov skúšobných komisií na absolventské skúšky, 

• zmeny dekrétov zapríčinené najmä chorobnosťou, zmenou pracoviska, vzdania sa funkcie 
a pod., 

• zabezpečenie všetkých úloh pre organizáciu externej časti  a PFIČ maturitnej skúšky podľa 
pokynov NÚCEM a  MŠ SR v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z. z.  a vyhláškou MŠ 
SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách,  

• spracovanie aktuálnych databáz škôl,  

• určenie distribučných miest s následným odovzdávaním a preberaním testov na externú časť 
maturitnej skúšky,  

• organizácia náhradného termínu maturitnej skúšky,  

• zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov, výsledkov a požadovaných podkladov, 

• realizácia školenia navrhovaných predsedov maturitných komisií za účelom preškolenia 193 
účastníkov, ktorí získali Osvedčenia NÚCEM o spôsobilosti na vykonávanie funkcie predsedu 
ŠMK a PMK, 

• komplexné zhodnotenie priebehu písomných a ústnych maturitných skúšok v Správe  
o priebehu a celkovej úrovni maturitných skúšok za v školskom roku 2008/2009, ktorá bola 
zaslaná na MŠ SR a NÚCEM,  

• vyúčtovanie finančných prostriedkov súvisiacich s realizáciou maturitných skúšok, 
absolventských skúšok  a  záverečných skúšok bolo uskutočnené v spolupráci s oddelením 
ekonomických činností KŠÚ v mesiacoch október - november 2009.  

f) formou zabezpečenia celoplošného testovania žiakov 9. ročníka základných škôl 
 
• Testovanie 2009 sa uskutočnilo 11. 3. 2009, do testovania bolo zapojených 6 695 žiakov 9. 

ročníka ZŠ, z nich 105 žiakov so ŠVVP, 

• 6 ZŠ Košického kraja dosiahlo úspešnosť v rozsahu 81,8 – 89,5 %, čím sa zaradili medzi 20 
najúspešnejších ZŠ na Slovensku. 

• objektívnosť testovania bola zabezpečená pedagogickými zamestnancami základných 
a stredných škôl, odbornými zamestnancami školských úradov a odbornými radcami KŠÚ 
v Košiciach na základe delegovania prednostom KŠÚ v Košiciach, 

• z priebehu testovania boli spracované čiastkové protokoly, testovanie prebehlo bez 
nedostatkov,  

• Testovanie v náhradnom termíne žiakov 9. ročníka ZŠ v Košickom kraji sa uskutočnilo 31. 3. 
2009 v Základnej škole na Námestí Laca Novomeského č. 2 v Košiciach, ktorého sa zúčastnilo 
25 žiakov. 

g) formou poskytovania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl 
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• 2. ročník sociálnych štipendií pre žiakov stredných škôl na jednoročné štúdium na 
zahraničných stredných školách na školský rok 2009/2010 bol uskutočnený v zmysle uznesenia 
vlády SR č. 144/2008 z 27.2.2008. 

• Vo výzve z februára 2009 boli z hľadiska sociálnych kritérií boli akceptovaní len študenti, ktorí 
boli poberateľmi sociálneho štipendia. Na túto výzvu neboli na KŠÚ v Košiciach doručené 
žiadne prihlášky.  

• V priebehu marca 2009 MŠ SR upravilo kritériá. Akceptovaní boli študenti, ktorých mesačný 
príjem rodiny neprekročil dvojnásobok sumy životného minima. Na túto výzvu bolo na KŠÚ 
v Košiciach doručených 18 prihlášok, z ktorých bolo nominovaných 12 študentov. Piati 
študenti nespĺňali sociálne kritéria, jedna študentka nespĺňala študijný priemer.  

• Koncom apríla 2009 MŠ SR vyhlásilo novú výzvu, podľa ktorej kritériá spĺňajú aj študenti, 
ktorých mesačný príjem rodiny neprekročil 2,5 násobok sumy životného minima. Toto 
kritérium spĺňali dvaja študenti z marcovej výzvy. Na KŠÚ v Košiciach boli doručené ďalšie 
štyri prihlášky študentov, teda spolu bolo nominovaných ďalších šesť študentov. Celkom bolo 
nominovaných 18 študentov. Podľa jazykov boli študenti nominovaní nasledovne : 11 ŠJ, 6 AJ, 
1 FJ.   

• Dňa 2. júna 2009 zorganizoval KŠÚ v Košiciach stretnutie zástupcov írskej agentúry 
Ballyhoura Country Holydays,  ktorá  zabezpečuje jednoročný pobyt  a štúdium vybraných 
študentov v Írsku  so zástupcami Ministerstva školstva SR, zástupcami Krajských školských 
úradov v Košiciach a Prešove, zástupcami Košického samosprávneho kraja a Prešovského 
samosprávneho kraja so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. 

h) formou zmien v sieti  škôl a školských zariadení 
 
• V územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach boli v roku 2009 spracované návrhy 

k zmenám v sieti škôl a ŠZ a odborné stanoviská k žiadostiam o zaradenie, vyradenie a ku 
zmenám v sieti škôl a ŠZ: 

 
Počet vyradených škôl a  
školských zariadení spolu 

z toho: štátne 
(obecné) 

neštátne 

materských škôl 1 0 
základných škôl 1 1  

školských zariadení (ŠJ, ŠKD, SSŠ, CVČ) 6 1 
stredné školy 12 1 
ZUŠ 0 2 
špeciálne školy 0 0 

 

jazykové školy 1 1 
Počet zaradených škôl a  
školských zariadení spolu 

z toho: štátne 
(obecné) 

neštátne 

materských škôl 0 1 
základných škôl 0 1 
stredných škôl (novozriadených) 1 1 
školských zariadení (ŠSZČ, ŠJ, ŠKD, 
CVČ) 

15 9 

základné umelecké školy 0 2 
špeciálne školy a praktické školy 1 0 

 

jazykové školy 0 0 
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• Počas roka 2009 bolo spracovaných 111 stanovísk pre zriaďovateľov v územnej pôsobnosti 
 Krajského školského úradu v Košiciach a 62 žiadostí pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ v Košiciach na MŠ SR (spojenie 11 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach).  

• Vystavených bolo 11 zriaďovacích listín pre spojené školy. 
 
i)    formou zabezpečovania vedomostných súťaží 

• V  roku 2009 sa v súlade s  termínovníkom predmetových olympiád a postupových súťaží 
(ďalej len POPS) uskutočnilo 279 súťaží, z toho: 

 
Druh súťaže 
 

 
Názov sú ťaže 

 
Kategória  

 
OK 

 
KK  

1A, 1B, 1C x x Olympiáda v anglickom jazyku 
2A, 2B, 2C, 2D, 2E x x 
1A, 1B, 1C x x 

Olympiáda v nemeckom jazyku 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D, 
2E 

x x 

A1, A2, A3  x Olympiáda v ruskom jazyku 
B1, B2, B3  x 
1A, 1B  x Olympiáda vo francúzskom jazyku 
2A, 2B, 2C, 2D, 2E  x 

Olympiády 
v cudzích 
jazykoch 

Olympiáda v španielskom jazyku A, B, C, D  x 
A, B   x Olympiáda zo slovenského jazyka 

a literatúry C x x 
Z5, Z6, Z7, Z8, Z9  x  

Matematická olympiáda 
Z9, A, B, C  x 
C, D, E zoo, E bot., E 
geo 

x  

Biologická olympiáda 
A, B, C, E zoo., E bot., 
E geo. 

 x 

E, F, G x  
Fyzikálna olympiáda 

A, B, C, D, E  x 
Dz x  

Chemická olympiáda 
A, B, C, Dz, Dg  x 
C, D, E, F x  

Dejepisná olympiáda 
A, B, C, D E  x 
E, F, G, H x x Geografická olympiáda 
A, B, C, D  x 

Olympiáda ľudských práv   x 

Predmetové 
olympiády 

Olympiáda v informatike A, B  x 
Pytagoriáda P3, P4, P5, P6, P7, P8 x  
Slávik Slovenska I, II, III x x 

Hviezdoslavov Kubín 
I PO, I PR, II PO, II PR, 
III PO, III PR 

x  

Šaliansky Maťko I, II, III x x 

Európa v škole 
I PČ, I UČ, II PČ, II UČ, 
III PČ III UČ 

x x 

Poznaj slovenskú reč I, II x x 

Postupové  
súťaže 

Pekná maďarská reč I, II x x 
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Stredoškolská odborná činnosť 17 odborov x x 

ZENIT 
Strojárstvo 
Elektrotechnika 
Programovanie 

 x 

Súťaž o mlieku   x 
Súťaž žiakov stredných škôl 
v spracovaní informácií na počítači 

  x 
Odborné  
súťaže 

ZENIT 
Strojárstvo 
Elektrotechnika 
Programovanie 

 x 

Biblická olympiáda – rímsko-
katolícke 

 
x x 

Biblická olympiáda – grécko-
katolícke 

 
x x 

Hnúšťanský akord   x 
Gaňova Tarnava   x 

Ostatné 
súťaže 

Súťaž praktických škôl   x 
 

• Organizačným zabezpečením okresných a krajských kôl POPS bolo poverených 40 
organizátorov: 10 centier voľného času a 1 regionálne centrum mládeže, 9 základných škôl, 15 
stredných škôl,1 základná umelecká škola, 3 katechetické úrady,1 špeciálna základná škola a 1 
odborné učilište internátne. 

