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I. Identifikácia organizácie 

 

 

Názov organizácie:    Krajský školský úrad v Bratislave 

 

Sídlo organizácie:   Teplická ul. č. 4, 831 02 Bratislava 

 

Zriaďovateľ:     Ministerstvo školstva Slovenskej  republiky 

 

Kontakt:     telefón: 02/49 20 78 01, 02/49 20 78 25 

                                                                       fax: 02/49 20 78 26, 02/49 20 78 31 

                                                                       e-mail:  redechova@ksuba.sk 

web - stránka:  www.ksuba.sk 

 

Forma hospodárenia:                                  rozpočtová organizácia 

 

Vedenie organizácie: 

 

Prednosta a vedúci služobného 

úradu:                                                           Mgr. Veronika Redechová 

 

Zástupca vedúceho služobného úradu  

a vedúca kancelárie prednostu:                  JUDr. Zlatica Húsková  

 

Vedúca osobného úradu :                           Eva Holíková 

 

Vedúci oddelenia odborných  

činností:                               Mgr. Rudolf Novák 

 

Vedúca oddelenia ekonomických  

činností:                        Ing. Margita Zátorská 
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II. Hlavné činnosti organizácie 

Hlavné činnosti Krajského školského úradu  v Bratislave (ďalej len „KŠÚ“) v roku  2009 boli  

realizované  v súlade s Plánom  práce KŠÚ na rok 2009, ktorý vychádzal z: 

a) Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2006 – 2010 

b) Plánu hlavných úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“) na rok 2009 

c) Plánu gremiálnych porád ministra školstva SR na rok 2009 

d) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 596/2003  Z. z.“) 

e) Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon  597/2003 Z. z.“) 

f) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „školský zákon“) 

g) Zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“) 

h) Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 317/2009 Z. z.“) 

i) ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „VZPP“) 

j) Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2008/2009 (ďalej len „POP“) 

k) analýzy výsledkov činnosti  KŠÚ za rok 2008 
 

Plnením hlavných úloh KŠÚ reagoval na aktuálne zmeny, ktoré nastali v regionálnom školstve. 

Súviseli s aplikáciou školského zákona a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov do praxe. Ich 

implementácia priniesla pre KŠÚ veľké mnoţstvo nových úloh. V prvom polroku išlo najmä 

o uplatňovanie štátnych vzdelávacích programov (ďalej len „ŠVP“) do praxe škôl a  výchovných 

programov do činnosti školských zariadení. V druhom polroku sa pokračovalo v zavedení ŠVP do 

systému špeciálneho školstva a ich rozpracovanie do školských vzdelávacích programov (ďalej len 

„ŠKVP“) v špeciálnych školách a v špeciálnych školských zariadeniach a tieţ postupné zavádzanie  

ŠKVP v ďalších reformných ročníkoch.  

KŠÚ sa aktívne podieľal na príprave zákona  317/2009  Z. z. (okrem pripomienkového konania aj 

aktívnou účasťou vedúcej osobného úradu na práci komisie vymenovanej ministrom školstva 

k príprave tohto zákona) a následne, po nadobudnutí účinnosti zákona v novembri 2009, jeho 

implementáciou do praxe v podmienkach úradu, zriaďovateľov v územnej pôsobnosti, ale aj 

samotných škôl a školských zariadení (ďalej len „ŠaŠZ“)  v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 

KŠÚ. 

V uplynulom roku KŠÚ vyvinul veľké úsilie aj na postupné plnenie úloh k dosiahnutiu hranice                    

5 % prijímaných ţiakov z daného populačného ročníka na osemročné gymnáziá, čo v podmienkach 

Bratislavského kraja (ďalej len „BK“) bola úloha mimoriadne náročná, okrem iného aj z toho 

dôvodu, ţe v BK pôsobí 30 gymnázií s osemročnou dĺţkou štúdia a v predchádzajúcich rokoch na 

osemročné gymnáziá bolo prijímaných takmer 25 %  absolventov 4. ročníka.  

Medzi priority v činnosti KŠÚ patrili aj úlohy súvisiace s projektom Sociálne štipendiá vlády 

Slovenskej republiky pre ţiakov stredných škôl na štúdium na zahraničných stredných školách 

na školský rok 2008/2009 a na školský rok 2009/2010 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 144/2008 

z 27. 2. 2008.  

KŠÚ  je orgán miestnej štátnej správy na úseku školstva, ktorý bol zriadený v zmysle zákona               

596/2003 Z. z. V súlade s týmto zákonom a ďalšími VZPP, v roku 2009 realizoval nasledovné 

činnosti: 

a) plnil úlohu zriaďovateľa pre stredné školy (ďalej len „SŠ“), ktoré zabezpečujú výchovno-

vzdelávací proces (bilingválne štúdium) na základe medzinárodných zmlúv, pre špeciálne ŠaŠZ   



 

 

5 

 

a pre zariadenia výchovného poradenstva a v spolupráci s MŠ SR uskutočňoval zmeny v sieti 

ŠaŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

b) vo vzťahu ku ŠaŠZ, ktorých je zriaďovateľom plnil úlohy v zmysle zákona 596/2003 Z. z.                      

a ďalších VZPP 

c) vydával stanoviská k ţiadostiam o zmeny v sieti ŠaŠZ pre zriaďovateľov vo svojej územnej 

pôsobnosti 

d) vykonával štátnu správu v prvom stupni vo veciach rozhodovania o rovnocennosti dokladov                  

o vzdelaní vydaných základnými školami (ďalej len „ZŠ“) a SŠ  v zahraničí 

e) vykonával štátnu správu v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania 

maloletého ţiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku ţiaka, v ktorom  

v prvom stupni rozhodla obec 

f) rozhodoval v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodoval riaditeľ školy 

alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, alebo riaditeľ ZŠ , ktorej zriaďovateľom je 

obec, ktorá nie je školským úradom (ďalej len „ŠÚ“) 

g) spracovával podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v ŠaŠZ vo svojej 

zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 

h) vymenoval predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky (ďalej len 

„MS“), absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky vo svojej zriaďovateľskej a územnej 

pôsobnosti 

i) spracovával a poskytoval informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy           

a verejnosti, najmä zverejňoval zoznamy voľných miest v SŠ vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v školskom roku 2008/2009 

j) svojim rozhodnutím potvrdzoval, ţe obec je ŠÚ, ak KŠÚ nepotvrdil obec ako ŠÚ, vykonával 

činnosti obce ako ŠÚ 

k) kontroloval dodrţiavanie VZPP v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, v oblasti školského 

stravovania v ŠaŠZ vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa 

osobitného predpisu 

l) plnil úlohy v oblasti financovania ŠaŠZ podľa osobitného predpisu a zároveň kontroloval 

efektívnosť vyuţívania finančných prostriedkov pridelených ŠaŠZ 

m) poskytoval odbornú a poradenskú činnosť obciam, Bratislavskému samosprávnemu kraju (ďalej 

len „BSK“), zriaďovateľom neštátnych ŠaŠZ a riaditeľom ŠaŠZ, ktorých je zriaďovateľom 

n)  vydával organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov ŠaŠZ vo svojej zriaďovateľskej           

a územnej pôsobnosti 

o) organizoval, koordinoval a finančne zabezpečoval obvodné a krajské kolá predmetových 

olympiád, školských športových súťaţí a ostatných postupových súťaţí detí a ţiakov ŠaŠZ  vo 

svojej územnej pôsobnosti a podľa poţiadaviek MŠ SR zabezpečoval aj niektoré celoslovenské 

kolá súťaţí a olympiád 

p) zostavoval rozpočet finančných prostriedkov pre vlastný úrad 

q) viedol personálnu agendu riaditeľov 

r) poskytoval právne poradenstvo 

s) schvaľoval návrhy zmlúv o nájme a prenájme dočasne prebytočných nebytových priestorov ŠaŠZ 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 
 

III. Poslanie a výhľad organizácie 
 

3.1.  Poslanie organizácie 

       Poslanie KŠÚ v Bratislave  je  charakterizované v opise hlavných činností organizácie v prvej 

časti Výročnej správy KŠÚ Bratislava za rok 2009. Je rozdelené na činnosti vykonávané                                 

v zriaďovateľskej pôsobnosti a na činnosti v rámci územnej pôsobnosti.  
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3. 1.1. Úlohy v rámci zriaďovateľskej  pôsobnosti KŠÚ 
 

1.  Oblasť odborných a metodických činností: 

a) vypracovávanie koncepcie a programov rozvoja výchovy a vzdelávania v ŠaŠZ s osobitným 

zameraním na analýzu problémov bilingválneho vzdelávania 

b) výkon odborných, metodicko-konzultačných a poradenských činností pre riaditeľov ŠaŠZ 

c) predkladanie návrhov na MŠ SR na zmeny v sieti ŠaŠZ 

d) vydávanie rozhodnutí v II. stupni vo veciach, v ktorých v I. stupni rozhodoval riaditeľ školy alebo 

školského zariadenia 

e) realizácia a účasť na výberových konaniach na menovanie riaditeľov ŠaŠZ 

f) plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR v oblasti zdravotnej, environmentálnej                      

a ekologickej výchovy v ŠaŠZ a realizácia projektov ŠaŠZ 

g) vypracovávanie podkladov na rokovanie územnej školskej rady 

h) vydávanie pokynov a usmernení k zásadám prevádzky zariadení školského  stravovania 

i) prešetrovanie sťaţností, petícií, vykonávanie predbeţnej a následnej finančnej kontroly                         

a kontrol prijatých opatrení 

j) kontroly plnenia VZPP v ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

k) implementácia nových VZPP (napr. školský zákon, zákon 317/2009, zákon 184/2009 atď. 

a vykonávacích predpisov k nim) do praxe 
 

2. Oblasť ekonomických činností:   

a) rozpis finančných prostriedkov  pre ŠaŠZ 

b) sledovanie čerpania rozpočtu v ŠaŠZ, podľa potreby vykonávanie rozpočtových opatrení 

k jednotlivým ŠaŠZ 

c) zabezpečenie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušením ŠaŠZ 

d) podľa potreby vykonávanie  rozpočtových opatrení medzi jednotlivými ŠaŠZ  

e) sumarizovanie podkladov z platových inventúr jednotlivých ŠaŠZ  

f) zabezpečenie investičnej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavieb alebo technologických 

častí stavieb realizovaných ŠaŠZ 

g) sumarizovanie poţiadaviek  na akcie investičného charakteru a ich predkladanie na MŠ SR 

h) zabezpečovanie poţiadaviek na materiálno-technické a priestorové vybavenie  ŠaŠZ 

i) metodické usmerňovania ŠaŠZ v oblasti prípravy a realizácie verejného obstarávania, účasť na 

verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľov tovarov, prác a sluţieb  pre ŠaŠZ 

j) zostavovanie viacročného plánu a rozpočtu pre ŠaŠZ 

k) usmerňovanie a kontrola komplexnej účtovnej agendy v ŠaŠZ 
 

3. Oblasť personálna: 

a) zabezpečovanie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania 

riaditeľov Š a ŠZ 

b) menovanie a odvolanie riaditeľov ŠaŠZ, vypracovávanie vnútorných predpisov pre poskytovanie 

odmien, osobných príplatkov  a ostatných príplatkov riaditeľom ŠaŠZ 

c) vedenie personálnej agendy riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

d) odborno-poradenská činnosť riaditeľom ŠaŠZ v oblasti pracovno-právnej a odmeňovania 
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3. 1. 2.  Úlohy v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ 
 

1. Oblasti odborných a metodických činností: 

a) vykonávanie odborných, metodicko-konzultačných, poradenských úkonov pre zriaďovateľov            

a vedúcich zamestnancov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, ktoré nie sú ŠÚ resp. 

spoločným školským úradom (ďalej len „SŠÚ“) 

b) výkon štátnej správy v II. stupni vo veciach (vypracovávanie rozhodnutí), v ktorých v I. stupni 

rozhoduje riaditeľ ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je ŠÚ resp. SŠÚ 

c) koordinácia výchovy a vzdelávania začlenených (individuálne integrovaných) ţiakov so 

špeciálno-výchovnými potrebami a v špeciálnych triedach ZŠ 

d) vymenovávanie predsedov skúšobných komisií pre MS, záverečné skúšky, absolventské skúšky        

a štátne jazykové skúšky 

e) koordinovanie a usmerňovanie odbornej činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu                 

v ŠaŠZ a usmerňovanie činnosti zamestnancov obcí a BSK s postavením ŠÚ resp. SŠÚ 

vykonávajúcich činnosti na úseku poskytovania odbornej a poradenskej činnosti ŠaŠZ 

f) kontrolná činnosť a návrhy opatrení v oblasti riadiacej práce vedúcich zamestnancov ŠaŠZ 

g) vydávanie rozhodnutí o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných ZŠ a SŠ v zahraničí 

h) pri výkone štátnej správy v II. stupni vydávanie rozhodnutí vo veciach ohrozovania výchovy              

a vzdelávania maloletého ţiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku 

ţiaka, v ktorých v I. stupni rozhodla obec 

i) sledovanie zmien v sieti ŠaŠZ, vydávanie stanovísk k zaradeniu resp. vyradeniu školy alebo 

školského zariadenie do a zo siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania 

a pracovísk praktického vyučovania  SR 

j) účasť na výberových konaniach na menovanie riaditeľov ZŠ a SŠ 

k) spolupráca vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, BSK, orgánmi školskej samosprávy, 

inými štátnymi orgánmi, inými právnickými a fyzickými osobami zabezpečujúcimi šport               

a telesnú kultúru, vrátane súťaţí detí a ţiakov ŠaŠZ 

l) informovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ŠaŠZ o pripravovaných 

zmenách v oblasti výchovy a vzdelávania, implementácia nových VZPP (napr. školského zákona, 

zákona 317/2009 Z. z., zákona odbornom vzdelávaní, atď. a vykonávacích predpisov  k nim) do 

praxe 

m) odborné poradenstvo pri zavádzaní ŠVP a štátnych výchovných programov do výchovno-

vzdelávacej práce ŠaŠZ 

n) odborná a poradenská činnosť všetkým zriaďovateľom ŠaŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ                  

v oblasti organizácie výchovy a vzdelávania, školského stravovania, práce s mládeţou, rozvoja 

telesnej výchovy a športu 

o) plnenie úloh vyplývajúcich z vládneho programu starostlivosti o deti a mládeţ, boja proti 

negatívnym javom (kriminalita, drogové závislosti, xenofóbia, rasizmus, záškoláctvo), úloh 

vyplývajúcich z uznesení vlády v oblasti zdravotnej, environmentálnej a ekologickej výchovy 

v ŠaŠZ, usmerňovanie ŠaŠZ pri realizácii projektov, vrátane zabezpečenia úloh u iných 

zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ 

p) koordinácia, riadenie  a záverečné vyhodnotenie rozvojových projektov realizovaných ŠaŠZ na 

základe výziev MŠ SR 

q) organizačné, finančné a materiálne zabezpečenie krajských a obvodných kôl predmetových 

olympiád, postupových súťaţí ţiakov a školských športových súťaţí registrovaných MŠ SR 

r) odborno-poradenská činnosť pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania, 

kontrolná činnosť v týchto zariadeniach, spolupráca s regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva a zabezpečenie dohľadu nad výţivou detí a mládeţe 
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s) kontroly plnenia úloh a činnosti zriaďovateľov v územnej pôsobnosti v oblasti školstva, mládeţe 

a telesnej kultúry 

t) štatistické zisťovania údajov a ich spracovávanie na základe metodických pokynov Ústavu 

informácií a prognóz školstva (ďalej len „ÚIPŠ“) pre automatizované spracovanie školských 

štatistických výkazov a v zmysle zákona o štatistike 
 

2. Oblasť ekonomických činností: 

a) spracovávanie poţiadaviek zriaďovateľov na úhradu nákladov podľa osobitných predpisov 

a prideľovanie finančných prostriedkov na tento účel 

b) kontrola a spracovanie poţiadaviek zriaďovateľov na beţné a kapitálové výdavky na riešenie 

vzniknutých havarijných situácií a ich zavedenie do registra MŠ SR 

c) spracovávanie podkladov a zabezpečenie financovania nenormatívnych výdavkov na záujmové 

vzdelávanie (vzdelávacie poukazy) 

d) zber a kontrola údajov o počte ţiakov a ďalších údajov potrebných na rozpis finančných 

prostriedkov z kapitoly MŠ SR 

e) kontrola a spracovanie podkladov na dohodovacie konanie v zmysle zákona o financovaní, 

v závere roka 2009 bolo dohodovacie konanie osobitne zamerané na uplatnenie niektorých 

ustanovení zákona 317/2009 Z. z. 

f) oznamovanie výšky a poukazovanie normatívnych a nenormatívnych finančných príspevkov 

zriaďovateľom 

g) oznámenie konečného upraveného rozpočtu normatívnych a nenormatívnych výdavkov 

k vypracovaniu  Súhrnnej správy o hospodárení (ďalej len „SúSoH“) 

h) kontrola a nahrávanie SúSoH 

i) kontrola a  spracovávanie výkazov Škol (MŠ SR) 1-04 

j) vykonávanie štátneho dohľadu 

 

3. Oblasť personálna: 
a) metodické usmerňovanie zriaďovateľov ŠaŠZ v oblasti pracovno-právnej a odmeňovania 

b) posudzovanie, sledovanie a kontrola splnenia kvalifikačných predpokladov vzdelania 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ŠaŠZ 
 

3. 2. Strednodobý výhľad 

KŠÚ bude aj naďalej pokračovať pri  plnení úloh vyplývajúcich zo VZPP tak, aby sa neustále 

zvyšovala kvalita výchovy a vzdelávania v ŠaŠZ v jeho zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti. 

Mimoriadne úsilie bude venovať neustálemu zvyšovaniu  právneho vedomia riadiacich  a ostatných 

pedagogických a odborných zamestnancov ŠaŠZ v jeho zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti. 

Strednodobý výhľad KŠÚ bude vychádzať zo získaných poznatkov a dosiahnutých výsledkov 

z predchádzajúceho obdobia a poznania stavu a úrovne školstva v BK. V centre pozornosti KŠÚ budú 

aj otázky súvisiace s ďalším skvalitňovaním práce samotného úradu, jeho zamestnancov, jednotlivých 

výstupov slúţiacich širokej odbornej a laickej verejnosti. Prioritou pre ďalšie obdobie bude 

stabilizácia KŠÚ ako orgánu miestnej štátnej správy v celej riadiacej štruktúre regionálneho školstva. 
 