• Krajský školský úrad v Košiciach zároveň v  roku 2009 organizačne zabezpečil 7 
celoslovenských kôl súťaží v Košickom kraji. 

• Celkovo bolo vydaných 78 poverení na organizovanie jednotlivých súťaží a 419 menovacích 
dekrétov pre členov jednotlivých komisií a odborných porôt.  

• Na základe poverenia o organizačnom zabezpečení jednotlivých vedomostných súťaží bolo 
podpísaných 81 zmlúv o finančnom zabezpečení súťaží. 

• Na úrovni okresného kola bolo zorganizovaných 241 vedomostných súťaží a týchto súťaži sa 
zúčastnilo spolu 7 308 žiakov. Ďalej bolo zorganizovaných 38 vedomostných súťaží na úrovni 
krajského kola, na ktorých sa zúčastnilo spolu 1 603 žiakov.  

• Predmetové olympiády boli vyhodnotené na stretnutiach víťazov: 
• stretnutie víťazov krajských kôl predmetových olympiád, ktorého sa zúčastnilo 69 

ocenených žiakov, 
• stretnutie víťazov krajských kôl olympiád v cudzích jazykoch, ktorého sa zúčastnilo 91 

ocenených žiakov. 

• Z príležitosti jubilejného 50. ročníka fyzikálnej olympiády bolo zorganizované slávnostné 
stretnutie víťazov krajského kola tejto súťaže, ktorého sa zúčastnilo  18  ocenených žiakov. 
Zároveň pri tejto príležitosti boli ocenení aj 60 zaslúžilí pedagógovia, 5 členovia komisií 
fyzikálnej olympiády a 1 stredná škola za dlhoročný rozvoj súťaže.  

• Celkovo na vedomostné súťaže bolo vyčerpaných 61 529,03 eur z celkového objemu 
finančných prostriedkov na rok 2009 126 242,60 eur. 

 
j)     formou zabezpečovania športových súťaží 
 
• V oblasti športových súťaží bolo zrealizovaných 349 školských športových súťaží, zúčastnilo 

sa ich približne 25 000 žiakov základných a stredných škôl. 
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• Celá organizácia športových súťaží prebehla prostredníctvom poverených organizátorov (CVČ, 
ZŠ, SŠ). Koordinácia súťaží v jednotlivých okresoch bola zabezpečovaná v úzkej spolupráci s 
predsedami okresných rád SAŠŠ (členovia Krajskej odbornej komisie pre športové súťaže).  

• K organizovaniu športových súťaží na úrovni okresných, krajských a celoslovenských kôl bolo 
vystavených 158 poverení a 167 zmlúv o finančnom zabezpečení súťaží.  

 
k) formou spracovania správ pre potreby odberateľov, verejnosti a vlastné potreby 
 
• Výročná správa o činnosti KŠÚ v Košiciach za rok 2008, 

• Správa o plnení hlavných úloh KŠÚ v Košiciach za rok 2008, 

• Správa o stave výchovy a vzdelávania špeciálnych škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ v Košiciach za školský rok 2008-2009, 

• Regionálna správa o stave výchovy a vzdelávania základných škôl a školských zariadení  
v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach za školský rok 2008-2009, 

• Regionálna správa o stave výchovy a vzdelávania základných umeleckých škôl Košického 
kraja za školský rok 2008-2009, 

• Správa o činnosti poradenských zariadení Košického kraja (CPPPaP a CŠPP) za školský rok 
2008-2009, 

• Regionálna správa o činnosti školských úradov v územnej pôsobnosti Košického kraja za 
školský rok 2008-2009, 

• Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky v školskom roku 2008-2009, 

• Podklady pre MŠ SR k hodnoteniu systému financovania žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia za 1. polrok 2009,   

• Podklady pre MŠ SR k hodnoteniu úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo 
menšinových jazykov na Slovensku. 

 
l)     formou pripomienkového konania 
 
•  Pripomienky k Pedagogicko-organizačným pokynom MŠ SR na rok 2009/2010 
•  Pripomienky k Metodickým pokynom na hodnotenie žiakov základnej školy 
•  Pripomienky k Metodickým pokynom na hodnotenie žiakov základnej umeleckej školy 
•  Podnety a odporúčania vyplývajúce zo správy Štátnej školskej komisie za rok 2009 
 
m) formou vydania rozhodnutí 
 
• Krajský školský úrad v Košiciach ako príslušný orgán podľa § 10 ods. 10 zákona  č. 596/2003 

Z. z. a podľa § 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, rozhodol v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni 
rozhodol riaditeľ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, pričom po preskúmaní 
predložených podkladov o výsledkoch prijímacieho konania a podaných odvolaní proti 
rozhodnutiam riaditeľa školy v roku 2009 riaditelia gymnázií postúpili na KŠÚ 27 odvolaní 
proti rozhodnutiu riaditeľa školy, pričom KŠÚ preskúmal   a potvrdil všetkých 27 odvolaní 
(bilingválne štúdium):  
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Odvolanie  Prijaté Potvrdené Zmenené 
na bilingválne štúdium  27 27 0 
na 4 ročné štúdium 0 0 0 
na 8 ročné štúdium  0 0 0 
Spolu 27 27 0 

 
Odvolacie konanie sa uskutočnilo v súlade s § 53 - 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení  neskorších predpisov. 

• Na základe žiadostí miestnych samospráv bolo vydaných 5 rozhodnutí o zriadení školských 
úradov v Herľanoch, Hrhove, Rudníku, Slovinkách a Veľkých Revištiach. 

• Nostrifikácia dokladov 

KŠÚ v Košiciach zabezpečuje úlohy súvisiace s uznávaním dokladov o vzdelaní na základných 
a stredných školách podľa §§ 31- 34 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a  školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a  vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov 
vydaných zahraničnými základnými a strednými školami. 

V roku 2009 požiadalo písomne o uznanie dokladov o uznanie vzdelania 15 žiadateľov, z toho 
bolo vydaných :   

• rozhodnutí o nostrifikácii v zmysle správneho konania, 
• potvrdení o rovnocennosti dokladu, 
• 3 žiadosti boli odstúpené, 
• 1 žiadosť  - bolo zastavené správne konanie. 

Žiadosti k uznaniu vzdelania boli predkladané zo zahraničných škôl týchto štátov:  Maďarska 
(3), USA (3), Ukrajina (3), Nemecko (1), Česko (1), Francúzsko (2), Poľsko (1), Srbsko (1). 

 
n) formou  spolupráce  v  odborných  pracovných  tímoch a  komisiách iných štátnych 
      a neštátnych organizácií 
 
• Rada expertov MŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov,  

• Rada expertov pri MPC Prešov poverená prieskumom výchovy a vzdelávania žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, 

• Združenie odborných učilíšť Slovenska, 

• Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, 

• Krajskej rady Slovenskej asociácie športu na školách (SAŠŠ),  

• Celoštátna komisia športových súťaží žiakov pri MŠ SR, 

• Krajský štáb Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, 

• Sekcia pre školské stravovanie pri MŠ SR,  

• Výberová komisia pri MŠ SR na posudzovanie projektov „Elektronizácia a revitalizácia 
školských stravovacích zariadení, 

• Územná školská rada pri KSK,  

• Združenie kresťanských pedagógov na Slovensku, 
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• Asociácia súkromných škôl a ŠZ, 

• Krajská výberová komisia na posudzovanie projektov „Otvorená škola – oblasť športu 2008“. 

 

o) formou kontroly všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva 
 
• V súlade s § 11 ods. 5 zákona č.596/2003 Z. z. a v súlade s plánom kontrol v školách 

a školských úradoch Košického kraja sa uskutočnilo 11 kontrol, z toho 2 kontroly na 
základných školách, 3 na špeciálnych školách, 1 centre voľného času a 4 zariadeniach 
školského stravovania. 

• Na žiadosť MŠ SR boli v mesiacoch september a november 2009 vykonané mimoriadne 
kontroly stavu distribúcie učebníc na základných a stredných školách v jednotlivých okresoch 
Košického kraja. Zistenia boli  po vyhodnotení údajov odstúpené MŠ SR. 