3.2.1. Úlohy  sa budú realizovať v zmysle:  

a) Programového vyhlásenia vlády SR 

b) Plánu hlavných úloh  Ministerstva školstva  SR na rok 2010 

c) Plánu  gremiálnych porád ministra školstva SR na rok 2010 

d) Zákona 596/2003 Z. z. 

e) Zákona 597/2003 Z. z. 

f) Školského zákona 
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g) Zákona 317/2009 Z. z. 

h) Zákona o odbornom vzdelávaní 

i) Zákona 568/2009 Z. z. o celoţivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon 568/2009 Z. z.“) 

j) Ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov 

k) Pedagogicko-organizačných pokynov  MŠ SR na školský rok 2009/2010 a POP na školský rok  

2010/2011 
 

3. 2. 2. Prioritné úlohy na zabezpečenie cieľov: 
a)  Zabezpečiť, v súčinnosti s MŠ SR a v spolupráci s ostatnými priamo riadenými organizáciami 

(ďalej len „PRO“) MŠ SR, implementáciu školského zákona, zákona 317/2009 Z. z., zákona 

o odbornom vzdelávaní, zákona 568/2009 Z. z. a príslušných vykonávacích predpisov, do 

výchovno-vzdelávacej činnosti ŠaŠZ a riadiacich štruktúr v školstve na území BK. Spoluprácu        

s MŠ SR a s ostatnými PRO MŠ SR  sústreďovať na oblasť metodiky, organizátorskej a riadiacej 

práce pri implementácii nových VZPP do praxe. 

b)  Usmerňovať a viesť ZŠ a SŠ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ k príprave                         

a predkladaniu projektov v rámci OP Vzdelávanie – Prioritná os 4 „Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj“, opatrenie 4.1 „Premena tradičnej školy na 

modernú pre Bratislavský kraj“ pri napĺňaní špecifických cieľov opatrenia v podmienkach ŠaŠZ v 

BK. Prípravu projektov usmerňovať s osobitným dôrazom na ich kompatibilitu so školským 

zákonom. 

c)  V spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelania (ďalej len „NÚCEM“)                   

a v súčinnosti so školským inšpekčným centrom (ďalej len „ŠIC“), pripraviť a organizačne 

zabezpečiť kontrolu objektívnosti celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka ZŠ. 

d)  Organizačne a personálne, v spolupráci s NÚCEMom, zabezpečiť MS, absolventské  a záverečné 

skúšky. 

e)  Pokračovať v transformácii CPPPaP v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v zmysle Uznesenia 

vlády č. 283 z 21. 03. 2007 ku Koncepcii pedagogicko-psychologického poradenského systému     

a jeho implementácie do praxe. 

f)  Realizovať úlohy vyplývajúce z Uznesenia vlády SR č. 144/2008 z 27.2.2008, pri poskytovaní 

sociálnych štipendií vlády SR pre ţiakov SŠ na štúdium na zahraničných SŠ v  školskom roku  

2009/2010. 

g)  Organizačne, finančne a personálne zabezpečovať obvodné a krajské kolá postupových súťaţí, 

predmetových olympiád a školských športových súťaţí v územnej pôsobnosti KŠÚ. Na základe 

poverenia MŠ SR organizačne, finančne a personálne zabezpečovať aj celoslovenské kolá 

postupových súťaţí. 

h)  Pri plnení úloh regionálneho školstva v ŠaŠZ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 

spolupracovať s MŠ SR, so zriaďovateľmi ŠaŠZ,  so ŠÚ a SŠÚ so ŠPÚ, s NÚCEMom, so 

Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“), Metodicko-pedagogickým 

centrom (ďalej len „MPC“) a ďalšími vzdelávacími inštitúciami. 

i)  Priebeţne aktualizovať a zverejňovať všetky potrebné informácie na webovej stránke KŠÚ 

www.ksuba.sk   a neustále zvyšovať jej kvalitu. 
 

IV. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
       Krajský školský úrad nemá uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom – MŠ SR.   
 

 

 

 

http://www.ksuba.sk/
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 V. Činnosti – produkty organizácie a ich náklady 

 

5. 1.  Kancelária prednostky (ďalej len KP)         

Do pôsobnosti KP patrí sekretariát, právny úsek, úsek informatiky  a autodoprava. 

A) Úlohy plnené sekretariátom prednostky: 

a) Sekretariát prednostky, z úsporných a vnútorných racionalizačných dôvodov, plnil aj funkciu 

podateľne a zabezpečoval všetky činnosti súvisiace s dennou poštou, ktorá bola na úrad 

doručovaná a odosielaná a úlohy súvisiace s obehom spisovej agendy. 

b) Koordinoval práce oddelení a priebeţne kontroloval plnenie úloh z plánu práce KŠÚ a z porád 

vedenia. Sledoval a evidoval uznesenia vlády súvisiace s regionálnym školstvom. 

c) Kontroloval a priebeţne aktualizoval web stránku KŠÚ, pravidelne sledoval web stránku MŠ SR 

a informácie, ktoré sa týkali činnosti KŠÚ a regionálneho školstva boli zverejňované na stránke 

KŠÚ. 

d) Spolupracoval pri zabezpečovaní porád vedenia, porád zamestnancov KŠÚ, porád riaditeľov 

ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, pri obsahovom a organizačnom zabezpečení prijatí 

zahraničných delegácií (Ministerstva školstva Českej republiky, riaditeľov škôl a pedagógov 

z Fínska) a ďalších pracovných stretnutiach prednostky. 

e) Mesačne evidoval a predkladal osobnému úradu dochádzku zamestnancov.  

f) K plneniu hlavných úloh zabezpečoval, podľa poţiadaviek oddelení, autodopravu,  s dôrazom na 

efektívnosť, účelnosť  a úspornosť vyuţívania motorových vozidiel zamestnancami KŠÚ. 

B) Úlohy plnené KP 

a) Spolupracovala  s MŠ SR, BSK, s Magistrátom hl. mesta Bratislavy, s mestskými časťami, 

s obcami a verejnosťou, s osobitným zreteľom na majetkovoprávnu oblasť a implementáciu VZPP 

do praxe. 

b) V spolupráci s ostatnými oddeleniami sa aktívne podieľala na prácach súvisiacich so zmenami 

v sieti ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, ktoré sa zrealizovali v zmysle VZPP. Zmeny sa 

dotkli škôl, ktoré po účinnosti školského zákona mali viac samostatných právnych subjektov 

v jednom sídle a s jedným riaditeľom. Tieto boli vyradené zo siete a následne zaradené ako 

spojené školy s organizačnými zloţkami a súčasťami. Sú to tieto školy: 

1.   Spojená škola  Dúbravská cesta l, Bratislava 

2. Spojená škola Dolinského ul. 1, Bratislava, 

3. Spojená škola Komenského ul. 25, Pezinok,  

4. Spojená škola Pribinova 16/1, Malacky 

5. Spojená škola Mokrohájska 3, Bratislava 

6. Spojená škola Švabinského 7, Bratislava 

7. Spojená škola Trnavská ul. 2, Senec 

8. Spojená škola internátna , Svrčia 6, Bratislava 

9. Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava 
 

         V roku 2009 bola v zmysle školského zákona ukončená prvá etapa transformácie centier 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“). V pôsobnosti KŠÚ sa 

zrealizovala aj ich racionalizácia, ktorá spočívala vo vyradení bývalej KPPP zo siete. S týmto 

procesom súviseli aj zmeny v sieti, ktoré spočívali v zmenách sídiel dvoch poradní a zmenami 

súvisiacimi s vymedzením nehnuteľného majetku. Tieto skutočnosti sa týkajú CPPPaP so sídlom na 

Brnianskej 47, Bratislava (zmena sídla z pracoviska na Jesenského ul.)  a CPPPaP,  Fedákova 3, 

Bratislava (zmena súvisiaca s vymedzením majetku). Zmena sídla  nastala aj v prípade  CPPPaP 

Drieňova 36 (pôvodné sídlo Bancíkova ul).  

S cieľom racionalizácie siete ŠaŠZ v uplynulom roku KŠÚ poţiadal MŠ SR o vyradenie zo 

siete  k 31. 8. 2009 ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení (ďalej len „ZZ“) na Antolskej 11. Právnym 
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nástupcom zrušenej ZŠ s MŠ sa stali ZŠ pri ZZ Limbova 1 a MŠ pri ZZ Limbova 1. Proces všetkých 

zmien v sieti bol ukončený vydaním nových zriaďovacích listín, resp. vydaním dodatkov 

k zriaďovacím listinám, ktoré realizovala KP.  
 

l) v spolupráci s ostatnými oddeleniami poskytovala  KP:  

1. Informácie, v zmysle zákona  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Právne poradenstvo, v majetkovoprávnej oblasti a v súdnych sporoch pre vlastný úrad a pre 

ŠaŠZ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ. 

3. Právne poradenstvo, v zmysle zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov, pri nakladaní s dočasne prebytočným majetkom, postupoch pri ponukovom konaní 

a pri vypracovaní a predkladaní zmlúv o prenájmoch dočasne prebytočného majetku. 
 

C) Úlohy plnené právnym úsekom KP 
 

1. Majetkovoprávna agenda 

Úlohy majetkovoprávnej agendy a občiansko-právneho konania boli plnené v súčinnosti                

s  MŠ SR, MF SR, súdmi a ďalšími orgánmi a organizáciami. V uplynulom roku KŠÚ v tejto oblasti 

plnil tieto hlavné úlohy: 
 

V spolupráci s MŠ SR riešil výpoţičky nehnuteľného majetku štátu v správe KŠÚ na obdobie              

5 rokov v prospech: 

a) SŠ Metodova (byt pre zahraničných lektorov v objekte Súkromnej strednej školy GASMO, 

Ţehrianska 6, Bratislava). 

b) Cirkevného konzervatória k stavbe na Beňadickej 16 v Bratislave, na zabezpečenie výchovy 

a vzdelávania. 

c) NÚCEM k nebytovým priestorom v budove Špeciálnej základnej škole (ďalej len „ŠZŠ“) 

Ţehrianska 9 v Bratislave, na zabezpečenie činnosti NÚCEM. 
 

V spolupráci s Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“) boli riešené: 

a) Predaj nehnuteľného majetku štátu v Tomášove. 

b) Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu k stavbe MŠ Mišíkova 19, Bratislava, 

predmetná stavba spolu s pozemkom bola zapísaná do katastra nehnuteľností zo správcu ŠZŠ, 

Dúbravská cesta 1, Bratislava,  v prospech správcu ŠZŠ s MŠ, Karpatská 1, Bratislava. 

c) Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu k budove na Fedákovej 3 v Bratislave, 

uvedená stavba bola zapísaná do katastra nehnuteľností na list vlastníctva, zo správcu CPPPaP, 

Brnianska 47, Bratislava, v prospech správcu CPPPaP, Fedákova 3, Bratislava. 

d) Zmluva o prevode správy k stavbe na Drieňovej 36 v Bratislave a následne zápis do katastra 

nehnuteľností na list vlastníctva číslo 2972, zo správcu Centrum vedecko-technických informácií, 

Lamačská cesta 8/A, Bratislava, v prospech správcu CPPPaP Bancíkovej 2, Bratislava, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

e) Zmluva o nájme nebytových priestorov (zubnej ambulancie) na Bachovej 4 v Bratislave, v správe 

KŠÚ, na dobu 5 rokov v prospech spoločnosti ZUBKA s.r.o. 

f) Zmluva na predaj školského objektu v Zohore v správe ŠZŠ Záhumenská 50/A v prospech 

kupujúceho Obec Zohor. 
 

V spolupráci s mestskými časťami Bratislavy, Obvodným úradom Bratislava, Magistrátom hl. 

mesta SR Bratislavy riešil: 

a) S mestskou časťou Bratislava - Dúbravka prenájom časti budovy bývalej ZŠ Bílikova pre 

zabezpečenie výchovy a vzdelávania Gymnázia Bílikova 24 na dobu určitú. 
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b) S Obvodným úradom Bratislava (ďalej len OÚ)  majetkovoprávne usporiadania bytového domu 

v areáli ŠZŠ Hálkova 54, Bratislava. OÚ v Bratislave,  v súčinnosti s KŠÚ, zabezpečil príslušné 

doklady potrebné k zápisu predmetnej stavby do katastra nehnuteľností. 

c) Prostredníctvom OÚ v Bratislave bola na príslušný súd podaná ţaloba o určenie vlastníckeho 

práva k pozemkom v areáli Spojenej školy Novohradská. Škole bola zo strany KŠÚ poskytovaná 

právna pomoc. 

d) Vypracovanie stanoviska pre Magistrát hl. mesta SR Bratislava k „Dohode o urovnaní sporných 

práv a povinností v súvislosti so správcovskými vzťahmi ŠZŠ a MŠ, Karpatská 1, Bratislava a ZŠ, 

Jelenia 16, Bratislava. KŠÚ zotrval na pôvodnom stanovisku, ţe v súlade so zákonom číslo 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 278/1993  

Z. z.“),  je ŠZŠ s MŠ, Karpatská 1, Bratislava, správcom školského objektu ZŠ, Jelenia 16, 

Bratislava. 
 

2. Súdne spory 

a) Okresný súd (ďalej len „OS) Bratislava II nezačal konať v právnej veci BSK c/a 1. ŠZŠ 

Nevädzová 3, Bratislava, 2. KŠÚ o určenie neplatnosti zmluvy o prevode správy nehnuteľného 

majetku štátu a o určenie vlastníctva. Predmetom je určenie vlastníctva k časti školského objektu 

v správe ŠZŠ Nevädzová 3, Bratislava, v prospech BSK. 

b) V právnej veci Mestská časť Bratislava - Nové Mesto c/a KŠÚ o zaplatenie 174.185,09 €.                

OS Bratislava III rozsudkom zo dňa 24. 02. 2009 zamietol návrh proti KŠÚ ako odporcovi               

v 1. rade. Odporca podal proti rozsudku odvolanie, vo veci rozhodne Krajský súd (ďalej len 

„KS“) v Bratislave. Konanie nebolo doteraz nariadené. 

c) V právnej veci M. K. c/a KŠÚ o zaplatenie náhrady mzdy v sume 16.351,23 € s príslušenstvom 

KS v Bratislave po odvolaní KŠÚ potvrdil rozsudok OS Bratislava III, podľa ktorého bol KŠÚ 

povinný zaplatiť navrhovateľovi náhradu mzdy v sume 16.351,23 € s príslušenstvom. Nakoľko 

v tejto veci súd skôr právoplatne rozhodol o náhrade mzdy, KŠÚ podal dovolanie  na Najvyšší 

súd SR pre prekáţku právoplatne rozhodnutej veci. 

d) OS Bratislava III. nezačal konať v právnej veci Mesto Modra c/a KŠÚ o určenie vlastníckeho 

práva k budove ŠZŠ v Modre. Predmetom je určenie vlastníctva školského objektu v správe           

ZŠ, Modra, v prospech Spojenej školy Komenského Pezinok, v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

e) V právnej veci Ing. E. M. c/a KŠÚ o zaplatenie sumy 5.211,45 € s príslušenstvom.                             

KS v Bratislave zmenil rozsudok OS Bratislava I a návrh na zaplatenie sumy s príslušenstvom 

zamietol.  

f) V pracovnoprávnych veciach neplatnosti skončenia pracovného pomeru zamestnancov RDD 

Tomášov. KS potvrdil rozsudky OS Bratislava o neplatnosti výpovede. KŠÚ podal v týchto 

veciach dovolanie na Najvyšší súd SR. 

g) V právnej veci Nadácia SŠVÚ o ochranu dobrej povesti právnickej osoby a úhrady nemajetkovej 

ujmy v sume 49790,87 €.  KS v Bratislave zamietol odvolanie navrhovateľa. Ústavný súd  SR 

zrušil rozsudok KS v Bratislave a vec vrátil na ďalšie konanie. 
  
3. Právne poradenstvo 

Právne  poradenstvo  bolo poskytované  priebeţne   počas   celého  roka  ŠaŠZ                                

k problematike uzatvárania  nájomných a iných  zmlúv, vo vzťahu k súdnym veciam a exekučným 

veciam.     
 

D) Úsek informatiky: 

       Na úseku informatiky s cieľom zabezpečenia plynulého a bezproblémového chodu úradu                 

v roku 2009 boli vykonávané nasledovné činnosti: 
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a) pravidelná údrţba servera, siete a informačných systémov (WinIBEU, UCSUM, WinASU, PaM), 

zabezpečovaná permanentná funkčnosť a prevádzka výpočtovej techniky 

b) reinštalácie OS Windows XP 3x, poskytovaná priebeţná poradenská činnosť zamestnancom KŠÚ 

c) pravidelná kontrola webovej stránky na dodrţiavanie zákona č. 275/2006  Z. z. a výnosu  MF SR                

o štandardoch pre IS verejnej správy, pravidelná aktualizácia titulnej stránky a údrţba štruktúry 

celej stránky 

d) správa počítačov vo Windows doméne KSUBA 

e) inštalácia nového ANTISPAMOVÉHO filtra s vyššou účinnosťou 

f) nainštalovaný SP 3 s cieľom zvýšiť bezpečnosť na všetky PC 

g) nastavenie automatických aktualizácií OS Windows XP 

h) zvýšená dátová kapacita na zálohovacom serveri v súlade so zvýšenými nárokmi uţívateľov 

zvýšením diskovej kapacity 

i) inštalácia nového poštového servera, brány, DNS a firewallu na platforme UNIX za účelom 

zvýšenia výkonu, stability a hlavne bezpečnosti 

j) inštalácia nového sieťového prepínača a  nového záloţného zdroja 

k) pravidelné zálohovanie všetkých dôleţitých dát  
 

E) Úsek kontroly  

Úsek kontroly v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2, ods. 3 písm. e) a f)  zákona  596/2003 Z. z., 

kontroloval efektívnosť vyuţívania finančných prostriedkov pridelených ŠaŠZ. Kontrolná činnosť sa 

realizovala v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 502/2001 Z. z.). 

V zmysle týchto VZPP v roku 2009 bolo vykonaných celkom 27 kontrol. Z nich bolo 24 následných 

finančných kontrol a 3 kontroly opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri následných 

finančných kontrolách. Úsek kontroly vykonával  nasledovné činnosti: 

a) následné finančné kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho 

rozpočtu (ďalej len ŠR),  všeobecného rozpočtu Európskej únie (ďalej len „EÚ“); s materiálnymi 

hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, kontroloval efektívnosť a účelnosť ich vyuţitia 

v ŠaŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

b) kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri následnej finančnej kontrole 

c) v zmysle § 10 ods. 14 vykonával následné finančné kontroly činnosti obce a BSK v oblasti 

školstva   

d) v zmysle § 11 ods. 5 vykonával  kontroly dodrţiavania VZPP a opatrení vydaných na ich základe 

e) kontroly dodrţiavania metód a postupov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

f) vybavoval a prešetroval sťaţnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a ţiakov ŠaŠZ, 

ktorých je zriaďovateľom a následne kontroloval prijaté opatrenia 

g) viedol centrálnu evidenciu sťaţností a petícií a kontroloval ich plnenie. 
 

1. Následné finančné kontroly hospodárenia  
s finančnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR – spolu 16 z toho 4 mimo plánu kontrolnej činnosti:  

a) v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Bratislave: spolu vykonaných   

9 kontrol z toho 2 mimo plánu kontrolnej činnosti: 

- Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava – mimo plánu kontrolnej činnosti 

- SOŠ pre ţiakov so sluchovým postihnutím, Koceľova 26, Bratislava 

- ŠZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, Nevädzova 3, Bratislava 

- ZŠI pre ţiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Vlastenecké nám. 1, Bratislava 

- SŠ, Dúbravská cesta 1, Bratislava 

- Špeciálna ZŠ, Záhumenská 50/A, Stupava 
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- Diagnostické centrum a Materská škola pri DC, Slovinská 1, Bratislava 

- Špeciálna ZŠ s MŠ, Karpatská 1, Bratislava  

- CPPPaP, Hrobákova 3,  Bratislava – mimo plánu kontrolnej činnosti 

b) v obciach – 6 kontrol z toho 2 mimo plánu kontrolnej činnosti 

- Mestská časť Bratislava - Staré Mesto,  Miestny úrad,  Vajanského nábreţie 3, Bratislava 

- Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Miestny úrad, Ţatevná 2 a 4, Bratislava 

- Mestská časť Bratislava - Karlova Ves, Miestny úrad, Nám. sv. Františka 8, Bratislava 

- Mestská časť Bratislava - Petrţalka, Miestny úrad, Kutlíkova 17, Bratislava 

- Mesto Pezinok - Mestský úrad, Pezinok - mimo plánu kontrolnej činnosti 

- Mesto Malacky - Mestský úrad, Malacky – mimo plánu kontrolnej činnosti 

c) v iných právnických osobách  - 1 kontrola 

- Súkromná stredná odborná škola HA GASMO, Ţehrianská 6, Bratislava 

        Z celkového počtu vykonaných 16 následných finančných kontrol hospodárenia s verejnými 

prostriedkami poskytnutými zo ŠR boli 2 kontroly ukončené Správou o výsledku kontroly (prijatých 

spolu 10 opatrení na nápravu) a  14 kontrol ukončených Záznamom o výsledku kontroly (neprijaté 

ţiadne opatrenia na nápravu). 

2. Nedostatky zistené pri následných finančných kontrolách: 

a) porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

b) pouţitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom 

c) pouţitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, čím došlo k vyššiemu čerpaniu finančných 

prostriedkov 

d) porušenie § 19 ods. 5 – organizácia uzatvorila zmluvu o dielo, ktorou sa zaviazala na úhrady, 

ktoré nemala zabezpečené v rozpočte beţného rozpočtového roku,  čím  došlo k zaťaţeniu 

nasledujúceho rozpočtového roku 

e) porušenie § 19 ods. 8 – poskytnutie preddavku nedohodnutého v zmluve o dielo 

f) porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (nevykonanie 

inventarizácie v zmysle § 29 - § 30) 

g) porušenie zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (odvádzanie 

povinného prídelu vykonávané v rozpore s § 6  a § 8 zákona o SF) 

h) porušenie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení  neskorších 

predpisov (nepreukázateľné vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly) 
 

3. Následné finančné kontroly vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých na  

rozvojové projekty   u  8 zriaďovateľoch v 13 školách: 

a) PROFKREATIS, občianske zdruţenie, Ruţová dolina 29, Bratislava -1 ZŠ - 250 000,- Sk 

(8 298,48 €) 

b) ZŠ s MŠ pre deti a ţiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava -   

1 ZŠI - 80 000,- Sk (2 655,51 €) 

c) Mestská časť Bratislava - Petrţalka, Kutlíkova 17, Bratislava -3 ZŠ – 530 000,- Sk (17 592,78 €) 

d) Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava -2 ZŠ – 360 000,- Sk (11 949,81 €) 

e) Obecný úrad Dunajská Luţná – Materská škola -1 MŠ - 95 000,- Sk (3 153,42 €) 

f) Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava -2 stredné školy - 400 000,- Sk 

(13 277,57 €) 

g) Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Istrijská 49, Bratislava -2 ZŠ - 275 000,- Sk 

(9 128,33 €) 

h) Mestská časť Bratislava - Ruţinov, Mierová 21, Bratislava -1 ZŠ – 200 000,- Sk (6 638,78 €) 
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      Všetky kontroly vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých na rozvojové projekty boli 

ukončené Záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly a neboli prijaté ţiadne opatrenia na 

nápravu.  
 

 

4. Kontroly opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri finančných kontrolách: 

a) Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, Bratislava 

b) Diagnostické centrum pre mládeţ, Trstínska 2, Bratislava – Záhorská Bystrica 

c) ZŠ s MŠ pre deti a ţiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava 

Termínované opatrenia boli splnené, opatrenia s trvalým termínom sa plnia priebeţne.  
 

5. Vybavovanie a prešetrovanie sťažností a petícií a ich následná kontrola: 

       V roku 2009 bolo v centrálnej evidencii sťaţností a petícií KŠÚ zaevidovaných celkom                

19 sťaţností a 2 petície.  Z celkového počtu 19 sťaţností (6 anonymných) bolo:  

a) 15 odstúpených z dôvodu príslušnosti na iné subjekty (z toho: 6 anonymných) 

b) 4 sťaţnosti boli priamo prešetrené a vybavené zamestnancami KŠÚ v Bratislave 
 

Sťaţnosti, ktoré boli z dôvodu príslušnosti odstúpené na iné subjekty poukazovali hlavne na 

nedostatky: 

a) v riadiacej a vzdelávacej činnosti riaditeľa školy – 9 sťaţností (z toho 4 anonymné) 

b) v činnosti predsedu rady školy – 1 sťaţnosť 

c) pri voľbách riaditeľky MŠ – 1 sťaţnosť 

d) vo financovaní stravovania zo strany rodičov – 1 sťaţnosť 

e) v efektívnosti vyuţívania finančných prostriedkov – 1 anonymná sťaţnosť 

f) v pracovno-právnych vzťahoch – 1 anonymná sťaţnosť 

g) v riešení problému zo strany triednej učiteľky – 1 sťaţnosť 
 

Sťaţnosti, ktoré boli priamo prešetrené a vybavené zamestnancami KŠÚ poukazovali na: 

a) nedostatky v organizácii olympiády, kvalifikovaná ako opodstatnená (prijaté 1 opatrenie) 

b) nesprávny postup rady školy pri odvolávaní riaditeľky školy, kvalifikovaná ako neopodstatnená 

c) diskriminácia pri prijímaní do zamestnania, sťaţnosť kvalifikovaná ako neopodstatnená 

d) porušenie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, sťaţnosť kvalifikovaná ako 

neopodstatnená 
 

V roku 2009 bolo v centrálnej evidencii sťaţností a petícií zaevidovaných: 

a) 5 podaní, ktoré v zmysle § 4 ods. 1 písm. a)  aţ c) zákona č. 152/1998 Z. z. neboli sťaţnosťami.  

Tieto podania boli zo strany sťaţovateľa podávané ako dopyt, ktorým sa nedomáhal ochrany 

svojich práv, resp. upozorňoval na činnosť iného orgánu verejnej správy. 

b) 2 petície, ktoré sa týkali 

- sprístupnenia školského areálu (dvoru) širokej verejnosti,  podaná občanmi Mestskej časti 

Bratislava -Podunajské Biskupice – kvalifikovaná ako neopodstatnená 

- narušovania výchovno-vzdelávacieho procesu správaním ţiaka 2.B. triedy ZŠ Borodáčova 2, 

Bratislava. Petícia bola podaná rodičmi ţiakov uvedenej triedy. Z dôvodu príslušnosti na 

vybavenie bola petícia odstúpená zriaďovateľovi školy Mestskej časti Bratislava – Ruţinov. 
 

6. V oblasti metodiky a poradenstva sa na úseku kontroly realizovali nasledovné aktivity: 

a) pravidelná účasť kontrolórky na poradách riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,  

v rámci ktorých boli prednesené informácie a zovšeobecnené poznatky a skúsenosti zistené pri 

následných finančných kontrolách v ŠaŠZ za školský rok 2008/2009 
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b) odborno-poradenské a metodické usmerňovanie riaditeľov ŠaŠZ a ostatných vedúcich 

zamestnancov v oblasti dodrţiavania VZPP, najmä pri verejnom obstarávaní, hospodárení 

s majetkom štátu, dodrţiavaní zákona o finančnej kontrole (preukázateľné vykonávanie 

predbeţnej finančnej kontroly) 

c) pravidelná a priebeţná odborno-poradenská a metodická pomoc poskytovaná riaditeľom 

a zamestnancom ŠaŠZ zameraná na predchádzanie nedostatkov v oblasti hospodárenia 

s verejnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR ako aj dodrţiavanie VZPP (telefonicky, e-mailom, 

osobným pohovorom, účasťou na pracovných poradách účtovníčok, aktívnou prácou  v 2 radách 

škôl ). 
 

V. 2. Oddelenie odborných činností (ďalej len „OOČ“)  
 

A) Výkon štátnej správy 

 Výkon štátnej správy v prvom stupni sa realizoval v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. vo veciach: 

a) rozhodovania o  rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných ZŠ a SŠ v zahraničí. V roku 2009 

KŠÚ prijal 108 ţiadostí, čo bolo  o 39 viac ako v roku 2008. Vydaných bolo 89 rozhodnutí a 19 

potvrdení. 

b) rozhodovania o návrhu počtu tried a počtu ţiakov prvého ročníka pre gymnáziá s osemročným 

štúdiom v územnej pôsobnosti KŠÚ pre nasledujúce prijímacie konanie – vydaných 18 rozhodnutí 

c) v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ Š alebo ŠZ o prijatí na štúdium. Prijatých bolo                

70 odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa školy. Z toho bolo  67 potvrdených a 3 boli zmenené. 
 

Odvolanie Prijaté Potvrdené Zmenené 

na overenie špeciálnych schopností zručností a nadania 55 52 3 

na 4. ročné štúdium 7 7 0 

na 8. ročné štúdium 8 8 0 

S P O L U 70 67 3 

 

d) v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy alebo školského zariadenia o nepovolení konať 

opravné a komisionálne skúšky – 4 prijaté a 4 zmenené 

e) vydaných 15 rozhodnutí v rámci odvolacieho konania – neprijatia ţiakov do 1. ročníka ZŠ 

Košická, ktorá je organizačnou zloţkou SŠ Novohradská 3, Bratislava 
 

B) Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 

      Celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka, Testovanie 9-2009 sa uskutočnilo 11. marca 2009 

v  124 ZŠ BK. V spolupráci so ŠÚ, SŠÚ a riaditeľmi ZŠ bola zabezpečená objektívnosť testovania 

takmer 400 externými pozorovateľmi, pedagogickými zamestnancami ZŠ, odbornými zamestnancami 

ŠÚ a SŠÚ, odbornými radcami KŠÚ, delegovanými prednostkou KŠÚ  a školskými inšpektormi ŠŠI. 

Odborní radcovia KŠÚ boli pozorovateľmi testovania v 7 ZŠ.  Z priebehu testovania, zo záznamov 

pozorovateľov vyplynulo, ţe testovanie prebehlo bez závaţných nedostatkov. Riaditelia ZŠ, školskí 

koordinátori a administrátori vysoko odborne realizovali a zvládli celý proces certifikačného 

testovania ţiakov 9. ročníka. Náhradný termín celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka ZŠ v BK 

zabezpečoval KŠÚ dňa 31. marca 2009 v SŠ, Metodova 2, ktorej organizačnou zloţkou je                      

ZŠ Jelačičova 5 v Bratislave. Z 19 prihlásených ţiakov sa zúčastnilo náhradného testovania 14 

ţiakov, t.j. 73,7 % prihlásených. 
 

C) Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti 

Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti ţiakov 9. ročníka (kompetenčné testovanie) sa 

uskutočnilo dňa 29. apríla 2009 v 8 ZŠ BK (3 119 ţiakov 9. ročníka z 88 vybraných ZŠ zo všetkých 
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krajov SR). Odborní radcovia KŠÚ sa zúčastnili ako externí dohľad v 5 ZŠ. Testovanie prebehlo bez 

závaţných nedostatkov. 

 

D)    Marurity 2009 

KŠÚ v súčinnosti s NÚCEMom, v zmysle školského zákona a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. 

o ukončovaní štúdia na SŠ realizoval úlohy spojené so zabezpečením MATURITY 2009. KŠÚ 

vypracoval Harmonogram MS 2009. 

V zmysle harmonogramu boli plnené nasledovné úlohy: 

a) vydanie 463 dekrétov predsedom predmetových maturitných komisií (ďalej len „PPMK“)              

a 43 dekrétov predsedom školských maturitných komisií (ďalej len „PŠMK“) v gymnáziách 

b) vydanie 636 dekrétov PPMK a 43 PŠMK  v stredných odborných školách (ďalej len „SOŠ“) 

c) vydanie 54 menovacích dekrétov pre predsedov skúšobných maturitných skúšok na absolventské  

a záverečné skúšky 

d) 91 zmien  dekrétov v priebehu celého roka  

e) príprava a realizácia preberania testov na externú časť MS v dňoch 16.-20. marca 2009 

f) príprava on-line maturity z matematiky a anglického jazyka na úrovni B1 v Gymnáziu,             

Ul. L. Sáru, Gymnázium L. Novomeského, Gymnázium Tomašíkova ul., Gymnázium F. G. 

Lorcu, Hronská ul., SPŠ elektrotechnická, ul. K. Adlera, SPŠ elektrotechnická, Hálova ul. 

a Spojená škola Tilgnerova ul. v Bratislave 

g) príprava a určenie škôl na náhradný termín EČ a PFIČ MS 2009  v termíne 28. 4.  – 4. 5. 2009 

h) vypracovanie Správy o priebehu a celkovej úrovni maturitných skúšok za školský rok 2008/2009 

v Bratislavskom kraji na základe pokynov MŠ SR v júni 2009 

i) vypracovanie vyúčtovania MS, AS a ZS v októbri 2009 
 

V novembri 2009 sa začala príprava MS 2009/2010. Spracovávali sa základné podklady pre 

NÚCEM: 

a) distribučné miesta na odovzdávanie zásielok pre EČ MS 2010 

b) spájanie škôl na MS 2010 

c) vyţiadanie podkladov zo stredných škôl na MS 2010 na vydanie dekrétov PPMK a PŠMK 

d) príprava vzdelávaní pre NÚCEM 
 

D) Odborno-poradenská činnosť 
 

a) Implementácia školského zákona do praxe 

- Odborní radcovia KŠÚ sa podieľali na organizačnom zabezpečení krajských seminárov 

k zavedeniu Metodického pokynu č. 7/2009-R na hodnotenie ţiakov ZŠ a Metodického pokynu  

č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov SŠ do praxe a s nimi súvisiacimi zmenami 

v realizácii  spracovania školských tlačív za účasti zástupcov MŠ SR a zástupcov ŠEVT. 

- Pre riadiacich zamestnancov materských škôl (ďalej len „MŠ“) KŠÚ v spolupráci s MŠ SR 

(PaedDr. Hajdúková, PhD.) zabezpečil školenie riaditeľov MŠ a ich zriaďovateľov v územnej 

pôsobnosti KŠÚ na tému Právne normy a prax v MŠ, zamerané na školský zákon, vyhlášku              

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ v znení vyhlášky č. 309/2009 Z. z. 

- Pri aplikácii školského zákona do praxe špeciálnych škôl a školských zariadení (ďalej len 

„ŠŠaŠZ“) odborná radkyňa KŠÚ pre špeciálne školstvo  pracovala v pracovnej skupine pri ŠPÚ, 

ktorá sa podieľala na  tvorbe ŠVP pre špeciálne  školy a Štátnych výchovných  programov pre 

špeciálne výchovné zariadenia. 

- V mesiacoch október - november KŠÚ zabezpečil v spolupráci s MŠ SR a MPC Bratislava               

(Ing. Tokárová, p. Hlavatá) školenia pre odborných zamestnancov zariadení školského 
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stravovania a zriaďovateľov k aplikácii ustanovení školského zákona a vyhlášky MŠ SR                     

č. 330/2009 Z. z. o zariadeniach školského stravovania.  

b) Poradenstvo pre ŠÚ a SŠÚ 

KŠÚ pre ŠÚ a SŠÚ zorganizoval   3 pracovné porady zamerané na: 

- celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka, prijímanie na vzdelávanie v SŠ, informácie 

o zabezpečení výberových konaní na funkciu riaditeľa školy resp. školského zariadenia 

- metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov ZŠ, realizáciu programu eTlačivá 

- realizáciu normatívneho financovania EDUZBER 2009, hodnotiace správy k rozvojovým  

projektom, ŠVP ISCED 0, spracovanie štatistických výkazov, kontroly v zariadeniach 

školského stravovania a organizačné zabezpečenie predmetových olympiád a postupových 

súťaţí 
 

c) Poradenstvo pre riaditeľov ŠaŠZ  v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 

Poradenstvo pre riaditeľov ŠaŠZ bolo v roku 2009 realizované odbornými radcami KŠÚ 

v zmysle VZPP aj prostredníctvom práce v sekciách: 

- riaditelia ZŠ – 4 zasadnutia 

- riaditelia CPPPaP – 3 zasadnutia 

- riaditelia ŠŠ a ŠŠZ – 3 zasadnutia 

- riaditelia MŠ – 5 zasadnutí 

- riaditelia gymnázií – 3 zasadnutia 

- riaditelia SPŠ – 1 zasadnutie 

- riaditelia SOŠ – 1 zasadnutie 

KŠÚ zorganizoval pre riaditeľov ŠaŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  3 pracovné porady 

okrem vyššie uvedených zasadnutí sekcií riaditeľov. 
 

E) Organizácia postupových súťaží, predmetových olympiád, školských športových súťaží 

a rozvojových projektov 
 

Prehľad o počte predmetových olympiád, postupových súťaţí a školských športových súťaţí  
 

Súťaže 

Obvodné kolá Krajské kolá Celoslovenské kolá 

Predmetové 

olympiády 

a súťaže 

Školské 

športové 

súťaže 

Predmetové 

olympiády 

a súťaže 

Školské 

športové 

súťaže 

Predmetové 

olympiády 

a súťaže 

Školské 

športové súťaže 

Počet súťaţí 126 230 43 51 20 2 

Účasť ţiakov 6 540 8 891 1 615 2 510 3 576 223 

Počet poverení 32 56 66 26   

Počet zmlúv 42 52 43 26 20  

Počet vyhodnotení 126 230 43 51 20 2 

Poskytnuté financie € 19 916 28 832 26 555 12 693 66 565 8 132 

 

Organizácia predmetových olympiád, postupových súťaţí a školských športových súťaţí bola 

zo strany KŠÚ zabezpečovaná v úzkej spolupráci s poverenými organizátormi. V roku 2009, tak ako 

aj v minulých rokoch, to boli najmä centrá voľného času v Bratislave a v Malackách. V obvodoch 

Pezinok a Senec to boli jednotlivé ŠaŠZ. Kaţdá súťaţ bola po ukončení jednotlivých kôl 

vyhodnotená a finančne usporiadaná. Odborní radcovia KŠÚ pri realizácie predmetových olympiád, 

postupových súťaţí a školských športových súťaţí vykonávali  pravidelnú kontrolnú činnosť. 
 

F) Rozvojové projekty vyhlásené Ministerstvom školstva SR za rok 2009 
 

Názov projektu Podané projekty Úspešné projekty 

Elektronizácia a revitalizácia školských jedální 94 14 



 

 

19 

 

Elektronizácia a revitalizácia školských internátov 24 3 

Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 33 6 

Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave 13 6 

Zdravie v školách 22 2 

ENVIROPROJEKT 12 6 

Jazykové laboratóriá 61 7 

Otvorená škola - IKT 34 3 

Otvorená škola - oblasť športu 80 28 

Elektronizácia a revitalizácia materských škôl  9 

E-vzdelávanie pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a ţiakov so zdravotným znevýhodnením 

8 2 

Športové triedy 7  

 

ŠaŠZ v BK prostredníctvom KŠÚ podali v minulom roku 157 rozvojových projektov, 

z ktorých bolo 59 vybraných a realizovaných (37,6 % úspešnosť). Projekty Elektronizácia 

a revitalizácia MŠ, Elektronizácia a revitalizácia školských jedální a Elektronizácia a revitalizácia 

školských internátov boli podávané buď priamo na MŠ SR alebo na MPC. K vypracovaniu 

záverečných správ boli pre zriaďovateľov vydané usmernenia. Po ukončení jednotlivých rozvojových 

projektov boli vypracované záverečné hodnotiace správy, vrátane výsledkov kontrolnej činnosti, 

ktoré boli v stanovenom termíne predloţené na MŠ SR.  Celkom bolo spracovaných 7 záverečných 

správ k vyhodnoteniu rozvojových projektov vyhlásených v roku 2008, a hodnotených  v roku 2009.  
 

G) Projekt Vzdelávacie poukazy 

Do realizácie projektu Vzdelávacie poukazy, ktorý zabezpečuje rozvoj záujmového 

vzdelávania a výchovy a práce s nadanými ţiakmi sa zapojilo 124 zriaďovateľov ŠaŠZ.  Okrem KŠÚ 

a BSK sa zapojilo 73 obcí, 42 súkromných zriaďovateľov a 7 cirkevných zriaďovateľov. Školy vydali 

78 833 vzdelávacích poukazov. Poskytovateľom, záujmového vzdelávania bolo odovzdaných 60 126 

vzdelávacích poukazov čo bolo  76,3 % z celkového počtu vydaných poukazov. 
 

H) Projekt Sociálne štipendiá vlády SR pre žiakov SŠ na štúdium na zahraničných SŠ na 

školský rok 2009/2010 

Projekt v roku 2009 sa realizoval v zmysle Uznesenia vlády SR  č. 144/2008 z 27. 2. 2008 po 

druhý raz. Bol určený pre ţiakov SŠ na ročné štúdium cudzieho jazyka v zahraničí. Oproti prvému 

roku sa prísnejšie posudzovalo dodrţiavanie sociálneho hľadiska ţiaka. Kritériá výzvy boli 

v priebehu jeho realizácie zo strany MŠ SR zjemňované. KŠÚ prijal 16 ţiadostí a nominoval              

5 ţiakov pre štúdium v zahraničí.  
 

Jazyk Počet žiadostí Počet nominácií 

Anglický jazyk 8 2 

Francúzsky jazyk 1 0 

Nemecký jazyk 1 0 

Španielsky jazyk 1 1 

Taliansky jazyk 5 2 

  

Okrem nominácie ţiakov,  KŠÚ realizoval v súvislosti s projektom aj ďalšie úlohy napríklad: 

- kontakt so ţiakmi, resp. ich zákonnými zástupcami 

- pracovné stretnutie zástupcov Írskej republiky, MŠ SR so ţiakmi a ich zákonnými zástupcami 

z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. 