• Mimoriadna kontrola zameraná na preverenie počtu žiakov v prijatých do školských zariadení 
(ŠKD, CVČ a ŠSZČ) sa uskutočnila na žiadosť MŠ SR v decembri 2009. Skontrolovaných 
bolo 8 školských zariadení, z toho 2 štátne a 6 súkromných. 

 
p) formou plnenia ďalších činností  
 
• posudzovanie, spracovávanie žiadostí obcí a miest Košického kraja na pridelenie účelových 

finančných prostriedkov na asistentov učiteľa na rok 2009 a rozhodnutie o návrhu pre MŠ SR, 

• spracovávanie podkladov a protokolov od zriaďovateľov škôl a ŠZ ku zberu údajov pre 
normatívne financovanie – EDUZBER 2009, po vykonaní všetkých náležitostí boli protokoly 
odstúpené na Ministerstvo školstva SR, 

• posudzovanie a spracovanie údajov k žiadostiam zriaďovateľov škôl a ŠZ o pridelenie 
finančných prostriedkov na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov na školský rok 
2008-2009, 

• kontrola a spracovanie žiadosti  zriaďovateľov k vzdelávacím  poukazom, elektronická 
evidencia protokolov, 

• na základe žiadostí a návrhu riaditeľov jazykových škôl: Jazyková škola, Komenského 2, 
Košice  a Jazyková škola, Javorová 16, Spišská Nová Ves  KŠÚ v Košiciach ako príslušný 
orgán miestnej štátnej správy  v školstve vydal 2 vymenovacie dekréty pre  predsedov  komisií 
pre štátne jazykové skúšky a 2 vymenovacie dekrétov pre predsedov skúšobných komisií pre 
štátne jazykové skúšky,  

• aktualizácia emailovej databázy škôl a ŠZ, školských úradov a zriaďovateľov v územnej 
pôsobnosti, 

• aktualizácia databázy štatistických údajov o školách a ŠZ v kraji pre potreby odbornej 
a metodickej činnosti zamestnancov KŠÚ v Košiciach, 

• zverejňovanie aktuálnych informácií pre zriaďovateľov, školy a ŠZ v územnej pôsobnosti na 
webovej stránke KŠÚ v Košiciach, 

• spolupráca s tlačou a médiami – poskytovanie rozhovorov, účasť na odborných diskusiách 
v Slovenskom rozhlase a STV, 

• zorganizovanie Dňa učiteľov 2009 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ v Košiciach, 
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• vedenie databázy pedagogických zamestnancov uchádzajúcich sa o voľné pedagogické miesta 
na materských, základných, stredných a špeciálnych školách Košického kraja pre operatívne 
zabezpečenie obsadenia voľného pedagogického miesta a jej priebežné dopĺňanie na webovej 
stránke KŠÚ v Košiciach (www.ksuke.sk), 

• účasť na odborných seminároch organizovaných MŠ SR alebo inými vzdelávacími 
inštitúciami, 

• spolupráca s MPC,  

• spolupráca s ŠIOV pri zabezpečovaní aktivít vyplývajúcich zo schválených Národných 
projektov Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov. 

q) formou účasti na odbornom vzdelávaní 
 
• odborný seminár k financovaniu regionálneho školstva, 
• odborné semináre k novej školskej legislatíve (zákon č.245/2008 Z. z., zákon č.317/2009 Z.z.),  
• národná konferencia o školskom športe, 
• celoštátne kolokvium k problematike rizikového správania detí. 
 
4.2 Kontrolná činnosť 
 
 Cieľom kontrolnej činnosti útvaru kontroly KŠÚ v Košiciach za hodnotené obdobie bolo 
preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami 
a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva a školského stravovania 
v školách a školských zariadeniach. 
 
 Útvar kontroly KŠÚ v Košiciach v roku 2009 postupoval podľa plánu kontrolnej činnosti, 
ktorý schválil prednosta KŠÚ. Zamestnanci ÚK pri výkone kontrolnej činnosti spolupracovali aj 
s ostatnými zamestnancami KŠÚ, najmä OEČ, OOMČ, OÚ a KP, resp. zamestnancami iných 
kontrolných organizácií ( MŠ SR, ŠŠI a pod.). O výsledkoch kontrolnej činnosti bola spracovaná 
správa, ktorá bola  zaslaná na MŠ SR. 
 
1) Kontroly vykonané podľa  zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení 
neskorších predpisov  

 
V hodnotenom období roku 2009 sa uskutočnili kontroly v týchto subjektoch: 
 

a) Vlastná organizácia 
• KŠÚ Košice – záznam 
 

b) Obce ako zriaďovatelia MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ: spolu 1 obec : záznam 
•  Rudňany (zriaďovateľ ZŠ) – záznam 
 

c) Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ Košice: spolu 16 škôl 
a školských zariadení, 13  záznamov a 3 protokoly.  
• Špeciálna základná škola a odborné učilište Rudňany, protokol 
• Špeciálna základná škola Veľké Kapušany, protokol 
• Špeciálna základná škola Sečovce, protokol 
• Stredná odborná škola železničná Košice, záznam 
• Špeciálna základná škola internátna Spišské Vlachy, záznam 
• Špeciálna základná škola internátna Michalovce, záznam 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2009 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 
 

 19 

• Špeciálna základná škola internátna Ždaňa, záznam 
• Špeciálna základná škola Vtáčkovce, záznam 
• Špeciálna základná škola Pavlovce nad Uhom, záznam 
• Centrum pedagogicky – psychologického poradenstva a prevencie, Košice, záznam 
• Diagnostické centrum, Opatovská cesta, Košice, záznam 
• Špeciálna základná škola Sečovce, záznam 
• Odborné učilište internátne Viničky, záznam 
• Reedukačné centrum Horný Bankov, Košice, záznam 
• Spojená škola, Opatovská cesta, Košice, záznam 
• Centrum voľného času ADAM Spišská Nová Ves, záznam 
 

d) Iné právnické osoby - školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach: spolu 
3 základné školy, 3 záznamy. 
• Základná škola Betliar , záznam 
• Základná škola Rudňany, záznam 
• Základná škola Moldava nad Bodvou, záznam 
 

Z 21 kontrolovaných subjektov (v niektorých boli aj 2 kontroly) bol v 18 spísaný záznam, v 3 
subjektoch  bola kontrola uzavretá  protokolom.   
 

P. 
č. 

Kontrolovaný 
subjekt 

Počet 
vykonaných 
kontrol 

Kontrolné 
zistenia 
(uvedú sa 
najčastejšie 
zisťované 
porušenia 
VZPP 
a vnútorných 
predpisov) 

Počet 
kontrol. 
zistení 

Opatrenia 
prijaté na 
odstránenie 
nedostatkov 
a ich počet 

Kontrola 
plnenia 
opatrení 
(počet) 

Poznámka 

a b c d e f g h 

1. 
Vo vnútri 

organizácie 
1 0 0 0 0 - 

2. 

Organizácia 
v zriaďovateľskej 

pôsobnosti 
kontrolného 

subjektu 

16 

Porušenie 
zákona č. 

245/2008 Z.z. 
Školský 
zákon, 

vyhlášky MŠ 
SR 322/2008 

Z.z. 
o špeciálnych 

školách 
a zákona č. 

311/2001 Z.z. 
Zákonník 

práce 

12 12 1 - 

4. Obec 1 0 0 0 0 - 
5. VÚC 0  0 0 0 - 

6. 
Iná právnická 

osoba 
3 0 0 0 0 - 

7. Fyzická osoba 0 0 0 0 0 - 
8. S p o l u 21 - 12 12 1 - 
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2)  Kontroly vykonané podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v znení neskorších predpisov: 
     
V  hodnotenom období roka 2009 sa uskutočnili kontroly v nasledovných subjektoch:  
 
a)   Obce ako zriaďovatelia: 4 kontroly, 4 záznamy  

• Obec a Základná škola Rejdová, záznam    
• Obec a Základná škola Parchovany , záznam 
• Obec Cejkov, záznam 
• Mesto Rožňava, záznam 
 

b)   Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ: 7 kontrol, 7 záznamov 
• Špeciálna základná škola Trhovište, záznam  
• Špeciálna základná škola Krompachy, záznam  
• Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Spišská Nová Ves, 

záznam 
• Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Michalovce, záznam  
• Špeciálna základná škola Richnava, záznam 
• Spojená škola Dobšiná, záznam  
• Špeciálna základná škola Sobrance, záznam 

 
 Kontrolným orgánom KŠÚ Košice nebolo pri výkone finančných kontrol zistené porušenie 
finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 
 
P. 
č.  

Kontrolovaný 
subjekt 

Počet 
vykona
ných 
kontrol                                                                               

Celková suma 
skontrolovaná 
orgánom 
kontroly v SK/ €/                     

Počet  
kontrol. 
zistení 

Porušenie 
finan čnej 
disciplíny 
v SK/€/ 

Z toho: 
-odvod 
finan čných 
prostriedkov 

Suma 
ostatných 
zistení 

a b c d e f g h 
1. Vo vnútri organizácie 0 0 0 0 0 0 
2. Rozpočtová 

organizácia 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
kontrolného subjektu 

7 
33 465 tis.,- Sk 
/1 110 834,50 €/ 

0 0 0 0 

3. Príspevková 
organizácia 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
kontrolného subjektu 

0 0 0 0 0 0 

4. Obec 
4 

96 311 tis.,- Sk 
/3 196 939,52 €/ 

0 0 0 0 

5. VÚC 0 0 0 0 0 0 
6. Iná právnická osoba 0 0 0 0 0 0 
7. Fyzická osoba 0 0 0 0 0 0 
 S p o l u 

11 
129 776 tis.,- Sk 
/4 307 774,02 €/ 

    

 
3) Kontroly vykonané podľa  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci v znení neskorších predpisov  
 

Krajský školský úrad  vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle § 11 ods. 4 písm. f) a ods. 5 
zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v nadväznosti na zákon 
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č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a v zmysle §9 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a v znení neskorších predpisov so zameraním na spracovanie 
dokumentácie BOZP a PO  v podmienkach zariadenia, školenia zamestnancov z problematiky 
BOZP, výkon revízií a odborných prehliadok a odstraňovanie nedostatkov, dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov v oblasti BOZP, PO a CO. Celkovo boli vykonané 4 kontroly na 
školách v zriaďovacej pôsobnosti KŠÚ, ktoré sú zahrnuté v tabuľke  pri bode 2). 