KŠÚ pristupoval k výberu ţiakov veľmi zodpovedne. Nominovaní ţiaci boli MŠ SR a zahraničnými 

stranami potvrdení. KŠÚ nebola zo strany MŠ SR vrátená ţiadna prihláška z dôvodu nedodrţania 

kritérií pri nominovaní ţiakov. 
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I) Realizácia iných projektov 

KŠÚ pre ŠaŠZ v svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti zabezpečoval organizáciu ďalších 

projektov: 

a) Kultúrne poukazy – počet ţiadateľov 25 s počtom nárokujúcich ţiakov a učiteľov 8 614 

b) Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia 

c) Vzdelávanie učiteľov k tvorbe školských vzdelávacích programov - výber učiteľov do projektu 

d) Adamko hravo a zdravo pre MŠ 

e) Európska jar (Spring Day) 
 

J) Činnosti vykonávané v oblasti štatistiky 

 Na úseku štatistiky sa v roku 2009 v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 

2009 – 2011 vykonávalo spracovanie štátnych školských štatistických výkazov zo ŠaŠZ 

v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ.  Spracovanie štatistických výkazov zabezpečuje jeden 

zamestnanec úradu, ktorý plnil nasledujúce úlohy: 

a) Podľa stanoveného časového harmonogramu bolo spracovaných 24 druhov výkazov a do 

aplikačných databáz sa zapísalo pribliţne 3 000 výkazov od spravodajských jednotiek ŠaŠZ 

v BK. 

b) Zrealizoval sa prenos čiastkových údajov do centrálnej databázy v ÚIPŠ, ako aj archivácia 

údajov v elektronickej i vecnej podobe. 

c) Z dôvodu pokračujúcej optimalizácie zberu údajov došlo opätovne k zníţeniu počtu druhov 

spracovávaných štatistických výkazov oproti predchádzajúcemu roku o dva výkazy. 
 

Ťaţiskovou úlohou pri spracovaní výkazov boli organizačno-metodické činnosti ku ŠaŠZ                      

a k zriaďovateľom v územnej pôsobnosti KŠÚ v Bratislave. Činnosť zahŕňala tvorbu niekoľkých 

druhov adresárov, e-mailové zasielanie pokynov ŠaŠZ. Táto forma sa realizuje od roku 2006 

a osvedčila sa. Okrem iného týmto spôsobom sa výrazne šetria finančné prostriedky na poštovné. 

Následne sa vykonával zber výkazov, triedenie, opravy nesprávne zadaných údajov, konzultácie, 

telefonické metodické usmerňovanie. Dôsledným vyţadovaním spracovania výkazov na počítačoch 

sa vo výkazníctve výrazne eliminovala chybovosť a zníţila sa potreba následných opráv,  čo značne 

ušetrilo pracovný čas.  Dôleţitou činnosťou na úseku štatistiky je zodpovednosť za Register ŠaŠZ 

v územnej pôsobnosti  BK.  Správa registra sa realizovala:  

a) na základe písomného rozhodnutia MŠ SR o vzniku, zániku, spájaní alebo zdruţovaní ŠaŠZ sa 

evidovala ich prevádzková činnosť 

b) vzhľadom na legislatívne zmeny sa najmä v druhom polroku uskutočňovala permanentná 

aktualizácia identifikačných údajov, kaţdá zistená alebo oznámená zmena sa vykonávala 

priebeţne a podľa potreby 

Aktuálna verzia registra slúţila na vypracovanie prehľadových a adresárových materiálov pre 

rôzne inštitúcie na základe ich poţiadaviek (napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, BSK , 

ŠŠI, MPC, TASR, ČTK, a iné). 

V septembri a októbri bol vykonaný zber údajov v rámci štatistického výkazu Škol (MŠ SR)         

40-01 od jednotlivých obcí v kraji, ktoré slúţili ako podklad k prerozdeleniu podielových daní na rok 

2010 pre jednotlivé ŠZ. Následne, po kontrole a spracovaní údajov pre MF SR, na pokyn MŠ SR boli 

vykonané previerky vykazovaných údajov vo vybraných subjektoch. Previerkami neboli zistené v BK 

ţiadne prípady vykazovania nesprávnych údajov. 
 

K) Kontrolná činnosť na OOČ 

a)   Kontrola údajov v EDUZBERe: 

Kontrola protokolov ŠaŠZ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ sa uskutočnila 

v mesiacoch september - október 2009 a bola realizovaná v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003           
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Z. z. Prekontrolovaných bolo 127 protokolov zriaďovateľov so sídlom na území BK, vyše 300 

protokolov právnych subjektov a škôl bez právnej subjektivity. Údaje o počte ţiakov zverejnené 

v protokoloch slúţia na normatívne financovanie ŠaŠZ. Po kontrolách bol vypracovaný protokol 

KŠÚ, ktorý bol spolu s protokolmi zriaďovateľov a protokolmi právnych subjektov v stanovenom 

termíne doručený na MŠ SR. 

 

 

b)   Kontrola Výkazu Škol (MŠ SR) 40-01 

V mesiaci november boli  na pokyn MŠ SR, po spracovaní údajov na MF SR vykonané previerky 

vykazovaných údajov o počtoch detí a ţiakov v MŠ, ZUŠ a ŠKD vo vybraných subjektov. 

Previerky sa týkali MŠ Malinovo, MŠ Dunajská Luţná, ŠKD Dunajská Luţná, ZUŠ Dunajská 

Luţná, ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bratislava. Previerkami neboli zistené ţiadne 

prípady vykazovania nesprávnych údajov. Rozdiely oproti minulému roku vznikli migráciou 

obyvateľstva. 

c) Kontrola MS  

Informatívne kontroly o priebehu MS boli vykonané počas trvania MS v SŠ v Bratislave, 

v Gymnáziu na Hubeného ul., Konzervatóriu na Tolstého ul. a v SOŠ na Račianskej ul.. 

d) Kontrola začlenených (integrovaných) žiakov 

Kontrola počtu ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených v beţných 

triedach ZŠ alebo v špeciálnych triedach ZŠ sa uskutočnila v 5 ZŠ (ZŠ Šenkvice, SŠ sv. Vincenta 

de Paul, Bachova ul – organizačná zloţka ZŠ, ZŠ Za kasárňou, ZŠ Gessayova, ZŠ Jakubov) Na 

jednej ZŠ boli zistené nedostatky v administrácii začleňovania ţiakov. K odstráneniu zistených 

nedostatkov boli prijaté opatrenia. 

e) Kontrola na úseku školského stravovania 

Na úseku školského stravovania bolo kontrolované dodrţiavanie HCCP (dodrţiavanie správnej 

výrobnej praxe podľa európskych noriem) a ďalších VZPP platných pre túto oblasť. V roku 2009 

bolo vykonaných 15 kontrol. Z toho 13 bolo tematických a 2 informatívne. Kontrolovaných bolo 

7 zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti KŠÚ, 3 súkromné a 5 obecných zariadení školského 

stravovania. Pri kontrolách v 13 zariadeniach školského stravovania boli zistené nedostatky. 

Riaditelia ŠaŠZ, ktoré boli kontrolované prijali opatrenia na ich odstránenie. 
 

L) Iné činnosti 
Odborní radcovia OOČ v sledovanom období ďalej realizovali úlohy, ktoré sa týkali činnosti 

ŠaŠZ. Bolo to predovšetkým : 

a) vydávanie vyjadrení k udeleniu voľna riaditeľom školy v zmysle § 3 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR             

č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na 

stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných 

učilištiach a na jazykových školách 

b) vypracovávanie stanovísk k ţiadostiam o zmeny v sieti ŠaŠZ (zaradenie, vyradenie, iné zmeny 

v sieti) do siete škôl a školských zariadení MŠ SR 

c) účasť na zasadnutiach rád škôl alebo školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

d) účasť na 141 výberových konaniach na funkčné miesta riaditeľov Š alebo ŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ a výberových konaní na funkčné miesta riaditeľov ZŠ a SŠ v územnej 

pôsobnosti KŠÚ 

e) pripomienkovanie nových legislatívnych noriem (zákony, NV, vyhlášky) a materiálov 

predkladaných do GPM 

f) pravidelné spracovanie prehľadov o distribúcii učebníc súvisiacich so zavádzaním ŠVP do 

aplikačnej praxe do ZŠ a SŠ v Bratislavskom kraji 
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g) vypracovanie odpočtu úloh Uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 1.10.2008, Národný program 

rozvoja ţivotných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach ţivota 

h) spracovania odpočtu úloh Uznesenia vlády SR č. 357/2009, ktorým bol schválený Akčný plán 

predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009-2011 

i) spracovanie stanovísk k územným plánom obcí za oblasť školstva 

j) organizáciu a zabezpečenie účasti  na prehliadkach, festivaloch a akadémiách detí a ţiakov ŠaŠZ 

v územnej pôsobnosti KŠÚ. 
 

V. 3.  Oddelenie ekonomických činností ( ďalej  len „OEČ“) 
 

A) Metodická a poradensko-inštruktážna činnosť 

a) účasť na poradách riaditeľov ŠaŠZ organizovaných  ŠÚ a SŠÚ  

b) metodické usmernenia a školenia k zostaveniu výkazov k  Správe o hospodárení za rok 2008 

c) pravidelné inštruktáţne porady k práci v Informačnom systéme Štátnej pokladnice (ďalej len 

„ŠP“) s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

d) štvrťročné porady k účtovným závierkam pre zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ 

e) metodická činnosť pre vedenie účtovníctva v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

f) metodické usmernenie k dohodovaciemu konaniu  

g) metodické usmernenie k pouţitiu finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy 

h) inštruktáţ k vypĺňaniu výkazov pre zber údajov na normatívne financovanie regionálneho 

školstva 

i) poradenská činnosť k financovaniu stravovania resp. k poskytovaniu finančných prostriedkov 

jednotlivým zriaďovateľom zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu samospráv 

j) metodicko-poradenská činnosť pre zriaďovateľov ŠaŠZ a pre jednotlivé subjekty, k pouţívaniu 

resp. k vysvetľovaniu moţností pouţívania finančných prostriedkov poskytovaných zo ŠR 

(normatívne a nenormatívne) 

k) poradenská činnosť pri poţiadavkách na financovanie asistentov učiteľa pre ţiakov so 

zdravotným postihnutím 

l) pomoc pri príprave podkladov na vypracovanie projektov  

m) metodicko-inštruktáţna činnosť pri vypracovaní návrhu rozpočtu a pri rozpise schváleného 

rozpočtu 

n) poradenská činnosť pri vyčíslení výdavkov za energie pre vypracovanie zmlúv o prenájme 

prebytočných priestorov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
 

B)  Kontrolná činnosť OEČ v roku 2009: 

OEČ v roku 2009 vykonávalo činnosti súvisiace s poskytovaným nenormatívnych výdavkov, 

dohodovacie konanie, kontroly správ o hospodárení atď. v zmysle zákona 597/2003 Z. z.  Celkovo 

bolo vykonaných: 

a) 98 kontrol oprávnenosti poţiadaviek zriaďovateľov o poskytnutie nenormatívnych výdavkov na 

odchodné v zmysle § 4 ods. zákona 

b) 57 kontrol ţiadostí o začatie dohodovacieho konania v zmysle § 8c zákona 597/2003 Z. z.  

c) 116 kontrol úplnosti a opodstatnenosti poţiadaviek na havárie (kapitálové a beţné výdavky) 

podľa § 4c zákona 597/2003 Z. z. 

d) 172 kontrol  protokolov k správe o hospodárení za rok 2008 

e) priebeţné kontroly čerpania finančných prostriedkov na osobné výdavky, prostredníctvom 

výkazu Škol (MŠ SR) 1-04 
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f) prekontroloval a následne prerokoval rozpis rozpočtu na rok 2009 so 41  priamo riadenými 

organizáciami KŠÚ (40 rozpočtových organizácií a 1 príspevková organizácia) 
 

C) Rozborová a analytická činnosť: 

V rámci tejto činnosti OEČ realizovalo: 

a) 2x ročne rozbory hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu 

b) analýzy finančnej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom na osobné výdavky, 

na pokrytie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v ŠaŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ ako aj za iných zriaďovateľov, ktorí poţiadali z toho dôvodu o zvýšenie 

normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR v rámci dohodovacieho konania 

c) čiastkové analýzy nákladovosti jednotlivých typov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ na 

základe dosiahnutej skutočnosti v predchádzajúcich obdobiach 

d) vypracovanie čiastkových analýz pre rozhodovanie o finančných prostriedkoch pre vedenie KŠÚ           

a pre MŠ SR. 
 

D) Rozpočet Krajského školského úradu v Bratislave: 

  Pre KŠÚ boli v roku 2009 stanovené záväzné ukazovatele ŠR v nasledovnom rozsahu 

a zloţení: 
 

Schválený rozpočet na rok 2009 

                              
 

Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 
 

 

                 

Schválený 

rozpočet  
spolu 

 

Bežné výdavky 
 

Kapitálové 

výdavky 
 

 

126 473 316 € 
 

126 523 107 € 

 
   49 791 € 

 

Upravený 

rozpočet  
spolu 

 
Bežné výdavky 

 

Kapitálové 

výdavky 
 

 

133 966 759 € 
 

134 931 419 € 

 
964 660 € 
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Čerpanie výdavkov 

z hľadiska programovej štruktúry zdroj  111, 11T1, 11T2, 13T1,13T2, 1361, 1362 
 

Bežné výdavky (600) v € 

Program – podprogram – prvok 
Schválený   

rozpočet 

Upravený rozpočet 

k 31. 12. 2009 
Čerpanie 

% čerpania 

k UR 

Program   078  - Národný program výchovy, vzdelávania 

a mládeţe 

126 473 

316 
133 624 826 133 621 689 100 % 

Podprogram 078 11 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania 

v základných a stredných školách a zabezpečenie ich 

prevádzky 

125 534 

250 
132 338 931 132 335 806 100 % 

Podprogram  078 14 - Zabezpečenie miestnej štátnej správy 

v školstve 
939 066 955 190 955 184 100 % 

Podprogram 078 13-Usmerňovanie a transformácia 

regionálneho školstva 
0 330 705 330 699 100 % 

 Bežné výdavky (600) v € 

Program – podprogram – prvok 
Schválený   

rozpočet 

Upravený rozpočet 

k 31. 12. 2009 
Čerpanie 

% čerpania 

k UR 

Program 0AA – Operačný program Vzdelávanie 0 323 111 323 111 100 % 

Podprogram 0AA04 –Moderné vzdelávanie pre vedomostnú 

spoločnosť pre Bratislavský kraj 
0 323 111 323 111 15,2 % 

Prvok 0AA0401 – Premena tradičnej školy na modernú pre 

Bratislavský kraj 
0 323 111 323 111 15,2 % 

Program 06G – Ľudské zdroje 0 18 822 18 822 100 % 

Podprogram 06G05-Celoţivotné učenie 0 1 561 1 561 100 % 

Prvok 06G0503- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania 

pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora 
0 1 561 1 561 100 % 

Podprogram 06G06-Aktívna politika trhu práce a zvýšenie 

zamestnanosti 
0 17 261 17 261 100 % 

Prvok 06G0604- Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania 

pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora 
0 17 261 17 261 100 % 

Kapitálové výdavky (700) v € 

 

Program – podprogram – prvok 
Schválený 

rozpočet 

Upravený rozpočet  

k 31. 12. 2009 
Čerpanie 

% čerpania 

k UR 

Program   078 - Národný program výchovy, vzdelávania 

a mládeţe 
49 791 964 660 964 647 100 % 

Podprogram 078 11 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania 

v základných a stredných školách a zabezpečenie ich 

prevádzky 

49 791 964 660 964 647 100 % 
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Čerpanie výdavkov z hľadiska programovej štruktúry -  mimorozpočtové zdroje 72 
 

Bežné výdavky (600) v €  

Program – podprogram – prvok Čerpanie    k  31.12.2009  

Program   078 - Národný program výchovy, vzdelávania a mládeţe 223 619 

Podprogram 078 11 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách 

a zabezpečenie ich prevádzky 
223 619 

Podprogram 078 13-Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva 0 

Podprogram  078 14 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v školstve 0 

Kapitálové výdavky (700) v € 

Program – podprogram – prvok Čerpanie  k 31.12.2009 

Program   078 - Národný program výchovy, vzdelávania a mládeţe 0 

Podprogram 07811 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách 

a zabezpečenie ich prevádzky 
0 

 

Regionálne školstvo 

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie, Bežné výdavky , zdroj 111, 11T1, 

11T2, 13T1, 13T2, 1361, 1362 mimorozpočtové zdroje 72 

 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 125 534 250 

Upravený rozpočet 133 011 569 

Čerpanie bez MRP 133 008 439 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP 223 619 

Čerpanie s MRP 133 232 058 

% čerpania s MRP 100,17 % 

 

 

Čerpanie výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, zdroj 111, 11T1, 

11T2, 13T1, 13T2, mimorozpočtové zdroje 72 
 

 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 13 436 030 

Upravený rozpočet 14 678 967 

Čerpanie bez MRP 14 678 966 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP 12 429 

Čerpanie s MRP 14 691 395 

% čerpania s MRP 100,08 % 
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Analýza zamestnanosti a štruktúra zamestnancov (tabuľka obsahuje údaje z výkazu Škol (MŠ 

SR) 1-04 za všetky organizácie – vrátane príspevkovej organizácie) 

 

Ukazovateľ 2008 2009 Index 2009/2008 

Prepočítaný počet zamestnancov 1 780,2 1805,3 1,01 

z toho pedagogických zamestnancov. 1 155,6 1154,4 1 

Mzdové prostriedky v € 13 988 548 14 886 198 1,06 

z toho pedagogických zamestnancov 10 233 519 10 734 647 1,05 

Tarifný plat v € 9 453 097 10 323 549 1,09 

Osobný príplatok v € 507 435 566 034 1,12 

% osobného príplatku z tarifného platu 5,37 % 5,48 % 1,02 

Odmeny bez jubilejných v € 1 067 981 953 690 0,89 

% odmien bez jubilejných z tarifného platu 11,3  % 9,24  % 0,82 

Mzdové prostriedky za nadčasy v € 242 316 260 754 1,08 

z toho pedagogických zamestnancov 219 047 229 736 1,05 

Priemerný plat v € 655 687 1,05 

z toho pedagogických zamestnancov 738 775 1,05 

 

             Schválený počet zamestnancov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ bol pre rok 2009 

stanovený na 1 840. Na základe výsledkov spracovania štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 1-04 za 

prvý štvrťrok 2009 bol rozpočtovým opatrením MŠ SR zníţený limit počtu zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme  rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ o 10 osôb. 

Počet asistentov učiteľa pre zdravotne postihnuté deti bol v decembri 2009 zvýšený o 3 asistentov na 

konečný počet 39 asistentov. Limit počtu zamestnancov príspevkovej organizácie sa nezmenil, pre 

rok 2009 bol stanovený na 40. 

Priemerný plat v porovnaní s rokom 2008 je vyšší o 32 €, je to zvýšenie o 5  %. (V roku 2008 

bol nárast priemerného platu v porovnaní s rokom 2007 o 8 %). Počet  preplatených nadčasových 

hodín sa však zvýšil o 7,6 %. Jedným z dôvodov mierneho nárastu platov je teda vyššie pracovné 

zaťaţenie zamestnancov. Z tabuľky vidieť, ţe v roku 2009 bol v porovnaní s rokom 2008 vyplatený 

niţší objem finančných prostriedkov na odmeny zamestnancov. Percento vyplatených osobných 

príplatkov – 5,48% je pod celoslovenským priemerom vyplatených osobných príplatkov v  ŠaŠZ – 

6,23 % i pod celoslovenským priemerom vyplatených osobných príplatkov ŠaŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ – 6,02 %. 
 

Program  0AA, zdroj 11T1, 11T2, 13T1, 13T2 
 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 58 782 

Čerpanie bez MRP 58 782 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 58 782 

% čerpania s MRP 100 % 
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Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T1  Čerpanie  

261 401 30 002 Gymnázium L.  Sáru 1, Bratislava Moderná škola – základ ţivota 11 659 11 659 

261 401 30 006 SŠ,  Novohradská 3, Bratislava 

Zvyšovanie podielu inovovaných metód 

a prístupov na formovaní osobnosti ţiaka  

Gymnázia Jura Hronca 

11 936 11 936 

261 401 30 008 
ZŠ s MŠ pre ţiakov so SP, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti ţiakov so sluchovým 

postihnutím 

4 135 4 135 

261 401 30 012 
Špeciálna základná škola ,  

Hálkova 54, BA 
Perspektíva 958 958 

Spolu zdroj 11T1 28 688 28 688 

 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 13T1 Čerpanie 

261 401 30 004 
Obchodná akadémia I. Karvaša, 

Hrobákova 11, BA 

Program rozvoja Obchodnej akadémie 

Imricha Karvaša Bratislava 
13 101 13 101 

261 401 30 003 Gymnázium, Bilíkova 4, BA Bilíkova – moderné európske gymnázium 8 174 8 174 

Spolu zdroj 13T1 21 275 21 275 

     

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T2 Čerpanie 

261 401 30 002 Gymnázium L. Sáru 1, Bratislava Moderná škola – základ ţivota 2 058 2 058 

261 401 30 006 SŠ,  Novohradská 3, Bratislava 

Zvyšovanie podielu inovovaných metód 

a prístupov na formovaní osobnosti ţiaka  

Gymnázia Jura Hronca 

2 106 2 106 

261 401 30 008 
ZŠ s MŠ pre ţiakov so SP, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti ţiakov so SP 
730 730 

261 401 30 012 ŠZŠ,  Hálkova 54, BA Perspektíva 169 169 

Spolu zdroj 11T2 5 063 5 063 

 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 13T2 Čerpanie 

261 401 30 004 
Obchodná akadémia I. Karvaša, 

Hrobákova 11, BA 

Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha 

Karvaša Bratislava 
2 312 2 312 

261 401 30 003 Gymnázium, Bilíkova 4, BA Bilíkova – moderné európske gymnázium 1 442 1 442 

Spolu zdroj 13T2 3 754 3 754 

 

Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní, zdroj 

111, 11T1, 11T2, 13T1, 13T2, mimorozpočtové zdroje 72 

 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 4 695 893 

Upravený rozpočet 5 040 300 

Čerpanie bez MRP 5 040 298 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP 379 

Čerpanie s MRP 5 040 677 

% čerpania s MRP 100,01 % 
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Podprogram 078 11, zdroj 111, mimorozpočtové zdroje 72 

 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 4 695 893 

Upravený rozpočet 5 020 029 

Čerpanie bez MRP 5 020 027 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP 379 

Čerpanie s MRP 5 020 406 

% čerpania s MRP 100,01 % 
 

Program  0AA, zdroj 11T1, 11T2, 13T1, 13T2 

 
rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 20 272 

Čerpanie bez MRP 20 272 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 20 272 

% čerpania s MRP 100 % 

 

 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 13T1 Čerpanie 

261 401 30 004 
Obchodná akadémia I. Karvaša, 

Hrobákova 11, BA 

Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha 

Karvaša Bratislava 
4 365 4 365 

261 401 30 003 Gymnázium, Bilíkova 4, BA Bilíkova – moderné európske gymnázium 2 546 2 546 

Spolu zdroj 13T1 6 911 6 911 

   

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 13T2 Čerpanie 

261 401 30 004 
Obchodná akadémia I. Karvaša, 

Hrobákova 11, BA 

Program rozvoja Obchodnej akadémie Imricha 

Karvaša Bratislava 
449 449 

261 401 30 003 Gymnázium,, Bilíkova 4, BA Bilíkova – moderné európske gymnázium 771 771 

Spolu zdroj 13T2 1 220 1 220 

 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T1 Čerpanie 

261 401 30 002 Gymnázium , L.  Sáru 1, BA Moderná škola – základ ţivota 3 996 3 996 

261 401 30 006 SŠ,  Novohradská 3, BA 

Zvyšovanie podielu inovovaných metód            

a prístupov na formovaní osobnosti ţiaka    

Gymnázia Jura Hronca                                 

4 202 4 202 

261 401 30 008 

Základná škola internátna pre 

ţiakov so SP, Drotárska cesta 

48, BA 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti ţiakov so sluchovým 

postihnutím 

1 311 1 311 

261 401 30 012 ŠZŠ,  Hálkova 54, BA Perspektíva 380 380 

261 401 30 003 Gymnázium, Bilíkova 4, BA Bilíkova – moderné európske gymnázium 402 402 

Spolu zdroj 11T1 10 291 10 291 
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Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T2 Čerpanie 

261 401 30 002 Gymnázium , L.  Sáru 1, BA Moderná škola – základ ţivota 705 705 

261 401 30 006 
Spojená škola,  

Novohradská 3, BA 

Zvyšovanie podielu inovovaných metód 

a prístupov na formovaní osobnosti ţiaka  

Gymnázia Jura Hronca 

775 775 

261 401 30 008 
Základná škola internátna pre 

ţiakov so SP, Drotárska  48,BA 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti ţiakov so SP 
232 232 

261 401 30 012 ŠZŠ ,  Hálkova 54, BA Perspektíva 67 67 

261 401 30 003 Gymnázium, Bilíkova 4, BA Bilíkova – moderné európske gymnázium 71 71 

Spolu zdroj 11T2 1 850 1 850 

 

Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby, zdroj 111, 11T1, 11T2, 13T1, 13T2, 1361, 

1362, mimorozpočtové zdroje 72 

Podprogram 078 11, zdroj 111, mimorozpočtové zdroje 72 

 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 4 511 509 

Upravený rozpočet 5 045 560 

Čerpanie bez MRP 5 042 784 

% čerpania bez MRP 99,94 % 

Pouţitie MRP 210 812 

Čerpanie s MRP 5 253 596 

% čerpania s MRP 104,12 % 

 

Prehľad percentuálneho čerpania kategórie 630, zdroj 111 
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Položka 631 Cestovné náhrady 

Čerpanie na tejto poloţke bolo 24 967 € bez mimorozpočtových prostriedkov. 

Mimorozpočtové prostriedky  boli pouţité v sume 11 692 €, čo je takmer 47 % z prostriedkov zo ŠR 

na tejto poloţke. Finančné prostriedky boli čerpané na cestovné zamestnancov z dôvodu pobytov 

v škole v prírode, lyţiarskych zájazdov a na iné pracovné cesty zamestnancov ŠaŠZ v zmysle zákona 
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o cestovných náhradách. Na zahraničné pracovné cesty boli vyčerpané prostriedky v celkovej výške 

19 360 €, z toho mimorozpočtové prostriedky tvorili 10 883 € (Spojená škola Novohradská, Spojená 

škola Metodova, Gymnázium Hronská, OA Hrobákova, Diagnostické centrum Trstínska, Reedukačné 

centrum Sološnica), na tuzemské pracovné cesty 17 299 €, z toho 809 € z mimorozpočtových 

prostriedkov.  

Položka 632 Energia, voda a telekomunikácie 

Čerpanie na tejto poloţke predstavuje sumu  2 299 656 € bez mimorozpočtových 

prostriedkov. Čerpanie výdavkov na energie, teplo, TÚV a plyn predstavovala čiastku 2 191 389 € 

a tvorila  z celkových výdavkov na tejto poloţke  95,3 % a 43,5 % z celkových výdavkov v kategórii 

630. Finančné prostriedky boli pouţité hlavne na úhradu  zálohových a vyúčtovacích faktúr na 

energie  v  roku 2009, ale aj na vyúčtovacie faktúry za rok 2008. Na podnet niekoľkých ŠaŠZ  

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, ale aj na podnet zriaďovateľov ZŠ v Bratislavskom kraji sme 

listom č. j. KŠÚ-OEČ-756/2009 zaslali oznámenie MŠ SR o zvýšení cien tepla v roku 2009. 

Rozhodnutím ÚRSO č. 0299/2009/T bola zrušená kategorizácia ceny pre úroveň na výstupe zo 

zdrojov, na výstupe z primárnych rozvodov zdrojov tepla a na výstupe zo sekundárnych rozvodov 

odovzdávacích staníc tepla. Zrušenie kategorizácie je príčinou zvýšenia fixnej zloţky maximálnej 

ceny tepla pre Š a ŠZ, čím sa zvýšila aj celková cena tepla za 1 kWh. Tieto zmeny neboli premietnuté 

do normatívov platných pre rok 2009. 

 

Porovnanie výdavkov za teplo a plyn a elektrinu Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v roku 2009 a 2008: 
 

Druh energie Rok 2009 v € rok 2008 v € Index 09/08 

Teplo 1 170 005 800 683 1,46 

Plyn 420 932 408 355 1,03 

Elektrina 354 325 382 124 0,93 

Spolu 1 945 262 1 591 162 1,22 

 

Z tabuľky je vidieť, ţe v roku 2009 sa podarilo zníţiť výdavky na elektrinu. Výdavky na plyn sú 

mierne zvýšené oproti roku 2008, ale výdavky na teplo práve z dôvodu výrazného zvýšenia cien sú 

takmer o 50 % vyššie ako v roku 2008. A to napriek tomu, ţe ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj 

v tomto roku boli vynaloţené finančné prostriedky či uţ beţné alebo kapitálové na rekonštrukciu 

rozvodov, opravy striech, vybudovanie nových kotolní, výmenu okien, aby sa zabránilo zbytočným 

únikom tepla.  Mimorozpočtové prostriedky  boli na tejto poloţke pouţité vo výške  23 092 €. KŠÚ 

podrobne sleduje a vyhodnocuje spotrebu energií kaţdý rok po ukončení zúčtovacích období a podľa 

jednotlivých druhov energií. Š a ŠZ zdôvodňujú vysoké odbery v prepočte na jedného ţiaka (alebo 

zamestnanca), ako aj veľké cenové rozdiely. Na základe takto spracovanej analýzy, ŠaŠZ prijímajú 

racionalizačné opatrenia na zníţenie nákladov na energie. 
 

Položka 633  Materiál 

K 31. 12. 2009 predstavovali výdavky na materiál, bez mimorozpočtových prostriedkov,                     

765 027 €. Mimorozpočtové prostriedky boli pouţité v sume 120 591 € (čo je viac ako 15 % 

z prostriedkov zo ŠR na tejto poloţke). Na uvedenej poloţke boli čerpané finančné prostriedky 

hlavne na nákup všeobecného materiálu –310 519 € zo ŠR a 46 918 € z mimorozpočtových 

prostriedkov, potravín v špeciálnych školských zariadeniach s celoročnou nepretrţitou prevádzkou 

a školských internátoch – 222 669 € zo ŠR a 31 182 € z mimorozpočtových prostriedkov.  Na nákup 
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učebných pomôcok bolo vynaloţených spolu 105 543 €, z toho 11 462 € tvoria mimorozpočtové 

prostriedky.  
 

Položka 634  Dopravné 
Čerpanie finančných prostriedkov zahrňoval nákup pohonných látok, beţný servis, údrţbu 

a poistenie vozidiel a prepravné a nájom dopravných prostriedkov. Čerpanie výdavkov zo ŠR 

predstavovalo 36 275 €. Mimorozpočtové prostriedky  boli pouţité vo výške 1 239 €. Najvyšší podiel 

čerpania bol na podpoloţke 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – 16 053 €, čo tvorí  

44,2  % výdavkov na poloţke 634. 
 

Položka 635  Rutinná a štandardná údržba 

Čerpanie poloţky predstavuje 839 642 € zo ŠR, mimorozpočtové zdroje boli vyčerpané vo 

výške 27 312 €. Rozpočtovými opatreniami MŠ SR boli  pridelené nenormatívne finančné 

prostriedky na odstránenie havárií v celkovej výške 360 219 €, ktoré boli v priebehu 2. polroka 2009 

na 100 % vyčerpané. Na údrţbu budov, objektov alebo ich častí – podpoloţka 635006 bolo 

vyčerpaných  spolu 788 001 €, z toho 762 803 € sú prostriedky zo ŠR – 90,84 % výdavkov tejto 

poloţky. 

Čerpanie nenormatívnych finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií  
 

škola účel 
Upravený 

rozpočet v € 

Čerpanie v 

€ 

Spojená škola, Novohradská 3, BA Oprava rozvodov ÚK, TÚV a kanalizácie 29 210 29 210 

Gymnázium L. Sáru 1, BA Oprava sociálnych zariadení 42 600 42 600 

Gymnázium L. Sáru 1, BA Oprava strechy, výmena okien a dverí 116 179 116 179 

SOŠ Koceľova 26, BA Oprava strechy školy a internátu 109 500 109 500 

SŠ , Dolinského 1, BA Výmena okien 40 300 40 300 

ŠZŠ Ţehrianska 9, BA Oprava prívodu vody 15 370 15 370 

Gymnázium, Hronská  3, BA Oprava kanalizácie 5 060 5 060 

Gymnázium L. Sáru 1, BA Oprava rozvodov ÚK a TÚV 2 000 2 000 

Spolu 360 219 360 219 

 

Položka 636 Nájomné za nájom 
Na poloţke boli čerpané prostriedky  predovšetkým na úhrady za nájmy priestorov na výučbu 

a výchovu, budov, pozemkov a dielní podľa uzavretých nájomných zmlúv ako aj prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia. Čerpanie predstavovalo  sumu  83 767 €, z toho mimorozpočtové 

prostriedky boli pouţité v sume 274 €.  
 

Položka 637 Služby 
Výdavky na sluţby predstavovali 19,65  % z celkových výdavkov kategórie 630 v celkovej 

čiastke bez mimorozpočtových prostriedkov 991 089 €. Mimorozpočtové prostriedky boli pouţité vo 

výške 26 612 €. Najvyššie čerpanie predstavovali podpoloţky 637 027 Odmeny zamestnancov 

mimopracovného pomeru s čerpaním 269 018 € (27,14 %), 637 014 Stravovanie zamestnancov 

s čerpaním 222 886 € , čo je 22,49 % výdavkov poloţky a  637 004 Všeobecné sluţby s čerpaním 212 

169 € ( zvýšené o 15 326 € z mimorozpočtových zdrojov) – tvorí 21,41 % výdavkov v tejto poloţke.  
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podprogram 078 13 , zdroj 111 

 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 195 994 

Čerpanie bez MRP 195 994 

% čerpania bez MRP 100% 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 195 994 

% čerpania s MRP 100% 

 
V tomto podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na predmetové olympiády,  postupové 
súťaţe, športové súťaţe a projekty na základe výziev MŠ SR.  
 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na súťaže 

KŠÚ Bratislava odborne, metodicky a organizačne zabezpečil: 

a) 126 súťaží v rámci obvodných (okresných) kôl  predmetových olympiád a postupových súťaţí 

ZŠ, osemročných gymnázií, základných umeleckých škôl a stredných škôl na území 

Bratislavského kraja v celkovej  sume 19 916 €  pridelených finančných prostriedkov 

b) 43 súťaží v rámci krajských kôl predmetových olympiád a postupových súťaţí ZŠ, 

osemročných gymnázií, základných umeleckých škôl a stredných škôl v Bratislavskom kraji 

v celkovej sume  25 405 € pridelených finančných prostriedkov 

c) 20 súťaží v rámci celoslovenských kôl predmetových olympiád a postupových súťaţí ZŠ,  

osemročných gymnázií, základných umeleckých škôl a stredných škôl v celkovej sume 79 012 € 

pridelených finančných prostriedkov. Z tohto počtu celoslovenských súťaţí 4 organizovali 

školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

d) 230 súťaží v rámci obvodných (okresných) kôl školských športových súťaţí detí a ţiakov ŠaŠZ 

v spolupráci s poverenými organizáciami a usporiadateľmi v Bratislavskom kraji v celkovej sume 

28 832 € pridelených finančných prostriedkov. 

e) 51 súťaží v rámci krajských kôl školských športových súťaţí detí a ţiakov ŠaŠZ v spolupráci 

s poverenými organizáciami a usporiadateľmi  v Bratislavskom kraji v celkovej sume 12 693 € 

pridelených finančných prostriedkov. 

f) 2 športové súťaže v rámci celoslovenských kôl školských športových súťaţí na základe 

poverenia MŠ SR v celkovej výške 8 132 €  pridelených finančných prostriedkov. 

g) 1  športovú súťaž v rámci Medzinárodnej školskej športovej súťaţe na základe poverenia MŠ 

SR v celkovej výške 5 311 € pridelených finančných prostriedkov. 

 

Finančné zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží ako aj športových súťaží 

organizovaných školami v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

 

Obvodné športové súťaže Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Obvodné kolo BA V vo volejbale  ţiačok 

stredných škôl 

Obchodná akadémia I. Karvaša, Hrobákova 

11, Bratislava 
133 133 

 

 

Krajské  športové súťaže Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Krajské kolo, SŠ, volejbal, chlapci Gymnázium, Bilíkova 24, BA 348 348 
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Obvodné a krajské kolá olympiád Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Olymp. v AJ - krajské kolo Spojená škola Novohradská, BA 1 360 1 360 

Olymp. v AJ – obvodné kolo Spojená škola Metodova, BA 538 538 

Olymp. v NJ - krajské kolo Gymnázium Bilíkova, BA 1 363 1 363 

Olymp. v NJ – obvodné kolo Gymnázium L. Sáru, BA 380 380 

Olympiáda v informatike - krajské kolo Spojená škola Novohradská, BA 317 317 

Olymp. V ŠJ – krajské kolo Gymnázium Hronská, BA 510 510 

Fyzikálna olympiáda – krajské kolo Spojená škola Novohradská, BA 734 734 

Geografická olympiáda – krajské kolo Gymnázium L. Sáru, BA 1 487 1 487 

Európa v škole Spojená škola Metodova, BA 505 505 

Zenit v programovaní – krajské kolo Spojená škola Novohradská, BA 859 859 

Dejepisná olympiáda – krajské kolo Obchodná akadémia, Hrobákova, BA 1 005 1 005 

Spolu   9 058 9 058 

 

Celoštátne kolá postupových súťaží Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Celoslovenský festival záujmovo umeleckej 

činnosti SP detí a mládeţe 

ZŠ s MŠ pre ţiakov so SP, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 
2 500 2 500 

Celoštátna olympiáda tvorivosti BIBIANA 
Diagnostické centrum pre mládeţ, Trstínska 

2, Bratislava 
1 992 1 992 

Celoštátna súťaţ ţiakov SP v matematike 

a slovenskom jazyku 
SŠ internátna Hrdličkova 17, Bratislava 1 992 1 992 

Celoštátna súťaţ ţiakov SP v biológii a chémii 
ZŠ s MŠ pre ţiakov so SP, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 
1 328 1 328 

Spolu 7 812 7 812 

 

Celoštátne kolá športových súťaží Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Celoštátne športové hry ţiakov  so SP SŠ  internátna Hrdličkova 17, Bratislava 3 983 3 983 

Športové hry ţiakov s telesným postihnutím SŠ  Mokrohájska 3, Bratislava 4 149 4 149 

Spolu  8 132 8 132 

 

Medzinárodné kolá športových súťaží Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Medzinárodné športové hry reedukačných 

a diagnostických centier 

Diagnostické centrum pre mládeţ, 

Trstínska 2, Bratislava 
5 311 5 311 

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov 

na rozvojové projekty Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

 

Názov projektu Škola 
Suma 

v € 

Čerpanie 

v € 

Grafické systémy pre vzdelávanie ţiakov so SP SOŠ Koceľova 26, Bratislava 2 500 2 500 

Enviroprojekt 2009  Zelená škola SŠ Komenského 25, Pezinok 2 340 2 340 

Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 2009 SŠ , Mokrohájska 3, Bratislava 3 300 3 300 

E – vzdelávanie pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a ţiakov so zdravotným znevýhodnením, Lepšie a viac 

SŠ Dúbravská cesta 21, 

Bratislava 
5 450 5 450 

E – vzdelávanie pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a ţiakov so zdravotným znevýhodnením „Moja kniha v počítači“ 
SŠ Komenského 25, Pezinok 6 300 6 300 

JAZLAB – Jazykové laboratóriá SŠ, Metodova 2, Bratislava 9 000 8 995 

Spolu  28 890 28 885 

 

Všetky finančné prostriedky boli čerpané v súlade s účelom ich poskytnutia a boli pouţité na 

skvalitnenie výučby, zakúpenie výpočtovej techniky a učebných pomôcok. 
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Čerpanie výdavkov zdroj 11T1, 11T2, 13T1,13T 
Program  0AA – Operačný program Vzdelávanie 

Podprogram 0AA04 – Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj 

rok 2009 v  € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 244 059 

Čerpanie  244 059 

% čerpania 100 % 

 