 
4) Riešenie sťažností a petícií 
 
 V roku 2009 došlo na úrad celkom 16 sťažností, z ktorých bolo riešených 7 a odstúpených bolo 
9 sťažnosti z hľadiska vecnej a územnej príslušnosti. Výsledky šetrenia  potvrdili, že 2 sťažnosti 
boli opodstatnené a 5 neopodstatnených. Okrem týchto podaní na KŠÚ v Košiciach došlo 11 
anonymných podaní, podnetov a sťažností, z ktorých bolo 11 odložených.. 
 
 
4.3 Oblasť financovania           
 
 V oblasti financovania plnili zamestnanci oddelenia ekonomických činností v roku 2009 najmä 
tieto úlohy: 
 
• úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 

• spracovanie  štvrťročných  finančných  štatistických výkazov o čerpaní mzdových prostriedkov  
za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti, 

• na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu 
rozpočtového roka z úrovne MŠ SR vykonávanie rozpisu normatívnych a nenormatívnych 
finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, zároveň oznamovanie 
zriaďovateľom škôl a školských zariadení (v prípade poskytnutia finančných prostriedkov na 
vzdelávacie poukazy) výšku pridelených normatívnych a nenormatívnych finančných 
prostriedkov, príspevkov pre 5-ročné deti v materských školách, 

• v priebehu rozpočtového roka na základe rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných 
prostriedkov  realizovanie mesačných platieb jednotlivým  zriaďovateľom škôl a školských 
zariadení prostredníctvom  Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP), 

• v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonanie zúčtovania 
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok, 

• v zmysle § 8c zákona č. 597/2003 Z. z.  realizovanie dohodovacieho konania so zriaďovateľmi 
škôl  a školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti a prehodnotenie  
opodstatnenosti  predložených  požiadaviek, 

• spracovanie návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a strednodobý výhľad na 
nasledujúce dva rozpočtové roky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v IS ŠP,  

• v zmysle pokynov MŠ SR spracovanie podkladov o rozpise nenormatívnych finančných 
prostriedkov pre  spracovanie súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 
a následne preberanie a kontrolovanie protokolov zriaďovateľov škôl a školských  zariadení 
v územnej pôsobnosti a protokoly škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
KŠÚ, 

• v zmysle pokynov MŠ SR  spracovanie analýzy využitia účelových finančných prostriedkov 
pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v súčinnosti s § 107 zákona č. 245/2008 Z.z. 
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o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
poskytnutých za obdobie od 1.1.2009 do 30.6.2009, 

• v zmysle pokynov MŠ SR  vykonanie zúčtovania poskytnutého príspevku zo ŠR pre 
zriaďovateľov materských škôl na 5 ročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky za rok 2008, 

• spracovávanie  štvrťročných a  ročnej účtovnej závierky o čerpaní finančných prostriedkov 
organizácie v programe WinIBEU a IS ŠP, kontrolovanie a odsúhlasovanie štvrťročných 
účtovných závierok podriadeným organizáciám, 

• zabezpečovanie finančnej stránky  realizácie projektov ESF, 

• prehodnocovanie opodstatnenosti požiadaviek zriaďovateľov na riešenie havarijných situácií 
školských objektov v rámci bežných a kapitálových výdavkov a ich odstúpenie  na riešenie MŠ 
SR, 

• vykonávanie verejného obstarávania tovarov, prác a služieb v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní, 

• zabezpečovanie vecnej a finančnej stránky realizácie stavebných akcií v rámci schválených 
projektov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR spolufinancovaných EÚ, 

• zabezpečovanie finančnej stránky  realizácie okresných, krajských a celoslovenských 
školských súťaží (vedomostných a športových), 

• v súlade so zákonom o správe majetku štátu a zákonom o účtovníctve zabezpečovanie správy 
majetku štátu. 

 

4.4 Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi  a v oblasti 
krízového manažmentu, obrany a civilnej ochrany 
 

Zamestnávatelia po celom svete si uvedomili, že motivovaní, kvalifikovaní a najmä zdraví 
zamestnanci  sa stali  rozhodujúcim faktorom produktivity a konkurencieschopnosti. Podpora 
zdravia na pracovisku chápaná ako investícia do zamestnancov a tiež aj do budúcnosti organizácie 
ovplyvňuje dlhodobý úspech spoločnosti a štátu. Podpora zdravia na pracovisku zvyšuje motiváciu 
zamestnancov a zlepšuje pracovné ovzdušie, tým vzniká pružnejšia  a otvorenejšia vzájomná 
komunikácia. 

 
Plniť náročne úlohy v oblasti regionálneho školstva  môžu zabezpečovať len zdravé 

pracoviská, ktoré majú  vytvorené zdravé pracovné podmienky, eliminujúce riziká a faktory 
podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. 

Krajský školský úrad v Košiciach v roku 2009 dôsledne zabezpečoval úlohy bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a úlohy v oblasti, obranného a krízového 
plánovania, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných 
skutočností.  

 
Najsledovanejšie  úlohy: 
 

� zdravotná spôsobilosť zamestnancov na výkon práce, sledovanie úrovne kvality pracovných 
podmienok zamestnancov,  

� technický stav budov a pracovných priestorov KŠÚ, škôl a školských zariadení,  
� výskyt pracovnej neschopnosti zamestnancov KŠÚ v Košiciach, 
� výskyt pracovnej a školskej úrazovosti, eliminácia rizík 
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� legislatívnej zdatnosti riaditeľov škôl a školských zariadení a vedúcich zamestnancov KŠÚ v 
Košiciach.  

� znalosť a praktická zručnosť zamestnancov na úseku ochrany pred požiarmi. 
 
 Úlohy civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu, hospodárskej mobilizácie, 

ochrany utajovaných skutočností boli spracované a plnené v zmysle plánu hlavných úloh KŠÚ 
a odboru krízového manažmentu MŠ SR na rok 2009. 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradou a neoddeliteľnou povinnosťou každého 

zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich všeobecných právnych predpisov. 
KŠÚ v Košiciach každoročne venuje dostatočnú pozornosť povinnostiam a spolupráci s pracovnou 
zdravotnou službou v oblasti analýzy rizík na pracoviskách škôl a školských zariadení, pravidelne 
a podľa potrieb zabezpečuje metodickú pomoc všetkým zamestnancom škôl a školských zariadení, 
ktorí o ňu požiadajú.  

 
Dôležitou je spolupráca s Inšpektorátom práce v Košiciach pri zabezpečení školení a výkladu 

novej legislatívy pre vedúcich zamestnancov a Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného 
zboru v Košiciach a Košice – okolie pri zabezpečovaní a plnení opatrení k ochrane lesov, 
vypaľovaní trávnatých porastov, pri žatve, organizovaní súťaží a iných aktivít v spolupráci so 
školami a školskými zariadeniami v Košickom kraji. 

 
Ďalšie úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi boli 

orientované na  metodicko – poradenskú pomoc školám a školským zariadeniam hlavne v otázkach 
pracovnej a školskej úrazovosti, zadokumentovanie týchto udalostí, vyšetrovanie a odstraňovanie 
príčin a zdrojov pracovných a školských úrazov, ale aj ich spôsob odškodňovania. 

Prostredníctvom organizovaných školení a porád pre riaditeľov škôl a školských zariadení 
v územnej pôsobnosti kraja a metodických rád úrad vydával metodické pokyny a usmernenia k: 

 
• výkonu ročných previerok na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 

požiarmi, 

• k zabezpečeniu bezpečnostno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby, 

• k zabezpečeniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas organizovania súťaží, 

• k registrovaným školským úrazom a ich odškodňovaniu,  

• k spôsobu odstraňovania porúch a havárií na technických zariadeniach a budovách škôl a 
školských zariadení, 

• k používaniu webovej aplikácie k školskej úrazovosti, 

• k právnemu poradenstvu a usmerneniu k správnym postupom v otázkach bezpečnosti práce, 
ochrany pred požiarmi – ochrana lesov pred požiarmi, 

• k iným udalostiam ako napr.: orálnej vakcinácii líšok, výkonu deratizácie a dezinsekcie, 

• k výskytu mimoriadnych udalostí, 

• k hospodárskej mobilizácii. 

 
KŠÚ v Košiciach každoročne sleduje vývoj školskej úrazovosti v rámci územnej pôsobnosti na 
školách a školských zariadeniach za obdobie školského roka: 
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Prehľad úrazovosti detí, žiakov a študentov na školách Košického kraja za škol. rok 
2008/2009 

 
 

 
 

Raz ročne v zmysle § 21 ods.6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočňuje na školách a ŠZ v súčinnosti 
bezpečnostno - technickou službou a pracovnou zdravotnou službou spoločnú previerku pracovísk, 
ktorú vyhodnocuje vo vedení KŠÚ. 
 