Projekty sú zamerané predovšetkým na inováciu obsahu, metód a foriem vzdelávania. Cieľom 

projektov je prispôsobiť vzdelávanie a profiláciu absolventov meniacim sa poţiadavkám trhu práce, 

zvyšovaniu samostatnosti a rozvoja schopností ţiakov špeciálnych škôl, zlepšeniu vybavenosti škôl 

modernými vyučovacími pomôckami a technikou. Výsledkom projektov budú aj nové učebné texty 

a metodické príručky. Najviac finančných prostriedkov bolo čerpaných na materiál – špeciálne na 

nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky – počítačov, notebookov, skenerov, tlačiarní, strojov 

a prístrojov – napr. dataprojektorov, fotoaparátu, na učebné pomôcky – napr. interaktívna tabuľa, na 

výdavky na kopírovanie materiálov a na odmeňovanie zamestnancov, ktorí v rámci programu 0AA 

pracovali, na prácu školiteľov a manaţérov. 
 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov a ich čerpanie v € 
 

Č. projektu Škola Názov projektu 
Zdroj 

11T1 
Čerpanie 

261 401 30 002 Gymnázium L.  Sáru 1, Bratislava Moderná škola – základ ţivota 15 019 15 019 

261 401 30 006 SŠ,  Novohradská 3, Bratislava 

Zvyšovanie podielu inovovaných metód 

a prístupov na formovaní osobnosti ţiaka  

Gymnázia Jura Hronca 

50 138 50 138 

261 401 30 008 
ZŠ s MŠ pre ţiakov so SP, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu a samostatnosti 

ţiakov so sluchovým postihnutím 
38 066 38 066 

261 401 30 012 ŠZŠ ,  Hálkova 54, Bratislava Perspektíva 26 188 26 188 

261 401 30 025 SŠ   Pribinova 16/1, Malacky 

Modernizácia foriem vyučovania za účelom 

zvýšenia zmyslového vnímania ţiakov 

s mentálnym postihnutím 

11 591 11 591 

Spolu zdroj 11T1 141 002 141 002 

 

 

Č. projektu Škola Názov projektu 
Zdroj 

11T2 
Čerpanie 

261 401 30 002 Gymnázium L.  Sáru 1, Bratislava Moderná škola – základ ţivota 2 550 2 550 

261 401 30 006 SŠ,  Novohradská 3, Bratislava 

Zvyšovanie podielu inovovaných metód 

a prístupov na formovaní osobnosti ţiaka  

Gymnázia Jura Hronca 

8 814 8 814 

261 401 30 008 
ZŠ s MŠ pre ţiakov so SP, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti ţiakov so SP 
6 718 6 718 

261 401 30 012 ŠZŠ ,  Hálkova 54, Bratislava Perspektíva 4 622 4 622 

261 401 30 025 SŠ,  Pribinova 16/1, Malacky 

Modernizácia foriem vyučovania za 

účelom zvýšenia zmyslového vnímania 

ţiakov s mentálnym postihnutím 

2 045 2 045 

Spolu zdroj 11T2 24 749 24 749 
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Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 13T1 Čerpanie 

261 401 30 002 Gymnázium L.  Sáru 1, Bratislava Moderná škola – základ ţivota 777 777 

261 401 30 004 
Obchodná akadémia I. Karvaša 

Hrobákova 11, Bratislava 

Program rozvoja Obchodnej akadémie 

Imricha Karvaša Bratislava 
29 857 29 857 

261 401 30 003 Gymnázium, Bilíkova  24, Bratislava Bilíkova moderné európske gymnázium 35 843 35 843 

Spolu zdroj 13T1 66 477 66 477 

 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 13T2 Čerpanie 

261 401 30 002 
Gymnázium 

Ladislava  Sáru 1, Bratislava 
Moderná škola – základ ţivota 237 237 

261 401 30 004 
Obchodná akadémia I. Karvaša 

Hrobákova 11, Bratislava 

Program rozvoja Obchodnej akadémie 

Imricha Karvaša Bratislava 
5 269 5 269 

261 401 30 003 
Gymnázium 

Bilíkova  24, Bratislava 
Bilíkova – moderné európske gymnázium 6 325 6 325 

Spolu zdroj 13T2 11 831 11 831 

 

Čerpanie prostriedkov  zdroj 1361, 1362,  

Program  06G – Ľudské zdroje, Podprogram 06G05 – Celoživotné učenie 

zdroje financovania 1361, 1362 

 

rok 2009 v  € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 18 822 

Čerpanie  18 822 

% čerpania 100 % 

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov a ich čerpanie v € 

 
Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 1361 Čerpanie 

13120120236 
Spojená škola internátna 

Hrdličkova 17, Bratislava 

Vypracovanie učebnice logopédie pre 

školy vychovávajúce a vzdelávajúce 

sluchovo  postihnutú mládeţ 

5 5 

131 201 200 12 
Stredná odborná škola 

Koceľova 26, Bratislava 

Grafické systémy vo vzdelávaní sluchovo 

postihnutých detí 
776 776 

13120110467102 
Spojená škola 

Mokrohájska 3, Bratislava 
Moderný pedagóg pre špeciálne školstvo 8 630 8 630 

Spolu zdroj 1361 9 411 9 411 

 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 1362 Čerpanie  

13120120236 
Spojená škola internátna 

Hrdličkova 17, Bratislava 

Vypracovanie učebnice logopédie pre 

školy vychovávajúce a vzdelávajúce 

sluchovo  postihnutú mládeţ 

5 5 

131 201 200 12 
Stredná odborná škola 

Koceľova 26, Bratislava 

Grafické systémy vo vzdelávaní sluchovo 

postihnutých detí 
776 776 

13120110467102 
Spojená škola 

Mokrohájska 3, Bratislava 
Moderný pedagóg pre špeciálne školstvo 8 630 8 630 

Spolu zdroj 1362 9 411 9 411 
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Uvedené finančné prostriedky predstavovali záverečnú platbu projektu. Finančné prostriedky boli 

vynaloţené na odbornú činnosť spojenú s verejným obstarávaním, na odborný dohľad nad 

zabezpečením publicity, spracovanie podkladov pre publicitu v médiách, prenájom licencií 

špecializovaného softvéru pre výučbu e-learningových modulov – projekt 13120110467102. 

V prípade projektu 13120120012 boli finančné prostriedky vo výške 1 552, 82 zapoţičané z Fondu 

pre podporu výchovy a vzdelávania sluchovo postihnutej mládeţe ako zábezpeka čerpania projektu. 

Celú sumu organizácia vrátila naspäť na účet Fondu.  

 

Čerpanie výdavkov kategórie 640 - Bežné transfery, zdroj 111 

 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 102 890 818 

Upravený rozpočet 107 787 867 

Čerpanie bez MRP 107 787 522 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 107 787 522 

% čerpania s MRP 100 % 

 

podprogram 078 11, zdroj 111 

 

rok 2009 V € 

Schválený rozpočet 102 890 818 

Upravený rozpočet 107 653 157 

Čerpanie bez MRP 107 652 811 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 107 652 811 

% čerpania s MRP 100 % 

 

Bežné transfery príspevkovým organizáciám  podpoložka 641 001 
Hospodárenie v roku 2009  v Strednej odbornej škole, Na pántoch 7 v Bratislave bolo 

prispôsobené moţnostiam, vyplývajúcim z finančných zdrojov, či uţ dotácie zo ŠR na počet ţiakov, 

ale hlavne z vlastných aktivít pri predaji sluţieb. Škola sa musela aj v roku 2009 vyrovnávať 

s poklesom ţiakov. V nadväznosti na to boli zniţované osobné náklady (zniţovanie počtu 

pedagogických zamestnancov) i zniţované náklady na prevádzku - odstraňujú sa len vzniknuté 

poruchy, okrem energií, kde náklady súvisia s úpravou ich cien. Škola teda nemôţe vykonávať 

niektoré druhy preventívnych činností hlavne v údrţbe a obnove stavebných objektov, strojov 

a zariadení, čo v konečnom dôsledku prispieva k ich poruchám a k ich celkovému chátraniu. 
 

Porovnanie počtu žiakov, tried  a zamestnancov v rokoch 2008 a 2009: 
 

Ukazovateľ: 
Skutočnosť              

k 31.12.2008 

 

Skutočnosť              

k 31.12.2009 

 

Index 2009/2008 

Počet žiakov 270 212 0,79 

Počet tried 11 11 1 

Počet zamestnancov 46 43 0,93 

z toho pedagogických 25 22 0,88 

Priemerný plat 639 € 672 € 1,05 
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Údaje o počte zamestnancov a priemernom plate v roku 2008, resp. 2009 sú zo štatistického výkazu 

o práci v školstve Škol (MŠ SR) 1 - 04  
 

Prehľad príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie v € 
 

EK zdroj 
Schválený 

rozpočet 

Upravený rozpočet 

k 31.12.2009 

Skutočnosť 

k 31.12. 2009 

%  plnenia  

k UR 

312 001 111 408 191 401 438 401 438 100 % 

212 003 45 0 106 000 112 983 106,59 % 

223 001 45 33 194 260 000 260 486 100,19 % 

223 003 45 0 10 000 9 302 93,02 % 

223 004 45 0 1 009 30 2,97 

292 019 45 0 0 360 x 

292 027 45 0 0 1 029 X 

311 45 0 0 230 X 

Spolu 200  33 194 377 009 384 190 101,9 % 

Príjmy  441 385 778 447 785 858 100,95 % 

 

Prehľad ekonomických ukazovateľov za rok 2009 podľa výkazu ziskov a strát 
 

Ukazovateľ: 
Skutočnosť              

k 31.12.2008 

 

Skutočnosť              

k 31.12.2009 

 

Index 2009/2008 

náklady celkom 853 696 € 890 595 € 1,04 

osobné náklady 491 381 € 487 301 € 0,99 

mzdy 352 682 € 348 242 € 0,99 

odvody zamestnávateľa 138 699 € 139 059 1,00 

náklady na prevádzku 255 463 € 296 422 € 1,16 

energie 147 698 € 166 044 € 1,12 

spotreba materiálu 21 721 € 20 876 € 0,96 

spotreba ostatných dodávok 3 651 € 0 x 

sluţby 72 518 € 97 917 € 1,35 

dane a poplatky 7 625 € 9 382 € 1,23 

ostatné náklady na prevádzku 2 250 € 2 203 € 0,98 

(odpisy osobitne) 102 966 € 98 951 € 0,96 

finančné náklady 3 886 € 7 921 € 2,04 

Výnosy celkom 863 159 € 849 030 € 0,98 

Výnosy z transferov zo ŠR 535 076 € 497 919 € 0,93 

z beţných transferov 436 998 € 401 438 € 0,92 

z kapitálových  transferov 98 078 € 96 481 € 0,98 

Vlastné výnosy celkom 325 010 € 351 111 € 1,08 

trţby z predaja sluţieb 321 110 € 351 079 € 1,09 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 3 900 € 32 € 0,01 

Finančné výnosy 3 073 € 0 x 

Hospodársky výsledok pred zdanením 9 463 € - 41 565 € x 

Hospodársky výsledok po zdanení 7 113 € - 42 766 € x 
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Prehľad čerpania rozpočtu v príspevkovej organizácii podľa jednotlivých kategórií výdavkov 
klasifikovaných v zmysle platnej ekonomickej klasifikácie na funkčnej klasifikácii 09241 vrátane 
zapojenia vlastných zdrojov v € - podľa finančného výkazu o plnení rozpočtu verejnej správy: 

EK Schválený rozpočet Upravený rozpočet k 31.12.2009 Skutočnosť k 31.12. 2009 %  plnenia k UR 

610 312 593 326 845 326 845 100 % 

V tom: 611 312 593 266 637 266 637 100 % 

612 0 37 439 37 439 100 % 

614 0 22 769 22 769 100 % 

620 23 236 104 933 104 933 100 % 

630 105 556 411 953 411 953 100 % 
V tom: 631 0 500 500 100 % 

632 35 849 218 918 218 918 100 % 

633 53 110 13 996 13 996 100 % 

634 0 2 301 2 301 100 % 

635 0 50 394 50 394 100 % 

637 16 597 125 844 125 844 100 % 

640 0 2 157 2 157 100 % 

V tom: 642 0 2 157 2 157 100 % 

Spolu 600 441 385 845 888 845 888 100 % 

 

 

Bežné transfery obciam - podpoložka 641 009 

 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 43 429 763 

Upravený rozpočet 46 285 422 

Čerpanie bez MRP 46 285 100 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 46 285 100 

% čerpania s MRP 100 % 

 

 

Štruktúra pridelených finančných prostriedkov  v €: 
 

Normatívne finančné prostriedky 43 831 179 

Nenormatívne finančné prostriedky   z toho 

1 707 145 

odchodné 86 634 

vzdelávacie poukazy 855 624 

asistenti učiteľa 92 400 

dopravné 101 046 

mimoriadne výsledky 21 600 

havárie 549 841 
 

Účelové finančné prostriedky - MŠ 747 098 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky sú vo výške 322 €. Boli to nenormatívne prostriedky na dopravné, 

ktoré boli vrátené na účet KŠÚ z Magistrátu hl. mesta Bratislavy dňa 31. 12. 2009. 
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Pridelené nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií  
 

Škola účel Upravený rozpočet v € 

ZŠ Hlavná 24, Dubová Výmena okien 55 905 

ZŠ Mudroňova 33, Bratislava Výmena okien 99 582 

ZŠ Rajčianska 3, Bratislava Oprava strechy 82 217 

ZŠ Školská 49, Vinosady Oprava sociálnych zariadení 15 460 

ZŠ s MŠ Závod Oprava plochej strechy 16 597 

ZŠ pre 1. – 4. ročník Kalinkovo 194 Výmena časti okien (ţivelná udalosť) 2 843 

ZŠ pre 1. – 4. ročník Kalinkovo 194 Výmena časti okien  30 157 

ZŠ s MŠ Závod Výmena okien 49 790 

ZŠ Hlavná 24, Dubová Oprava prívodu studenej vody 2 000 

ZŠ s MŠ Trnakova 1, Jarovce Výmena okien 1 800 

ZŠ Komenského 1, Modra Oprava kanalizácie 631 

ZŠ Záhorácka 95, Malacky Výmena PVC, oprava časti strechy 2 068 

ZŠ Plavecký Štvrtok Výmena okien na telocvični 49 791 

ZŠ s MŠ Tbiliská Výmena okien 46 000 

ZŠ s MŠ Hubeného 25, Bratislava Výmena okien 54 000 

ZŠ Komenského 3, Bernolákovo Oprava plynových kotlov 21 000 

ZŠ Kuchyňa Oprava strechy, výmena okien a dverí 20 000 

Spolu 549 841 
 

Bežné transfery VÚC -  podpoložka 641 010 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 41 400 027 

Upravený rozpočet 39 319 418 

Čerpanie bez MRP 39 319 418 

% čerpania bez MRP 100  % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 39 319 418 

% čerpania s MRP 100  % 
 

 

Štruktúra pridelených finančných prostriedkov v € 
 

Normatívne finančné prostriedky 38 772 816 

Nenormatívne finančné prostriedky                        

z toho 

546 602 

odchodné 87 022 

vzdelávacie poukazy 398 580 

mimoriadne výsledky 61 000 
 

 
Bežné transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám - položka 642.  
Poloţka 642 zahrňuje beţné transfery súkromným školám, cirkevným školám a beţné transfery 

jednotlivcom.  
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Bežné transfery cirkevným školám -  podpoložka 642 004 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 5 871 418 

Upravený rozpočet 10 002 048 

Čerpanie bez MRP 10 002 048 

% čerpania bez MRP 100  % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 10 002 048 

% čerpania s MRP 100  % 
 

 

Štruktúra pridelených finančných prostriedkov v € 

Normatívne finančné prostriedky 9 513 247 

Nenormatívne finančné prostriedky   z toho 

466 608 

odchodné 22 223 

dopravné 2 556 

vzdelávacie poukazy 129 803 

havárie 304 826 

mimoriadne výsledky 7 200 
 

Účelové finančné prostriedky - MŠ 22 193 

 

 

Pridelené nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií  
 

Škola účel Upravený rozpočet v € 

ZŠ Mansveta Olšovského, Malacky Riešenie havarijnej situácie 132 776 

Cirk. konzervatórium, Bratislava Oprava strechy, výmena okien a dverí 77 200 

CZŠ, Karloveská 32, Bratislava Oprava striech (ZŠ, telocvičňa, jedáleň) 70 000 

ZŠ Sv. rodiny, Gercenova 10, BA Oprava plochej strechy 22 100 

ZŠ Matky Alexie, Bratislava Oprava PVC podláh 2 750 

Spolu 304 826 

 

Bežné transfery súkromným školám -  podpoložka 642 005 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 11 781 419 

Upravený rozpočet 11 399 571 

Čerpanie bez MRP 11 399 570 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 11 399 570 

% čerpania s MRP 100 % 
           
 

Štruktúra pridelených finančných prostriedkov v €: 
 

Normatívne finančné prostriedky 11 242 794 

Nenormatívne finančné prostriedky   z toho 

125 625 

odchodné 2 167 

vzdelávacie poukazy 115 058 

mimoriadne výsledky 8 400 
 

Účelové finančné prostriedky - MŠ 31 152 
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Percentuálne vyjadrenie výdavkov v kategórii 

640-Bežné transfery, zdroj 111,  podprogram  07811

42,99%

9,29%

0,23%

0,37%

10,59%

36,52%
641009-obce

641010-VÚC

642004-súkromné

školy
642005-cirkevné

školy
641001-príspevková

organizácia
ostatné

 
V poloţke 642 sú rozpočtované aj transfery na hmotné a finančné zabezpečenie chovancov 

s nariadenou ústavnou výchovou, na príspevky profesionálnej rodine, odstupné, odchodné, úrazy 

ţiakov a zamestnancov, dopravné pre ţiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a nemocenské 

vyplácané zamestnávateľom (prvých 10 dní).  V predchádzajúcom grafe sú tieto výdavky zahrnuté 

pod ostatné.  

 

Podrobný prehľad čerpania týchto výdavkov podľa jednotlivých podpoložiek 
 

     

Výdavky v položke 642-bežné transfery organizáciam v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ
10 753

47 624

84 386

57 593

3 822

642012-odstupné 642013-odchodné 642014-jednotlivcovi 642015-nem. dávky 642017-úrazové davky

 
 

Transfery do zahraničia – podpoložka 649003 
Na tejto podpoloţke sa  evidujú finančné prostriedky, ktoré SŠ Novohradská pouţila na  

úhradu poplatkov International Baccalaureate  za jednotlivé medzinárodné programy, ktoré sa na 

škole realizujú – PYP, MYP, IB, maturitné skúšky ţiakov zaradených do programu IB, vloţné za 

externé aj interné workshopy. Čerpanie v roku 2009 bolo 41 059 €. Škola získala od MŠ SR 

rozpočtovým opatrením finančné prostriedky na dofinancovanie IB programu v celkovej výške 

366 707 €,  z toho na transfery bolo určených 61 787 €.  Zvyšné finančné prostriedky boli pouţité na 

nákup materiálov od IB organizácie – testy a riešenia testov, knihy vydané IB organizáciou. Na niţšie 

výdavky na transfery mal vplyv zlepšujúci sa výmenný kurz medzi eurom a anglickou librou. 
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podprogram 078 13 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 134 711 

Čerpanie bez MRP 134 711 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 134 711 

% čerpania s MRP 100 % 

 

 
 
V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na projekty škôl v územnej pôsobnosti 
KŠÚ (bez škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠU) na základe výziev MŠ SR.  

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na projekty školám v územnej pôsobnosti KŠÚ 

(bez škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ) 

Názov projektu Zriaďovateľ Suma v € Čerpanie v € 

Grafické systémy v odbornom vzdelávaní  

a príprave 
VÚC Bratislava 19 500  19 500 

Grafické systémy v odbornom vzdelávaní  

a príprave 

Súkromná škola  

SOŠ Bardejov 
2 500 2 500 

Enviroprojekt 2009 VÚC Bratislava 2 930 2 930 

Enviroprojekt 2009 Obce 7 800 7 800 

Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 

2009 
VÚC Bratislava 2 300 2 300 

Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 

2009 
Obce 13 200 13 200 

Zdravie v školách 2009 Obce  4 582 4 582 

Otvorená škola 2009 VÚC Bratislava 8 100 8 100 

Otvorená škola 2009 Obce 15 885 15 885 

Jazykové laboratóriá 2009 Cirkevné školy 19 914 19 914 

Jazykové laboratóriá 2009 Obce 20 000 20 000 

Jazykové laboratóriá 2009 VÚC Bratislava 18 000 18 000 

Spolu 134 711 134 711 

 
Kapitálové výdavky 

 
rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 49 791 

Upravený rozpočet 964 660 

Čerpanie bez MRP 964 647 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 964 647 

% čerpania s MRP 100 % 
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Čerpanie výdavkov kategórie 710 Obstarávanie kapitálových aktív 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 49 791 

Upravený rozpočet 665 471 

Čerpanie bez MRP 665 458 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 665 458 

% čerpania s MRP 100 % 
 

Na základe ţiadosti KŠÚ bola v  roku 2009 zníţená výška pridelených finančných prostriedkov na 

vybudovanie OST v Špeciálnej základnej škole, Hálkova 54 v Bratislave o 133 € a o túto sumu bola 

zvýšená rezerva prednostky na 49 924 €. Všetky stavebné akcie boli k 31. 12. 2009 ukončené. 

Rekonštrukčné práce boli plánované predovšetkým na obdobie letných prázdnin a čerpanie 

finančných prostriedkov sa  prejavilo aţ v druhom polroku 2009.  
 

Prehľad pridelených finančných prostriedkov Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ na 

stroje a zariadenia z rezervy prednostky KŠÚ: 
  

Škola Účel 
Upravený 

rozpočet    v € 

Čerpanie 

k 31. 12. 2009 

Spojená škola Novohradská 1, BA Obstaranie a montáţ digestora 2 699 2 696 

Spojená škola Komenského 25, Pezinok Obstaranie a montáţ umývačky 2 500 2 500 

Reedukačné centrum, Veľké Leváre 1106 Zakúpenie kombi sporáku 3 000 3 000 

Diagnostické centrum, Trstínska 2, BA Zakúpenie kuchynského zariadenia 3 300 3 300 

ZŠI Vlastenecké námestie 1, BA Výmena chladiaceho zariadenia 2 160 2 160 

Spojená škola Metodova 2, BA Zakúpenie plynového kotla  4 700 4 700 

Gymnázium Bilíkova 24, BA Obstaranie a montáţ plynového kotla 4 700 4 700 

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, BA Zakúpenie elektrického varného kotla 3 340 3 340 

Diagnostické centrum, Slovinská 1, BA  Projekt a úradná skúška tlak. nádob, PK  4 514 4 514 

Reedukačné centrum, Veľké Leváre 1106 Výmena úpravne vody do kotolne 2 439 2 439 

Spojená škola Metodova 2, BA Inštalácia vonkajšieho komína kuchyne 3 320 3 312 

Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, BA Zakúpenie elektrickej trojpece 3 557 3 557 

Spojená škola internátna,  Svrčia 6, BA Zakúpenie elektrickej trojpece 2 691 2 691 

Diagnostické centrum, Slovinská 1, BA Príprava plynovej kotolne k revízii 1 000 1000 

Spojená škola Hrdličkova 17, Bratislava Zakúpenie 2 kombi šporákov 6 004 6 004 

Spolu 49 924 49 913 

 

Zoznam investičných akcií v ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
 

Škola Účel Upravený rozpočet   v € Čerpanie  k 31. 12. 2009 

ŠZŠ Hálkova 54, BA Vybudovanie OST 94 487 94 486 

Spojená škola Metodova 2, BA Rekonštrukcia OST 233 570 233 570 

ZŠ s MŠ Drotárska cesta 48, BA Rekonštrukcia prípravy TÚV 15 867 15 867 

Spojená škola Novohradská 1, BA Rekonštrukcia podlahy učebne 5 460 5 459 

Spojená škola internátna,  Svrčia 6, BA Vybudovanie plynovej kotolne 199 775 199 775 

ŠZŠ s MŠ Karpatská 1, BA Rekonštrukcia MŠ Mišíkova 66 388 66 388 

Spolu 615 547 615 545 
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Čerpanie výdavkov kategórie  720 -  Kapitálové transfery 
 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 299 189 

Čerpanie bez MRP 299 189 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 299 189 

% čerpania s MRP 100 % 

 

Poskytnuté finančné prostriedky  ako kapitálový transfer cirkevným školám –podprogram 07811 
 

Škola Účel Upravený rozpočet  v € Čerpanie  k 31. 12. 2009 

SŠ sv.Vincenta de Paul, Bachova, BA  Rekonštrukcia OST 115 200 115 200 

 

Poskytnuté finančné prostriedky ako kapitálový transfer obciam –podprogram 07811 
 

Škola Účel 
Upravený rozpočet     

v € 

Čerpanie 

k 31. 12. 2009 

ZŠ kpt. Nálepku, Školská 2, Stupava  Rekonštrukcia kotolne 16 596 16 596 

ZŠ Plavecký Štvrtok Rekonštrukcia kotolne 13 278 13 278 

ZŠ Borodáčova 2, Bratislava Rekonštrukcia OST 100 000 100 000 

ZŠ Záhorská Ves Rekonštrukcia plynovej kotolne 16 400 16 400 

ZŠ s MŠ Záhorská Bystrica Rekonštrukcia podláh a soc. zariadení 37 715 37 715 

Spolu 183 989 183 989 

 

Rozpočet vlastného úradu 
 

Podprogram 078 14, zdroj 111 
 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 628 039 

Upravený rozpočet 643 252 

Čerpanie bez MRP 643 246 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 643 246 

% čerpania s MRP 100 % 

 

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, zdroj 111 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 294 264 

Upravený rozpočet 341 274 

Čerpanie bez MRP 341 274 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 341 274 

% čerpania s MRP 100 % 
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Vyhodnotenie čerpania osobných výdavkov sa uvádza v ďalšej časti správy. 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 102 845 

Upravený rozpočet 123 991 

Čerpanie bez MRP 123 991 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 123 991 

% čerpania s MRP 100 % 

 

630 Tovary a služby 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 230 930 

Upravený rozpočet 139 330 

Čerpanie bez MRP 139 324 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 139 324 

% čerpania s MRP 100 % 

 

Schválený rozpočet na rok 2009  vo výške 230 930 € bol niekoľkými úpravami zníţený aţ na 

139 330 €,  čo značne ovplyvnilo pôvodné zámery. Najväčšie zníţenie bolo na poloţke 635 rutinná 

a štandardná údrţba, predovšetkým na podpoloţke 635006 Rutinná a štandardná údrţba budov 

a objektov,  kde bol pôvodný rozpočet zníţený o 50 621 €. Uţ niekoľko rokov sa nedarí z tohto 

dôvodu realizovať opravu a zateplenie fasády a vstupu do budovy úradu. Snaţíme sa zabezpečovať 

tovary a sluţby tak, aby to bolo pre nás najvýhodnejšie  a vyuţívame rozličné  ponuky dodávateľov 

(napr. za body za odber tonerov sme získali ako bonus bezplatne skener, USB kľúč, CD, kancelárske 

potreby nakupujeme od firmy, ktorá má chránenú dielňu a na základe ich potvrdenia neplatíme  

poplatok za nezamestnávanie občanov so ZPS). Pri objednávaní tovarov a sluţieb KŠÚ realizuje vţdy 

prieskum trhu a porovnanie cenových ponúk.  
 

Čerpanie finančných prostriedkov KŠÚ k  31. 12. 2009 KŠÚ podľa jednotlivých položiek 
ekonomickej klasifikácie (v €) 

Položka Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Čerpanie 

k 31. 12. 2009 
% čerpania 

631 Cestovné náhrady 1 494 568 568 100 % 

632 Energie, voda a komunikácie 36 182 31 528 31 522 99,98 % 

633 Materiál 55 070 31 203 31 203 100 % 

634 Dopravné 12 945 7 117 7 117 100 % 

635 Rutinná a štandardná údrţba 53 277 2 656 2 656 100 % 

636 Nájomné za nájom 2 058 1 737 1 737 100 % 

637 Sluţby 69 904 64 521 64 521 100 % 

630 Spolu 230 930 139 330 139 324 100 % 
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Úpravy- rozpočtové presuny: 

a) Zníţenie o 13 008,- € – Rozpočtové opatrenie č. CD-2009-22173/11672-2:05 zo dňa 31. 3. 2009 

v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 93 z  28. 1. 2009 z dôvodu naliehavosti zabezpečenia 

rozpočtových zdrojov na elimináciu dôsledkov hospodárskej krízy. 

b) Zníţenie o 10 438,- € na základe ţiadosti vedúcej osobného úradu - presun do kategórie 620 na 

podpoloţku 627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 7 239,- €, do kategórie 640 

na podpoloţku 642013 – Na odchodné 1 662,- € a na podpoloţku  642015 -  Na nemocenské 

dávky 1 537,- €. 

c) Zníţenie o 47 010,- € – Rozpočtové opatrenie č. CD-2009-25046/17957-2:05 zo dňa 25. 5. 2009  

úprava záväzného ukazovateľa rozpočtu-mzdy, platy sluţobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania  (610), zníţenie o 16 430,- € – presun na Poistné a príspevok do poisťovní  (620)ô 

d) Zníţenie o 2 097,- €  na základe ţiadosti vedúcej osobného úradu – presun do kategórie 640 na 

podpoloţku 642012 – Na odstupné (p. Bolibruchová). 

e) Zvýšenie o 1 530,- € – Rozpočtové opatrenie č. CD-2009-26256/21448-2:05 zo dňa 15. 6. 2009 

v súvislosti s vynesenými rozsudkami OS Bratislava III,  v spojení s rozsudkom KS v Bratislave. 

f) Zníţenie o 3 494,- € - Rozpočtové opatrenie č. CD2009-30009-2:05 zo dňa 18. 8. 2009 – 

uznesenie vlády SR č. 460 ku koncepcii obnovy hospodárskeho rastu SR. 

g) Zvýšenie o 998,84 € zo dňa 21. 12. 2009, úpravy z dôvodu nedočerpania odvodov z kategórie 

620. 

h) Zvýšenie o 2 013,53 € zo dňa 21. 12. 2009 – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na 

odstupné (2 097,0 €, z toho 83,47 pouţité na nemocenské dávky). 

i) Rozpočtové opatrenie č. CD 2009-40779/47303-1:05 zníţenie o 3 665,00 € zo dňa 29. 12. 2009 -  

presun finančných prostriedkov na podprogram 078 11 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania 

v základných a stredných školách na zabezpečenie ich prevádzky 
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0,41%

31 522

22,62%

31 203

22,4%
7 117

5,11% 2 656

1,91%

1 737

1,25%

64 521

46,31%

          
 

Čerpanie bežných výdavkov na tovary a služby k 31. 12. 2009 podľa položiek 

631 – Cestovné náhrady 

Na cestovné bolo čerpaných spolu 568 € , z toho: 

- na tuzemské pracovné cesty  535,55 € - 19 sluţobných ciest, ktorých sa zúčastnilo 11 

zamestnancov 

- uskutočnila sa  jedna zahraničná pracovná cesta (Mgr. Červeňáková do ČR) s nákladmi vo výške 

32,51 €. V dňoch 11. a 12. 3. 2009 sa uskutočnil v Prahe pracovný seminár Tvorba školských 

vzdelávacích programov, ktorý bol spojený s exkurziou v materských školách v Prahe. 
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Organizátorom bola organizácia OMEP. Prínosom bolo získanie nových informácií a poznatkov 

k tvorbe ŠKVP súvisiacich s novou koncepciou predprimárneho vzdelávania. Mimoriadnym 

prínosom bola návšteva troch MŠ v Prahe, výmena skúseností a odporúčania českých pedagógov 

k tvorbe ŠKVP.  
 

632 – Energie, voda a komunikácie 
Celkové výdavky na energie, vodu a komunikácie predstavovali 31 522 €, z toho:  

- na elektrickú energiu za úrad, lektorské byty (Fedinova, Medveďovej a Ţehrianska) 

a doškoľovacie stredisko „Školák“ v Modre 7 840 € 

- plyn za lektorský byt na Medveďovej ulici 69 € 

- tepelnú energiu za vlastný úrad 11 149 € 

- za vodné a stočné za vlastný úrad a doškoľovacie stredisko „Školák“ v Modre 802 € 

- za poštovné a telekomunikačné sluţby  9 816 €, z toho za poštovné 1 721 €,  telefónne poplatky 

za mobily a pevné linky 8 095 € 

- komunikačná infraštruktúra za rýchly internet a intranet a za káblovú televíziu 1 848 €  
 

633 – Materiál 
Výdavky na materiálové vybavenie predstavovali 31 203 €, z toho:  

- na výpočtovú techniku 22 225 € – 5 ks 22“ monitorov LCD, nový počítač pre metodičku 

účtovníctva, 10 grafických kariet, disketová mechanika do nového počítača, web kamera 

s mikrofónom, myšky, 27 ks výkonnejších počítačov, 15 ks 22“ monitorov a 1 ks 24“ monitor. 

Výber dodávateľa počítačov bolo urobený na základe najlepšej cenovej ponuky s oslovením 

firmy DATALAN, ktorá ma uzatvorenú s MŠ SR Rámcovú dohodu na dodávku výpočtovej 

techniky 

- na telekomunikačnú techniku 103 € – inštalácia bezdrôtového telefónu k ústredni na sekretariát 

a nákup mobilných telefónov po skončení doby viazanosti v hodnote 1 € za kus 

- na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 779 € – 2 diaľkové ovládače na posuvnú bránu do 

areálu, 2 stolové lampy a 6 ks ohrievačov, autovysávač a varná kanvica do doškoľovacieho 

strediska „Školák“ v Modre 

- všeobecný materiál bol zakúpený vo výške 5 453 €, z toho nové tonery 1 727 €, kancelárske 

potreby, papier a tlačivá 2 444 €, hygienické a čistiace potreby 712  €, materiál na 

údrţbu, posypová soľ a drobné nákupy 286 €, kvety ku Dňu učiteľov a k jubileám 284 € 

- knihy, časopisy a noviny 1 826 € - predplatné za dennú tlač (Pravda, Hospodárske noviny) 

a odborné časopisy a publikácie podľa poţiadaviek jednotlivých oddelení 

- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v hodnote 65 € 

- na zabezpečenie údrţby Doškoľovacieho strediska „Školák“ v Modre bol zakúpený  benzín do 

frézy a do kosačky  za 99 € 

- reprezentačné bolo čerpané vo výške 653 € na zakúpenie publikácií a darčekov pre zahraničné 

delegácie  a na beţné občerstvenie pre návštevy (káva, čaj, minerálna voda) 
 

634 – Dopravné 

Náklady na dopravu k 31. 12. 2009 predstavovali čiastku 7 117 €, z toho:  

- pohonné hmoty 2 768 € 

- servis a údrţba sluţobných motorových vozidiel 1 682 € (výmena zimných a letných pneumatík, 

zabezpečenie nových letných pneumatík na Škodu Octavia, garančná prehliadka Škoda Super b, 

výmena xenónového svetla na Škoda Super b, čistiace prostriedky, umývanie) 

- poistenie sluţobných motorových vozidiel 2 477 € 

- karty, známky, poplatky spolu 109,50 – zakúpenie diaľničných známok 

- pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre vodičov v celkovej hodnote 80,19 € 
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635 – Rutinná a štandardná údrţba 

Čerpanie na tejto poloţke predstavovalo 2 656  €,  z toho: 

- zabezpečenie a údrţba výpočtovej techniky 351 € - výmena disku na serveri 

- oprava a údrţba prevádzkových strojov 739 € – oprava posuvnej brány do areálu, oprava 

tlačiarní, údrţba kopírovacích strojov, prietokového ohrievača vody 

- na údrţbu softvéru spolu 1 566 € (programy na mzdy, účtovníctvo, antivírový program, zbierka 

zákonov) 
 

636 -  Nájomné za nájom 
Na tejto poloţke boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 1 737 €,  z toho:  
- za prenájom bytov pre zahraničných lektorov 1 336 € 
- prenájom  rohoţiek pri vstupe do budovy  401 € 
 
637 -  Sluţby 
Výdavky na sluţby sme čerpali k 31. 12. 2009 vo výške 64 521 €, z toho: 

- výdavky na školenia 4 010 €, v tom vzdelávanie 2 051 €, občerstvenie na porady a školenia                    

1 989 € 

- propagácia, reklama, inzercia spolu 3 355 €, inzeráty v rámci výberových konaní,  ponuka na 

prenájom nebytových priestorov  na Bachovej 4 a na prevádzku web stránky 

- všeobecné sluţby spolu 7 277 €, z toho: upratovanie priestorov 4 422 €, renovácia tonerov 1 809 €, 

revízie plynu, elektrospotrebičov, zabezpečovacieho zariadenia spolu 881 €, jarná a jesenná 

deratizácia 64 €, čistenie uterákov a utierok 77 €, platby za sluţby v lektorskom byte  

Podbrezovská boli v plnej výške refundované  Mgr. Kuzárom , vyúčtovanie roku 2008 – 24 € 

- špeciálne sluţby – štvrťročné poplatky Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v celkovej výške 

149 € 

- štúdie, expertízy, posudky  709 € – znalecký posudok pre stanovenie hodnoty plynovej prípojky, 

plynovej kotolne a ostatného príslušenstva (Tomášov) 

- poplatky a odvody spolu 9 774 €, v tom poplatky banke 14 €, súdne poplatky vo výške 1 929 € na 

základe rozsudkov OS Bratislava III a KS v Bratislave (PaedDr. Hulová, JUDr. Bajánek), vrátenie 

finančných prostriedkov za štrukturálne fondy EÚ 7 831 € 

- náklady na stravovanie v celkovej výške 21 491 refundované od zamestnancov a zo sociálneho 

fondu spolu vo výške 7 954 €, po refundácii 13 537 €, od 1. 5. 2009 zvýšené stravné v zmysle 

zákona o cestovných náhradách 

- poistné za budovu úradu 449 € 

- povinný prídel do sociálneho fondu  4 163 € – tvorený vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých platov 

zúčtovaných zamestnancom na výplatu 

- kolkové známky v sume 5 € 

- odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru  2 254 € – zabezpečenie metodičky účtovníctva 

počas dlhodobej PN zamestnankyne 

-  zdravotníckym zariadeniam 12 € za zdravotný preukaz  

- dane v celkovej výške 18 753 €, z toho poplatky za rozhlas a televíziu 223 €, poplatky za odvoz 

komunálneho odpadu 780 €, daň z nehnuteľnosti 17 728 €, ostatné dane 22 € 

- reprezentačné výdavky vo výške 76 € (cattering) - pohostenie pri zahraničných návštevách 

z Francúzska a z MŠ ČR. 

 

Celkové čerpanie finančných prostriedkov na tovary a sluţby  k 31. 12. 2009  bolo 139 324 €, 

nevyčerpané finančné prostriedky boli vo výške 6 €. 
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Porovnanie čerpania finančných prostriedkov 

 k 31. 12. 2009 na prevádzku úradu s čerpaním za predchádzajúci kalendárny rok 
 

Položka Názov 
Čerpanie 

k 31. 12. 2008 

Čerpanie 

k 31. 12. 2009 
Index  2009/2008 

631 Cestovné náhrady 600 568 0,95 

632 Energie, voda a komunikácie 30 412 31 522 1,04 

633 Materiál 14 685 31 203 2,12 

634 Dopravné 9 936 7 117 0,72 

635 Rutinná a štandardná údrţba 17 517 2 656 0,15 

636 Nájomné za nájom 2 177 1 737 0,80 

637 Sluţby 57 756 64 521 1,12 

630 Spolu 133 083 139 324 1,05 

 

640 Bežné transfery 
 

rok 2009 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 38 657 

Čerpanie bez MRP 38 657 

% čerpania bez MRP 100 % 

Pouţitie MRP – 

Čerpanie s MRP 38 657 

% čerpania s MRP 100 % 

     
1) Na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku OS Bratislava III zo dňa 28.3.2008 v spojení 

s rozsudkom KS v Bratislave zo dňa 4. 3. 2009 bol KŠÚ v Bratislave povinný zaplatiť 

navrhovateľovi Mgr. Milošovi Karovičovi náhradu mzdy v sume 492 597 Sk (16 351,23 €) 

s príslušenstvom. Predmetné rozsudky sa týkali neplatného skončenia pracovného pomeru 

navrhovateľa s Okresným úradom Bratislava II v roku 1998. 