 V oblasti obranného plánovania, krízového manažmentu, hospodárskej mobilizácie, ochrany 
utajovaných skutočností a civilnej ochrany, plnil Krajský školský úrad v Košiciach úlohy v zmysle 
plánu hlavných úloh odboru krízového manažmentu MŠ SR na rok 2009, kde bola činnosť 
metodicky usmerňovaná odborom krízového manažmentu Ministerstva školstva SR počas odbornej 
prípravy, ktorá bola zabezpečená zamestnancami OKM MŠ SR. Dôležitou súčasťou úloh 
v oblasti utajovaných skutočností bolo dodržiavanie zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností, kde bolo potrebné zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie v 
zmysle novelizovaných právnych predpisov. KŠÚ ako subjekt hospodárskej mobilizácie v I. 
polroku 2009 zabezpečil zber údajov do jednotného systému HM - Amion od stredných škôl v 
územnej pôsobnosti a špeciálnych škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti.  
      
     Koncom roka 2009 sa bezpečnostný zamestnanec zúčastnil preškolenia na nový softvér JIS 
EPSIS, ktorý sa bude využívať v ďalšom období. Pedagogicko-organizačné pokyny KŠÚ 
upozornili základné a stredné školy na zabezpečenie vyučovania civilnej ochrany obyvateľstva v 
učive „Ochrana človeka a prírody“ a v učive „Ochrana života a zdravia“ podľa platných učebných 
osnov vydaných MŠ SR a redukovaný výchovno-vzdelávací proces v prípade mimoriadnej 
situácie.  
 
 Začiatkom roka sme plnili úlohy súvisiace s plynovou krízou,  koncom roka 2009 KŠÚ 
v Košiciach zabezpečoval úlohy súvisiace so šírením pandémie chrípky, na základe usmernenia 
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Počet úrazov  
spolu 

 
1313 

 
14 

 
1060 

 
215 

 
12 

 
3 

 
1 

 
8 

odškodnené 20 0 16 4 0 0 0 0 

neodškodnené 1293 3 1044 211 12 3 1 8 

registrované 191 3 138 44 3 0 0 3 

z toho 

neregistrované 1122 11 922 171 9 3 1 5 

Typ úrazu 
S ťažkou ujmou 
na zdraví 

 
6 0 3 3 0 0 0 0 

Počet škôl s úrazmi   
155 

9 87 43 8 2 1 5 
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MŠ SR zasiela aj v roku 2010 pravidelné týždenné hlásenia o stave  a výskyte chrípky na školách 
a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti. Úrad spolupracoval s Obvodným úradom 
Košice v sídle kraja pri zabezpečovaní vzorovej dokumentácie pre školy a školské zariadenia, 
vzdelávania riaditeľov a zamestnancov z krízového riadenia v spolupráci s VTÚ v Spišskej Novej 
Vsi, zúčastňoval sa spoločných pracovných porád a cvičení, riešil úlohy  pri zabezpečovaní súťaže 
„Mladý záchranár“. 
 
 Bezpečnostný zamestnanec KŠÚ v Košiciach zabezpečuje dobre fungujúci systém, plní hlavné 
úlohy organizácie, podporuje nové trendy v oblasti riadenia BOZP, OPP a CO, vzdeláva vedúcich 
zamestnancov, dáva metodické rady pre riaditeľov škôl a ŠZ, VÚC, starostom obcí, rodičom. 
Zabezpečuje zlepšovanie úrovne pracovných podmienok a pracovných vzťahov, podieľa sa na  
efektívnom riadení, zavedení poriadku a disciplíny na pracoviskách, prispieva k zvyšovaniu 
motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie. 

 
4.5 Oblasť informatiky 
 

Krajský školský úrad v Košiciach je napojený na sieť SANET a správcovské služby si 
zabezpečuje vlastnými zamestnancami, ktorí vybudovali počítačovú sieť a zabezpečili napojenie 
všetkých zamestnancov na Internet. Priebežne sa v oblasti informatiky vykonávala metodická 
a odborná činnosť pre zamestnancov KŠÚ ako aj zamestnancov škôl a školských zariadení 
Košického kraja. 

 
V roku 2009 sa v oblasti informatiky vykonávali najmä tieto činnosti: 

Činnosti v rámci KŠÚ: 
 
• bola vytvorená nová internetová stránka spĺňajúca štandardy podľa Výnosu Ministerstva 

financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre 
informačné systémy verejnej správy 

• priebežná aktualizácia internetovej stránky KŠÚ podľa požiadaviek odborných radcov,  
• správa siete, 
• inštalácia aplikačného  programového vybavenia pre PAM,  účtovníctvo a poštu, 
• spolupráca pri zbere údajov pre MŠ SR  - EDUZBER, 
• spracovanie štatistických výkazov a výstupov. 
 
Činnosti pre školy a zariadenia: 
 
• metodická pomoc školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ pri práci 

s aplikačným programovým vybavením ekonomického charakteru, ako aj školám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy a najmä neštátnych škôl a zariadení, 

• odborná a technická pomoc pri riešení problémov na školách a školských organizáciách 
s technickým a programovým vybavením, 

• priebežne zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v košickom kraji,  
komunikácia a výmena informácií pomocou elektronickej pošty. 

 
4.6 Oblasť správy registratúry KŠÚ v Košiciach 

 
V oblasti správy registratúry KŠÚ zabezpečoval obeh písomností v zmysle zákona č. 395/2002 

Z. z. o archívoch a registratúrach a s tým súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č.628/2002 Z 
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.z., v zmysle platného Registratúrneho poriadku KŠÚ a v zmysle ďalších interných predpisov KŠÚ. 
Jednotlivé oddelenia viedli príručné registratúry a do centrálneho registratúrneho strediska KŠÚ 
boli postupne odovzdávané ukončené spisy.  
 Priebežne bola zabezpečovaná bežná činnosť súvisiaca s prácou v podateľni a registratúrnom 
stredisku (preberanie a rozdeľovanie spisov, evidencia došlých a odoslaných  zásielok v systéme 
ASU).  
 
4.7 Oblasť spracovania štatistických údajov 

Činnosť na úseku štatistiky v roku 2009 bola zameraná predovšetkým na spracovanie 
štatistických údajov o výchove a vzdelávaní, výkonových a ďalších ukazovateľov sledovaných za 
spravodajské jednotky, ktorými sú školy, školské zariadenia a zriaďovatelia  v územnej pôsobnosti 
KŠÚ Košice. Hlavnou úlohou úseku štatistiky bolo podieľať sa na zabezpečení  a vykonávaní 
organizačnej i realizačnej fázy štatistického zisťovania a spracovávania štátnych štatistických 
výkazov schválených Štatistickým úradom SR v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní 
schváleného na roky 2009-2011.  

 
V rámci štatistických zisťovaní  sa na KŠÚ uskutočnil zber dát za 25 druhov štatistických 

výkazov – školských, hospodárskych a ostatných. Spolu bolo spracovaných cca  5700 výkazov zo 
škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti  KŠÚ. Táto činnosť obsahovala prípravu, 
distribúciu, metodické usmerňovanie, zber, triedenie, opravy, samostatné odborné spracovanie, 
sumarizáciu, zasielanie databázových súborov za spracované výkazy, spracovanie a zaslanie 
výstupných tlačových zostáv.  

 

V roku 2009 KŠÚ uskutočnil 4 metodické školenia k spracovaniu štatistických výkazov 
a aktualizácii registra ŠaŠZ (sprístupnený na web stránke KŠU) pre ZŠ Košického kraja  
a  metodické školenia k spracovaniu štatistických výkazov  a  hospodárskych výkazov pre obce. 
Štatistické údaje slúžili pri realizácii kontrolnej činnosti zameranej na financovanie, pri 
usmerňovaní riaditeľov pri organizácii školského roka 

 
Výkazy spracovávalo 2428   spravodajských jednotiek (t.j.2040 škôl a ŠZ + 388 

zriaďovateľov)  podľa harmonogramu spracovania školských výkazov určeného ÚIPŠ Bratislava. 
 

Činnosť na úseku štatistiky tiež zahŕňala: 
 

• spravovanie a aktualizácia Registra škôl a školských zariadení, 

• poskytovanie informácií vrátane odborno-metodickej a konzultačnej činnosti  súvisiacej so 
štatistickým zisťovaním školám, ŠZ, zriaďovateľom a novozriadeným právnym subjektom , 

• zabezpečenie zberu údajov o zápise žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2009/2010,  

• spracovanie prehľadov o školách a žiakoch v kraji podľa stavu k septembru 2009,  

• spracovanie podkladov  k zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám 
a školským  zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠ SR  - EDUZBER, 

• preberanie, kontrolu a odovzdávanie zásielok k maturitám, 

• previerka počtu žiakov v školách a školských zariadeniach k 15.9.2009, uvedených 
v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01, 

• pre interné a externé prostredie poskytovanie sumárnych prehľadov a informácií súvisiacich so 
školskou štatistikou v rámci košického kraja. 
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4.8 Oblasť spolupráce KŠÚ so sekciou európskej integrácie MŠ SR 
 
 V roku 2009 spolupráca so sekciou európskej integrácie bola zabezpečovaná  v nadväznosti   
na predošlé roky, kedy KŠÚ v Košiciach realizoval 4 projekty na poskytnutie finančných 
prostriedkov z EU na základe zmlúv s MŠ SR (SORO) Bratislava a KŠÚ Košice. Aktivity boli 
ukončené v roku 2008,  financovanie dobiehalo v roku 2009. Bližšie a konkrétne informácie sú 
uvedené v bode 5.2.     
 

Náklady na jednotlivé činnosti zrealizované  Krajským školským úradom v Košiciach sú 
uvedené v časti  5. Rozpočet organizácie v stanovenom členení. 
 
 
 

5.  Rozpočet organizácie 

 

5.1 Rozpočtové príjmy 

      
     Pre rok 2009 boli Krajskému školskému úradu v Košiciach stanovené  rozpočtové  príjmy v cel- 
kovom   objeme  185 886  €. V  mesiaci  decembri 2009  nám  úpravou  rozpočtu  boli  znížené  o  
o 102 586 €, t.j. na  83 300 €.  Za  obdobie  roku  2009  boli   naplnené vo  výške 343 856 €, z  toho 
vo  vlastnom  úrade  KŠÚ  51 226 € a v  priamo  riadených  organizáciách 292 630 €.  Podstatnú 
časť naplnených príjmov vlastného úradu tvoria : 
  

- 212003 Prenájom strechy pre umiestnenie vysielacieho zariadenia TELEFONICA  O 2                     
  za rok 2009 vo výške 2 777,68 € , prenájom pozemku na reklamné zariadenia                    
  NUBIUM vo výške 1 748,11 € a prenájom budovy ZŠ Bernolákova  154,81 €. 

- 222003  Príjem za priestupky OÚ Rankovce 212,44 €, OÚ Kravany 66,39 € , OÚ Malčice                   
   32,- € , OÚ  Vyšný Medzev 14 €, OÚ Štós 157,04 €, OÚ Kecerovce 90,- € a MÚ 
     Medzev 310,-€. 

- 223001 Za poškodené  učebnice  7 760,42 €. Najvyššie položky vykazujú  : OÚ Smižany                      
    354,-€, MMK Košice 835,89 € , VÚC Košice 4 667,99 €, OÚ Podhoroď 146,69 €                      
    OÚ Podhoroď 146,69 € , MÚ Michalovce 166,98 €, MÚ Sobrance 147,90 €                       
    a MÚ Strážske 150,43 €.    

-    229006  1 967,94 € za poistné udalosti havária KE800DN.                  

-    292012 Preplatky za dodané teplo od TEHO a.s.796,71 € a DALKIA s.r.o 131,78 €                      
  pre budovu KŠÚ na Zádielskej ul. a budovu CŠPP na Bocatiovej ul. v  Košiciach 

-    292017       Vrátky vo výške 11 047,55 €. Najvyššie príjmy sú od OÚ Markušovce a OÚ Turňa 
nad Bodvou za študijné výhody, vrátka depozit 2 427,38 € za mzdy, 
a odvody 2008, DOXX vrátené nespotrebované lístky z roku 2008 1047,38 € 
vrátky za havárie od VÚC, vrátky za asistentov od OÚ Zalužice, MÚ Moldava nad 
Bodvou a OÚ Somotor.       

-     292027       Úroky vo výške 24 113,55 €.           
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5.2  Rozpočtové výdavky 
 
 Rozpisom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2009 a vykonanými rozpočtovými opatreniami  
zo strany Ministerstva  školstva SR v priebehu  roka, bol  upravený rozpočet  Krajského školského 
úradu v Košiciach na rok 2009 v rámci podprogramu 07814 – Zabezpečenie miestnej štátnej 
správy v regionálnom školstve a jeho čerpanie nasledovné  (v €): 
 

 schválený 
rozpo čet 

upravený rozpo čet čerpanie 

610 - mzdy, platy a OOV                    395 672              455 672              455 672 

620 - odvody do poisťovní a NÚP       138 287                  166 000                165 034 

630 - tovary a služby 270 829                171 846                170 797 

640 – bežné transfery                          
 

529 111              546 838              546 742 

600 – bežné výdavky spolu                  
 

1 333 899              1 340 356              1 338 245    

700 – kapitálové výdavky                
 

0     0                                  0 

 
Bežné výdavky za rok 2009 

 
 Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 nám boli pridelené mzdové 
prostriedky vo výške 395 672 €. Vzhľadom na to, že pridelený objem finančných prostriedkov bol 
nepostačujúci, listom č. 2009/00212 zo dňa 3.4.2009 sme požiadali o preklasifikáciu finančných 
prostriedkov z kategórie 630 -  tovary a služby  na 610 - mzdy, platy a OOV. V nadväznosti na RO 
MF SR č. 16324/2009-413 z 13.5.2009 nám MŠ SR RO č. CD-2009-25046/17957-2:05 zo dňa 
25.5.2009 upravilo mzdové prostriedky na rok 2009 navýšením o 60 000 €.  
 
 V priebehu roku 2009 bolo odmeňovanie zamestnancov KŠÚ v Košiciach realizované podľa 
zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 1.11.2009 
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

 
 Nadväzne na čerpané mzdové prostriedky za sledované obdobie bolo poistné a príspevky 
zamestnávateľa do poisťovní a NÚP čerpané vo výške 36,22 % k vyplateným mzdám. Zvýšené 
čerpanie je spôsobené čerpaním v  položke 627 - príspevok do doplnkových dôchodkových  
poisťovní, v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou na rok 2009 vo výške 8 564,41 €.      
 

V rámci kategórie 630 – tovary a služby bola v priebehu roka niekoľkokrát vykonaná úprava 
rozpočtu a to z dôvodu preklasifikácie 60 000,- € z položky 632001   do miezd, presunu 27 313,- €  
na odvody do poistných fondov, presunu 1 687,- € na nemocenské dávky vyplácané z položky 
642015, viazaním finančných prostriedkov v  tovaroch a službách rozpočtovým opatrením zo dňa 
31.3.2009 vo výške 15 255,- €, ako aj navýšenie v rámci kategórie na vyrovnanie záväzkov 
v súvislosti s neplatnosťou ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru na základe rozhodnutia súdu 
a to vo výške 8 727,31 €. Čerpanie pridelených finančných prostriedkov v danej kategórii za rok 
2009 predstavujú výdavky : 

631 - cestovné  

Náklady na tuzemské služobné cesty dosiahli hodnotu 4 207,15 €. V priebehu hodnotiaceho 
obdobia boli organizované pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení jednotlivých 
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okresoch Košického kraja, účasť na výberových konaniach a služobné cesty zamestnancov úradu 
zamerané na kontrolnú činnosť a metodickú pomoc v oblasti regionálneho školstva v rámci kraja. 
Náklady na zahraničné služobné cesty v roku 2009 neboli čerpané.                                       

 632 – energie, voda a komunikácie   

 Podstatnú časť tvoria náklady za odobraté teplo a elektrickú energiu čo predstavuje za  
sledované obdobie 27 390,47 €. Vyššie  čerpanie  nákladov je tiež  za  telekomunikačné a poštové 
poplatky a to 15 539,79 € , ktoré vyplývajú z krajskej pôsobnosti úradu a vysokého počtu 
zriaďovateľov, ale aj škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a 1 680,91 €  za 
vodné a stočné.       

 633 – materiál 

      Náklady sú tvorené zväčša  výdavkami za nákup  všeobecného  materiálu potrebného pre 
činnosť úradu 6 013,18 €, náklady na nákup odborných knižných publikácií vo výške 2 505,99 €, 
nákup  interiérového vybavenia – kovových regálov do registratúrnych stredísk KŠÚ  4 526,01 € 
a obnovu výpočtovej techniky, ktorá je už značne opotrebovaná a jej nutná výmena sa vyžadovala 
hlavne pri spracovaní účtovnej agendy a spracovaní miezd. Celkový objem vynaložených 
finančných prostriedkov na výmenu výpočtovej techniky v roku 2009 predstavuje 5 806,47 €.  .  

      634 – dopravné 

      Úrad disponuje  tromi  služobnými osobnými motorovými vozidlami, z ktorých jedno bolo 
obstarané  nákupom v roku  2004, druhé v roku 2005 a ďalšie  delimitované z  Krajského úradu 
v Košiciach vyrobené v roku 1995. Vzhľadom na to, že delimitované motorové vozidlo je 
vyrobené v roku 1995, vyžaduje  si  pravidelnú  zvýšenú  údržbu.  Náklady  na  servisnú  službu  
pre motorové vozidlá činia 8 474,11 €. Na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 
a havarijné poistenie bolo čerpaných 4 253,54 €. Vysoké sú náklady na pohonné hmoty v súvislosti 
s maximálnym využitím týchto vozidiel pri pracovných cestách v rámci Slovenska a kraja 
v súvislostí  s účasťou  zástupcov  KŠÚ  na  výberových  konaniach  riaditeľov  škôl  a to vo  výške 
16 757,49 €.  

635 – rutinná a štandardná údržba 

      V rámci rutinnej údržby bola podstatná časť potrebných nákladov vyčerpaná v roku 2006 
v súvislosti s presťahovaním úradu do vlastných priestorov. Za rok 2009 boli na údržbu výpočtovej 
techniky a prístrojového vybavenia vynaložené prostriedky vo výške 873,- €. Na údržbu        
administratívnej techniky bolo vynaložených 633,57 €  a na údržbu budovy boli čerpané výdavky 
vo výške 3 911,01 €. Tieto boli vyčerpané na výmenu ventilov ústredného kúrenia v budove KŠÚ 
s cieľom možnosti regulácie tepla v jednotlivých miestnostiach.  

      636 – nájomné za prenájom  

      Za sledované obdobie boli finančné prostriedky v uvedenej položke čerpané vo výške 600,15 €  
v zmysle podpísanej nájomnej zmluvy za prenájom  2 garáží s firmou TEHO Košice. TEHO je 
vlastníkom budovy výmenníkovej stanice, ktorej súčasťou sú garáže a táto budova sa nachádza 
v uzavretom objekte KŠÚ.                

637 – služby 

      Podstatnú  časť  čerpania v tejto položke predstavujú náklady na stravovanie zamestnancov 19 
031,21 €. Za obdobie rokov 2006 až 2008 sme realizovali štyri projekty MŠ SR spolufinancované 
EÚ. V roku 2009 bolo z úrovne Platobnej jednotky MŠ SR vykonané záverečné zúčtovanie týchto 
ukončených projektov, v rámci ktorého sme boli zaviazaní vrátiť nezúčtované finančné prostriedky  
u troch projektov celkom vo výške 15 260,79 € a to : 

1/  Projekt  „Eurošanca pre učiteľov“, kód ITMS 11230220105                              2 135,96 € 
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2/  Projekt  „eVAT- virtuálne autorské tímy“, kód ITMS 11230220228                     415,88 € 

3/  Projekt „Prvá voľba – úspešná kariéra“, kód ITMS 11230310101                      2 708,95 € 

Okrem uvedených odvodov  sme v zmysle rozsudku č. k. 11C/10/2008-51-7108206910 Okresného 
súdu Košice I., ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 4.8.2009 a vykonateľnosť 8.8.2009 uhradili 
trovy konania vo výške 2 658,42 € v súvislosti s náhradou platu zamestnancovi  KŠÚ. 
V podpoložke 637012 poplatky a odvody z celkovej sumy 18 576, 39 € evidujeme tiež 
koncesionárske poplatky  vo výške 621,34 € za rozhlasové a televízne prijímače, poplatky za 
overovanie dokladov v súvislosti so schválenými projektmi MVaRR v rámci ROP, ako aj poplatky 
Štátnej pokladnici za súrne platby.  

V podpoložke 637009 evidujeme úhradu 6 068,90 € za náhradu mzdy a platu Ing. Osifovi, 
bývalému zamestnancovi KŠÚ v zmysle vyššie citovaného rozhodnutia Okresného súdu Košice I.      

V podpoložke 637029 manká a škody evidujeme 1 410,47 €, ktoré predstavujú finančné 
prostriedky uhradené za opravu havarovaného služobného motorového vozidla, ktoré poisťovňa 
v rámci vzniknutej poistnej udalosti neuznala. Uvedená škoda je v štádiu riešenia medzi servisnou 
firmou, poisťovňou a KŠÚ v Košiciach. 

Ostatné  služby  čerpané  v  roku  2009  tvoria  školenia a  kurzy 2 590,50 €, všeobecné služby        
3 037,80 €, ochrana objektov 2 497,15 € a povinný prídel do sociálneho fondu  6 022,59 €.  

 Z celkového prideleného objemu rozpočtu za sledované obdobie bolo pre podprogram 07814 
pre vlastný úrad presunutých z kategórie 630 – tovary a služby celkom 1 687 € na nemocenské 
dávky, ktoré boli v rámci bežných transferov čerpané vo výške 1 591 € t.j. 94,3 % z upraveného 
rozpočtu. Zvyšná a podstatná časť bežného transferu bola pridelená na zabezpečenie činnosti 
školských úradov a to 641009 obci s čerpaním 100,0% a 641010 VÚC, kde pridelené finančné 
prostriedky boli čerpané obdobne vo výške 100%.   

  

Kapitálové výdavky za rok 2009 
 

     Pre rok 2009 neboli zo strany Ministerstva školstva SR pridelené kapitálové výdavky pre 
potreby úradu. 

     V rámci podprogramu 07813 - Usmerňovanie a transformácia  regionálneho školstva Krajský 
školský úrad v Košiciach  realizoval úhradu nákladov súvisiacich s organizačným zabezpečením 
vedomostných a športových súťaží.  Na uvedený účel nám bolo z kapitoly  Ministerstva  školstva 
SR v roku  2009  pridelených 161 290,- €  a ich čerpanie bolo vo výške prideleného rozpočtu.  
 
 
6. Personálne otázky 
 
V oblasti riadenia ľudských zdrojov v roku 2009 plnil Krajský školský úrad úlohy vyplývajúce 
 
• zo štátnozamestnaneckých vzťahov v súlade so  zákonom o štátnej službe (kompletná 

personálna a mzdová agenda, majetkové priznania a vzdelávanie štátnych zamestnancov), 

• zo zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme voči zamestnancom 
vlastného úradu a riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ . 
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Ťažiskové úlohy v roku 2009: 
 
• realizácia výberových konaní na funkcie riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v spolupráci s oddelením odborných 
a metodických činností a spracovanie personálnej agendy vybraných  uchádzačov, 

• zaradenie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 
do kariérových pozícií a platových tried v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona NR SR 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a nadväzujúcich predpisov, 

• poskytovanie poradenstva riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ v Košiciach, zriaďovateľom škôl a pedagogickej verejnosti v košickom kraji najmä 
v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných 
zamestnancoch a súvisiacich predpisov formou osobných  a telefonických konzultácií, písomne 
alebo e-mailovou poštou, 

• spracovanie nových platových dekrétov a oznámení pre zamestnancov v štátnej službe 
v súvislosti s nadobudnutím účinnosti nového zákona o štátnej službe č. 400/2009Z. z.. 

 
 Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2009 bol Krajskému školskému úradu v Košiciach 
rozpísaný počet zamestnancov vlastného úradu 43 zamestnancov a finančné prostriedky na 
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 455 672,00 € a OOV vo výške 2 127,79 €.   
 
 
Prehľad o počte a čerpaní  mzdových prostriedkov za rok 2009: 
 
 
 eviden čný po čet 

zamestnancov 
k 31.12.2009 

čerpanie 
mzdových 

prostriedkov 

z toho osobné 
príplatky 

priemerný 
funk čný   plat 

štátni  zamestnanci 26 345 950,00 € 101 728,00 € 1 108,81 € 
zamestnanci 
vykonávajúci práce vo 
verejnom záujme 

16 109 722,00 €   30 539,00 €    609,57 € 

S P O L U 42 455 672,00 € 132 267,00 €    904,11 € 
 

 
Pri životných jubileách boli  zamestnancom vyplatené odmeny vo výške 345,00 €. 

KŠÚ v Košiciach zamestnával v roku 2009 dvoch zamestnancov so zdravotným postihnutím nad 
70 % a tak splnil povinný podiel zamestnancov so ZPS na celkovom počte zamestnancov. 

 
 Na vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme boli v roku 2009 vynaložené finančné prostriedky v objeme 2 590,50 €. 
 
 Vzdelávanie bolo realizované formou odborných seminárov  a školení, ktoré boli zamerané  na 
legislatívne zmeny zákonov najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona NR SR č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a nadväzujúcich predpisov, zákona NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalších. 
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Veková štruktúra: 
 

do 20 r. 21 r. – 30 r. 31 r. – 40 r. 41 r. – 50 r. 51 r. – 60 r. nad 60 r. 
0 1 4 13 18 6 

 
Vzdelanostná štruktúra: 
 

stredné vysokoškolské základné 

ÚS, ÚSO  Vyššie odborné prvého stupňa druhého stupňa 

2 12 1 0 27 
 
Organizačná štruktúra: 
 

KŠÚ v Košiciach riadi prednosta  doc. PaedDr. Jozef  Vook, CSc. Organizačne je členený 
do troch oddelení, osobného úradu  a útvaru kontroly s nasledovnou hlavnou  náplňou činnosti: 
 

oddelenie počet 
zamestnancov 

hlavná náplň oddelenia 
 

Kancelária 
prednostu 
úradu 
 

7 - organizuje a zabezpečuje zasadnutia poradných  orgánov 
prednostu,  kontakt prednostu s inými orgánmi štátnej 
správy a územnej samosprávy  

- zabezpečuje  pre KŠÚ styk a médiami 
- zabezpečuje štatistické zisťovania na úseku školstva 
- sleduje vývoj siete škôl 
- zabezpečuje tvorbu a  chod informačného systému  KŠÚ 
- vypracúva vnútorné predpisy KŠÚ 
- sleduje vývoj  siete škôl a školských zariadení vo svojej 

pôsobnosti  
- zabezpečuje mzdovú agendu 
 

Útvar  
kontroly 

2 - vykonáva kontrolu hospodárenia a využívania 
pridelených finančných prostriedkov na školách a 
školských zariadeniach a vlastného úradu 

- vybavuje sťažnosti a petície 
Oddelenie 
odborných 
a metodických 
činností 
 

10 - odborná metodicko–poradenská činnosť v oblasti riadenia 
vo vzťahu k zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských 
zariadení 

- koordinovanie a usmerňovanie odbornej činnosti v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských 
zariadeniach 

- usmerňovanie práce školských úradov  
- kontrolná činnosť v oblasti školstva, výchovy 

a vzdelávania a školského stravovania v územnej 
pôsobnosti KŠÚ 
 

 Osobný úrad 
 

4 - zabezpečuje plnenie úloh, ktoré KŠÚ ako služobnému 
úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov 
štátnych zamestnancov  ako aj uplatňovanie právnych 
vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo 
verejnom záujme 
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- zabezpečuje právne služby pre vlastný úrad, školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
úradu., iných zriaďovateľov a pre školy a školské 
zariadenia v územnej pôsobnosti 

Oddelenie 
ekonomických 
činností 
 
 

17 
 
 

- uskutočňuje rozpis finančných prostriedkov školám a 
školským zariadeniam 

- sleduje čerpanie rozpočtu  a prípade potreby vykoná 
rozpočtové opatrenia  

- zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku 
v školách a školských zariadeniach bez právnej 
subjektivity 

- zabezpečuje investičnú činnosť pri príprave 
a uskutočňovaní stavieb škôl a školských zariadení 

- zabezpečuje komplexnú účtovnú agendu  pre KŠÚ 
a preddavkové organizácie 

z toho úsek 
vnútornej 
prevádzky 

5      zabezpečuje: 
- materiálno-technické vybavenie úradu 
- starostlivosť o majetok štátu v správe KŠÚ, jeho údržbu 

a prevádzku 
- autoprevádzku  a práce spojené s dodávateľsko-

odberateľskými vzťahmi 
- starostlivosť o zamestnancov v oblasti stravovania 

a výkon pokladne KŠÚ 
 
 
 
7.  Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku  a prioritné úlohy     

na nasledujúce obdobie 
 

7.1. Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie Krajského školského úradu 
      v Košiciach, realizácia  a prevádzka  automatizovaného  informačného systému 
 

KŠÚ v Košiciach sídli na Zádielskej ulici č.1, Košice.  Autoprevádzka Krajského školského 
úradu v Košiciach bola v roku 2009  zabezpečovaná 2  služobnými motorovými vozidlami so 
služobnými vodičmi a 1 referentským služobným motorovým vozidlom, čo plne postačovalo pre 
zabezpečenie plnenia úloh všetkých zamestnancov KŠÚ v Košiciach. Opravy, údržbu 
a starostlivosť o automobilový park vykonával dodávateľský vybraný autoservis v Košiciach. 

 
Krajský školský úrad v Košiciach je napojený na sieť SANET a správcovské služby si 

zabezpečuje vlastnými zamestnancami.  
 

 Všetci odborní zamestnanci KŠÚ sú pripojení na sieť SANET s využívaním Internetu 
a elektronickej pošty, vo svojej práci využívajú aplikačné programové vybavenie podľa svojho 
zaradenia. Ide najmä o využívanie Microsoft Office – Word a Excel, ale aj o programy týkajúce sa 
ekonomickej, personálnej a prevádzkovej agendy. Vo veľkej miere sa využíva informačný systém 
od firmy IVES na základe zmluvy a licencie.  Krajský školský úrad samostatne zabezpečuje 
spracovanie pošty – WINASU, spracovanie miezd – PAM, účtovníctva a pokladne – WinIBEU. 
KŠÚ je napojený na systém štátnej pokladnice a využíva aj elektronické zasielanie výkazov 
z programu PAM pre sociálnu poisťovňu,  aj pre  zdravotné poisťovne. 
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 Krajský školský úrad v Košiciach má svoju internetovú stránku www.ksuke.sk, na ktorej sú 
priebežne zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji, pre ďalšie 
organizácie a verejnosť. Takmer so všetkými zriaďovateľmi je funkčné spojenie pomocou 
elektronickej pošty.  

 
7.2 Prioritné úlohy na nasledujúce obdobie 
 

KŠÚ v Košiciach bude i naďalej dôsledne plniť všetky úlohy miestnej štátnej správy tak, aby 
činnosť bola zmysluplná a prínosná pre vzdelávacie inštitúcie i zriaďovateľov. 
 
Úlohy v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti: 

• prehlbovať právne vedomie riaditeľov škôl a školských zariadení, cielene prizývať na pracovné 
stretnutia odborníkov, 

• v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi zo zákona 596/2003 Z. z. o zložení rád škôl uskutočniť 
školenie predsedov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, 

• zabezpečiť výberové konania na funkcie riaditeľov škôl a školských zariadení, 

• zúčastňovať sa v intenciách zákona 596/2003 Z. z. výberových konaní v základných 
a stredných školách, 

• organizovať pracovné porady, semináre, školenia podľa potrieb škôl a školských zariadení, 

• zorganizovať stretnutie úspešných študentov stredných škôl pri príležitosti Dňa študentov, 
oceniť najlepších, 

• pokračovať v tradícii organizovania Dňa učiteľov, 

• prehodnotiť sieť učebných odborov, iniciovať vznik nových podľa potrieb regiónu. 

Úlohy v rámci územnej pôsobnosti 

• vyhodnotiť priebeh a úroveň maturitných skúšok 2009/2010, organizačne pripraviť MS v roku 
2011, 

• organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť celoplošné testovanie žiakov 9-tych ročníkov ZŠ, 

• poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám a školským zariadeniam pri tvorbe 
rozvojových projektov, podieľať sa na ich vyhodnocovaní, 

• zrealizovať pracovné stretnutie s riaditeľmi stredných škôl k maturitným skúškam 2011, 

• spracovať pedagogicko-orgnizačné pokyny pre zriaďovateľov a školy a školské zariadenia 
v územnej pôsobnosti KŠÚ, 

• podľa potreby spracovávať písomné pokyny, usmernenia v záujme skvalitňovania práce škôl. 

 
8.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 
Medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov  Krajského školského úradu v Košiciach počas roka 

2009 patrili : 

• zriaďovatelia škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ 
• riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 
• zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 
• riaditelia a zamestnanci poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
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• Ministerstvo školstva SR 
• ŠPÚ Bratislava 
• ŠŠI Bratislava, Košice 
• ŠIOV Bratislava 
• ÚIPŠ Bratislava 
• MPC Bratislava, Prešov, Košice 
• VÚC 
• obecné školské úrady 
• územná školská rada 
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
• mimovládne a neziskové organizácie 
• verejnosť 

 
 

Medzi odberateľov možno považovať aj iné inštitúcie, s ktorými KŠÚ v Košiciach 
spolupracuje a sú uvedené v časti 7.2. 
 
                doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. 
                        prednosta 
 
 
Použité skratky: 
 
CPPPaP centrum pedagogicko-psycholo-
 gického poradenstva a prevencie 
CŠPP centrum špeciálno-pedagogického 
 poradenstva  
IS ŠP informačný systém štátnej pokladnice 
KP kancelária prednostu 
KŠÚ Krajský školský úrad 
MPC Metodicko-pedagogické centrum 
MŠ materské školy 
MŠ SR Ministerstvo školstva Slovenskej 
 republiky  
OEČ oddelenie ekonomických činností 

OOMČ oddelenie odborných a metodických 
 činností 
OÚ osobný úrad resp. obvodný úrad 
 (podľa kontextu) 
PFIČ písomná forma internej časti 
SFK Správa finančnej kontroly 
SŠ stredné školy 
ŠZ školské zariadenia 
ÚIPŠ Ústav informácií a prognóz školstva 
VÚC vyšší územný celok 
ZŠ základné školy

 
Prílohy: 
 
• Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 
• Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  podľa stavu k 09/2009 
• Školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k 09/2009 
 
 
Z čiastkových podkladov oddelení a útvarov KŠÚ 
spracovala Kancelária prednostu KŠÚ v Košiciach 
 
 
 
V Košiciach 26. apríla 2010 
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Štátne

Súkromné

Cirkevné

Prílohy:  
 

Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu    
k 31. 12. 2009 

 
 

Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu k 15. 9. 2009 
 

Druh školy SPOLU Štátne Súkromné Cirkevné 
Materské školy 18782 18167 151 464 
Základné školy 72816 68633 1053 3130 
Špeciálne školy a ŠZ 
(okrem škôl pri zdrav.zariad.) 

4664 4560 49 55 

SOŠ a Konzervatória 25961 23469 1401 1091 
Gymnázia 14057 11663 707 1687 
SPOLU deti a žiaci 136280 126492 3361 6427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Školy a ŠZ Spolu Štátne Cirkevné Súkromné 

Materské školy 443 428 10 5 
Základné školy 320 297 16 7 
Stredné školy 109 81 10 18 
Špeciálne školy a ŠZ (aj org.zložky) 71 65 2 4 
Základné umelecké školy 35 22 3 10 
Jazykové školy 6 5 1 0 
CVČ a ŠSZČ 68 43 7 18 
CŠPP  12 9 0 3 
CPPPaP 9 7 0 2 
Špeciálne výchovné zariadenia 5 5 0 0 
Školy v prírode 2 1 1 0 
Školské internáty 27 25 2 0 
Zariadenia školského stravovania 643 620 15 8 
Strediská služieb škole 3 3 0 0 
Školské kluby detí 267 245 15 7 

Spolu 2020 1856 82 82 
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Školy, ŠZ, deti a žiaci  v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  – k 15. 9. 2009 
 
 

Typ školy Počet škôl Počet detí/žiakov 
Stredné školy 3 1663 
Základné školy a špeciálne ZŠ 40 4004 
Špeciálne MŠ 5 164 
Špeciálne SŠ (aj organizačné zložky) 20 743 
Špeciálne výchovné zariadenia 5 272 
CŠPP 9 - 
CPPPaP 7 - 
Školské internáty 8 - 
Školské kluby detí 14 - 
Školské jedálne 21 - 
SPOLU:  132 6846 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