2) Na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku OS Bratislava III zo dňa 20.2.2008 v spojení 

s rozsudkom KS v Bratislave zo dňa 5. 2. 2009 bol KŠÚ v Bratislave povinný zaplatiť 

navrhovateľke PaedDr. Jarmile Hulovej sumu 91 400 Sk (3 033,93 €) s príslušenstvom. 

Navrhovateľka pracovala v pozícii učiteľky v RDD Tomášov, ktorý bol zrušený bez právneho 

nástupcu ku dňu 31.8.2004. Predmetnými rozsudkami bolo navrhovateľke priznané odstupné 

v celkovej výške 6 funkčných mesačných platov podľa Kolektívnej zmluvy zamestnávateľa. 

3) Na základe ţiadosti KŠÚ boli rozpočtovým opatrením MŠ SR číslo CD 2009-26256/21448-2:05 

zo dňa 15. 6. 2009 pridelené finančné prostriedky vo výške 33 850 € na podpoloţku 642 014 

Jednotlivcovi. V júni 2009 KŠÚ Bratislava navrhovateľom vyplatil spolu 33 933,47 €. 

4) V tejto kategórii sa čerpali aj finančné prostriedky  vo výške 3 061 € na nemocenské dávky 

zamestnancom KŠÚ  za prvých 10 dní PN. V roku 2009 odchádzala do dôchodku kontrolórka 

KŠÚ – p. Benovičová. Bolo jej vyplatené odchodné vo výške 1 662 eur. 

5) V rámci Podprogramu 078 14 v kategórii 640 Beţné transfery boli rozpočtované aj transfery na 

financovanie výdavkov školských úradov a spoločných školských úradov v celkovej sume 

311 938 €, z toho 265 618 € obciam a 46 320 € VÚC. Výdavky boli vyčerpané na 100%. 
 

D) Správa majetku štátu a ostatné činnosti 
Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov KŠÚ 

v Bratislave ku dňu  31. 12. 2009 bola vykonaná na základe Smernice pre vykonanie inventarizácie       

č. 7/2009 a Príkazu č. 1/2009 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku          

a záväzkov za rok 2009. V uvedenej smernici boli rozpracované Hlavné zásady pre vykonanie 
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inventarizácie, doplňujúce pokyny k inventarizácii, menovanie členov ústrednej inventarizačnej 

komisie a čiastkových inventarizačných komisií (ďalej len ÚIK a ČIK) a termíny spracovania 

inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. 
 

Inventarizácia majetku KŠÚ v Bratislave 

Dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý   hmotný majetok v € Stav k 1.1.2009 Prírastky 2009 Úbytky   2009 Stav   k 31.12.2009 

Účtovný stav 3 025 993,62 0,0 0,0 3 025 993,62 

Skutočný stav 3 025 993,62 0,0 0,0 3 025 993,62 

Rozdiel 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Dlhodobý nehmotný majetok   

Dlhodobý  nehmotný majetok Stav k 1.1.2009 Prírastky 2009 Úbytky 2009 
Stav                   

k 31.12.2009 

Účtovný stav 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skutočný stav 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rozdiel 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok   

Ostatný dlhodobý hmotný 

majetok 
Stav k 1.1.2009 Prírastky 2009  Úbytky 2009 

Stav                   

k 31.12.2009 

Účtovný stav 1 037,31 0,0 0,0 1 037,31 

Skutočný stav 1 037,31 0,0 0,0 1 037,31 

Rozdiel 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Drobný hmotný majetok  

Drobný hmotný  majetok Stav k 1.1.2009 Prírastky 2009 Úbytky 2009 
Stav                   

k 31.12.2009 

Účtovný stav 139 707,05 23 291,89 1 287,33 161 711,61 

Skutočný stav 138 702,43 23 291,89 1 287,33 160 706,99 

Rozdiel 1 004,62 0 0 1 004,62 

      

Majetok  vedený  v  operatívnej evidencii   

Operatívna  evidencia Stav k 1.1.2009 Prírastky 2009 Úbytky 2009 
Stav                   

k 31.12.2009 

Účtovný stav 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skutočný stav 7 438,32 234,06 1 349,81 7 609,90 

Rozdiel 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

E) Pohľadávky a záväzky 
 

Účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky 

Na účte 314 boli účtované poskytnuté preddavky dodávateľom pred splnením zmluvy zo 

strany dodávateľa. Počiatočný stav na účte bol 3 228,29 €  (zodpovedá stavu k 31. 12. 2008 – 

97 255,5 Sk). Tieto poskytnuté preddavky minulých rokov zvýšené o náklady budúcich období vo 

výške 119,5 € boli v priebehu roka 2009 zúčtované. Účtovný stav k 31.12. 2009 bol 84,84 €, ktorý 

tvoril preddavok zaúčtovaný organizácii Magnet Press ako predplatné za časopis Chip DVD. 

Z uvedenej organizácie nebola doposiaľ zaslaná zúčtovacia faktúra. V priebehu roku 2009 boli 

preddavkové platby usporiadané priebeţne podľa zúčtovacích faktúr týmto organizáciám:  



 

 

51 

 

Juris Dat –18 €, Poradca podnikateľa Ţilina – 289,15 €, Tirna – 119,7 €, Agem Computers – 77,47 €, 

Iura Edition – 104,96 €, Verlag Dashofer – 129,01 €, Ecopress – 163,15 €, Slovenská pošta – 149,2 €, 

Hewlet Packard online – 16 958,1 € a Hornbach – 499 €.  
 

Účet 314 
Stav k 1. 1. 2009 Zálohové faktúry Vyúčtovanie zálohových  faktúr Stav k 31.12. 2009  

3 228,29 € 18 720,62 € 21 864,07 € 84,84 € 

 

Účet  315 – Ostatné pohľadávky  

Na účte 315 boli zaúčtované predpisy a splátky dlţníkov K. Bolibruchovej za energie v roku 

2009  a za energie z minulých rokov a Mgr. Kuzára za sluţby súvisiace s uţívaním bytu. Dlţníčka 

Kamila Bolibruchová mala uhradiť za energie spotrebované v roku 2009 pohľadávku vo výške 

1 902,7 €, z čoho uhradila 1 733,4 €, ostáva uhradiť 1 splátku vo výške 169,3 €. Za energie minulých 

rokov bola  pohľadávka 2 587,76 €, v priebehu roka 2009 K. Bolibruchová uhradila čiastku 109,34 €, 

ostáva nedoplatok 2 478,42 €. Voči Mgr. Kuzárovi mal KŠÚ pohľadávku v roku 2009 1 097,4 €, 

ktorú v plnej výške vyrovnal. Konečný zostatok na účte  k 31. 12. 2009 je 2647,72 €. 

 

Účet 315 
Stav k 1. 1. 2009 Predpis  Úhrada Stav k 31.12.2009  

2 587,76 € 3 000,1 € 2 940,14 € 2 647,72 € 

 

Účet  316 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 

Na účte 316 boli v priebehu roka 2009 sledované platby za nájomné za byty a prenajaté 

priestory, splátky za štúdium ako aj neusporiadané pohľadávky zo zúčtovania so štátnym rozpočtom 

– išlo o vrátenie štátnej dotácie na stravovanie ţiakov, ktorá bola poskytnutá zriaďovateľom 

súkromných školských jedální zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.  

Počiatočný stav pohľadávok na účte 316 bol 33 817,37 €, konečný stav pohľadávok 

k 31.12.2009 bol 33 417,71 €. Pozostáva  z nasledovných dlţníkov a nedoplatkov: 

a) p. Bolibruchová – nájomné v roku 2009 – 30,7 € 

b) Súkromná obchodná akadémia AMOS – nájomné – 392,25 € 

c) Ivan Lachkovič ŠMAK – nevrátené finančné prostriedky zo zúčtovania so ŠR v roku 2006 

18 455,82 €. OS Bratislava IV bol dňa 12.6. 2007 podaný návrh na vydanie platobného rozkazu. 

Nakoľko platobný rozkaz nebol vydaný, KŠÚ poţiadal uvedený súd o jeho vydanie listom zo dňa 

18.7.2008, ktorý bol doručený 20. 7. 2008. Napriek tejto urgencii súd stále vo veci nekonal. KŠÚ 

uzavrel s dlţníkom dohodu o uznaní záväzku a o splátkovom kalendári dňa 26.8.2008, pričom 

z celkového dlhu bola uhradená len 1 splátka vo výške 30 000 Sk (995,82 €) dňa 28. 10. 2008. 

V ďalšom období dlţník prestal uhrádzať dohodnuté splátky napriek písomným urgenciám. 

Podľa Dodatku č. 1 zo dňa 17. 6. 2009 mal dlţník okrem pravidelných mesačných splátok vo 

výške   995,82 € uhradiť do 31. 10. 2009 jednorazovo sumu vo výške 7 966,54 €. V roku 2009                         

I. Lachkovič neuhradil ţiadne finančné prostriedky. KŠÚ poţiadal príslušný súd o pokračovanie 

v súdnom konaní. 

d) K. Kirchmaier – KAJA - nevrátené finančné prostriedky zo zúčtovania so ŠR v roku 2006   

14 538,94 €.  OS  Bratislava III bol dňa 11. 6. 2007 podaný návrh na vydanie platobného 

rozkazu. Dňa 19. 6. 2007 bol vydaný platobný rozkaz na sumu 438 000,- Sk  (14 538,94 €) spolu 

s úrokom z omeškania vo výške 17,6% ročne od 16. 2. 2007 do zaplatenia. Podľa stanoviska súdu 

odporca uvedený platobný rozkaz neprevzal a to i napriek opakovanému doručovaniu 

prostredníctvom príslušných orgánov polície. Súd bude i naďalej v tejto veci konať. 
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Vyrovnané pohľadávky na účte 315 
 

Účet 315 Stav k 1. 1. 2009 Predpis Úhrada Stav k 31.12.2009 

G a ZŠ Bachova, BA - nájom 0 € 0,03 € 0,03 € 0 € 

J. Kuzár - nájom 0 € 509,4 € 509,4 € 0 € 

A. Bratková - nájom 0 € 307,08 € 307,08 € 0 € 

SOŠ Gasmo - nájom - 751,01 € * 3 004,04 € 2 253,03 € 0 € 

J. Brachna - nájom 0 € 935,19 € 935,19 € 0 € 

Zubka s.r.o.– MUDr.Váleková - nájom 0 € 232,2 € 232,2 € 0 € 

L. Kutlíková - nájom 0 € 680,31 € 680,31 € 0 € 

V. Krupa - nájom 0 € 3 502,87 € 3 502,87 € 0 € 

K. Bolibruchová – nájom min. rokov 307,04 € 0 € 307,04 € 0 € 

Hromádková – Ivaničová - štúdium 331,94 € 0,01 € 331,95 € 0 € 

S. Kohútek – splátka za byt 934,64 € 0 € 934,64 € 0 € 

 * 1 štvrťročná splátka za rok 2009 zaplatená v decembri 2008 
 

Pohľadávky, ktoré k 31. 12. 2009 neboli uhradené (prípadne nie v plnej výške): 
 

Účet 315 Stav k 1. 1. 2009 Predpis Úhrada Stav k 31.12.2009 

K. Bolibruchová 0 € 2 101,81 € 2 071,11 € 30,7 € 

Súkr. OA Amos 0 € 4 707 € 4 314,75 € 392,25 € 

I. Lachkovič  18 455,82 € 0 € 0 € 18 455,82 € 

K. Kirchmaier 14 538,94 € 0 € 0 € 14 538,94 € 

 

Účet 316 
Stav k 1. 1. 2009 Predpis Úhrada Stav k 31.12.2009 

33 817,37 € 15979,94 € 16 379,6 € 33 417,71 € 

 

Účet 321 – Dodávatelia 

Záväzky voči dodávateľom v roku 2009 boli zaúčtované v celkovej výške 117 604,97 €. 

Neuhradené faktúry KŠÚ neevidoval. 
 

Účet 321 
Stav k 1. 1. 2009 Faktúry Úhrada Stav k 31.12.2009 

0 € 117 604,97 € 117 604,97 € 0 € 
 

Účet 323 – Krátkodobé rezervy 

Rezervy sa tvorili v súlade s § 26 zákona č 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov. Medzi krátkodobé rezervy sa účtovali  rezervy s predpokladanou dobou vyrovnania pri 

vzniku najviac  1 rok, napríklad na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného 

poistenia. Počiatočný stav na účte 316 bol 9 958,67 € ( čo zodpovedá 300 015 Sk – stav k 31. 12. 

2008). K 31. 12. 2009 bola na KŠÚ Bratislava vytvorená rezerva v čiastke 12 071,42 €. 

 

Účet 323 
Stav k 1. 1. 2009 Rozpustenie 

rezervy 

Rezerva na 

rok 2010 
Stav k 31.12.2009 

9 958,67 € 9 958,67 € 12 071,42 € 12 071,42 € 
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Účet 331 – Zamestnanci 

Počiatočný stav na účte 331 bol 26 759,38 €, konečný zostatok na účte k 31. 12. 2009 bol 

28 678,88 €. Na tomto účte sa účtovali záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia a miezd voči 

zamestnancom. Zostatok tvoria finančné prostriedky, ktoré boli v mesiaci december odvedené na účet 

cudzích prostriedkov (depozit) vedený v Štátnej pokladnici. Mzdové prostriedky boli poukázané 

v januári 2010 na  osobné účty  zamestnancov KŠÚ Bratislava z účtu cudzích prostriedkov. 
 

Účet 331 
Stav k 1. 1. 2009 

Vyplatené 

v roku 2009 

Záväzky voči 

zamestnancom 
Stav k 31.12.2009 

26 759,38 € 346 904,91 € 348 824,41 € 28 678,88 € 

 

Účet  335 – Pohľadávky voči zamestnancom 

Zostatok na účte 335 predstavuje evidované pohľadávky voči zamestnancom za PHL pre 

sluţobné vozidlá v celkovej výške 165,09 € (PHL v nádrţi). Z toho: 

a) Ivan Mikulec – Octavia – 49,99 € 

b) Miroslav Klubník – Peugeot – 53,67 €  

c) Ivan Mikulec – Superb – 61,43 € 

Zostatky súhlasia s dokladmi o zúčtovaní spotreby PHL za uvedené sluţobné motorové vozidlá. 

Obraty na účte 335 predstavovali poskytnuté a vyúčtované zálohy na sluţobné cesty, stále zálohy na 

PHL, na reprezentačné výdavky, na poštovné. 
 

Účet 335 
Stav k 1. 1. 2009 Poskytnuté zálohy Vyúčtovanie záloh Stav k 31.12.2009 

0 € 3 199,08 € 3 033,99 € 165,09 € 

 

Účet  336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia 

V prospech účtu 336 sa účtovali záväzky zo sociálneho zabezpečenia voči Sociálnej poisťovni 

a príslušným zdravotným poisťovniam vo výške ustanovenej osobitným predpisom. Počiatočný stav 

na účte 336 bol 10 626,67 €  (čo zodpovedá sume 320 139 Sk – stav k 31. 12. 2008). Na základe 

príslušných účtovných dokladov (rekapitulácia miezd a odvodov) v mesiaci december 2009 bola 

poukázaná čiastka 11 607,66 € na účet cudzích prostriedkov KŠÚ Bratislava. V januári 2010 boli 

prostriedky jednotlivým poisťovniam poukázané v nasledovných objemoch: 

- Všeobecná zdravotná poisťovňa – 1 688,81 € 

- Spoločná zdravotná poisťovňa – 1 133,92 

- Ostatné zdravotné poisťovne – 260,63 € 

- Sociálna poisťovňa – 7 194,5 € 

- Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní – 1 329,8 €. 

 

Účet 336 
Stav k 1. 1. 2009 Vyplatené v roku 

2009 

Záväzky voči 

poisťovniam 
Stav k 31.12.2009 

10 626,67 € 123 065,16 € 124 046,15 € 11 607,66 € 
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Účet  342 – Ostatné priame dane 

Počiatočný stav na účte 342 bol 4 213,3 € (čo zodpovedá 126 930 Sk – stav k 31. 12. 2008). 

Účtovný stav k 31.12.2009 bol 4 062,45 €. Je to záväzok voči daňovému úradu ako daň zo  mzdy 

zamestnancov za mesiac december 2009. Daň bola poukázaná daňovému úradu v januári  2010 z účtu 

cudzích prostriedkov. 

 

Účet 342 
Stav k 1. 1. 2009 

Vyplatené v roku 

2009 

Záväzok voči 

daňovému úradu 
Stav k 31.12.2009 

4 213,3  € 38 008,02 € 37 857,17 € 4 062,45 € 

 

345 – Ostatné dane a poplatky 

Na účte 345 sa evidovali dane z nehnuteľností. Za rok 2009 bola daň z nehnuteľností pre KŠÚ 

Bratislava stanovená na základe Platobného výmeru č. 1/09/066792-36/53/798663 vo výške     

17 424,04 € a táto bola uhradená v štyroch splátkach vo výške 4 356,01 €.  

 

Účet 345 
Stav k 1. 1. 2009 Predpis Úhrada Stav k 31.12.2009 

0  € 17 424,04 € 17 424,04 € 0 € 

 

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti – KŠÚ vlastný úrad 
 

Pohľadávky podľa doby splatnosti v € Hodnota k 31.12. 2008 Hodnota k 31. 12.2009 

Pohľadávky v lehote splatnosti 6 639 85 

Pohľadávky po lehote splatnosti 32 995 36 230 

Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060) 39 634 36 315 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Hodnota k 31.12. 2008 Hodnota k 31. 12.2009 

so zostatkovou  dobou splatnosti do 1 roka 2 158 592 

so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov 3 552 35 723 

so zostatkovou dobou splatnosti viac  ako 5 rokov 33 924 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 39 634 36 315 

 

Opravné poloţky neboli tvorené. 
 

Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti - KŠÚ vlastný úrad 
 

Záväzky podľa doby splatnosti v € Hodnota k 31.12. 2008 Hodnota k 31. 12.2009 

Záväzky v lehote splatnosti 43 920 44 839 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 43 920 44 839 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € Hodnota k 31.12. 2008 Hodnota k 31. 12.2009 

so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 41 599 44 349 

so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov 2 321 490 

so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 43 920 44 839 
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Záväzky sú tvorené účtami 331 – Zamestnanci, 336 - Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho 

a zdravotného poistenia, 342 –Ostatné priame dane a účtom 472 – Záväzky zo sociálneho fondu           

(k 31. 12. 2009  bol stav na tomto účte 490 €). 
 

Zostatky bankových účtov k 31. 12. 2009 vedených v Štátnej pokladnici 

Názov účtu 

 

Číslo účtu Zostatok k 31. 12. 2009 v 

€ Výdavkový účet štátneho rozpočtu 

 

7000143214 - 108 932 967,84 

Príjem ŠR – Príjmy z vlastníctva majetku 

 

7000143142 13 379,51 

Príjem ŠR – Kapitálové príjmy 

 

7000264227 934,64 

Príjem ŠR – Iné nedaňové  príjmy 7000143185 3 393,25 

 Príjem ŠR – Výnosy z poskytnutých prostriedkov 7000143177 6 697,23 

Príjmové účty spolu 24 404,63 

 Bú - depozitný účet neúročený 7000143222 44 348,99 

 Bú - účet sociálneho fondu neúročený 7000143249 490 

 Bú – dary a granty neúročený 7000143230 361,92 

 Bežné účty spolu 45 200,91 

 
 

Závery z inventarizácie : 

a) Neupotrebiteľný majetok (podľa zoznamu a zápisov ČIK),  ktorý  je  nefunkčný a opotrebovaný, 

vyradiť z evidencie. 

b) Prebytočný majetok - v súvislosti s usporiadaním vlastníckych vzťahov k bytovému domu na 

Hálkovej 54, Tomášov, budovy Tomášov telocvičňa, kotolňa, garáţe, počítačové zostavy aj 

s programovým vybavením  -  riešiť   prevodom správy majetku, výpoţičkou, nájmom, prípadne 

predajom v zmysle zákona o správe majetku štátu. 

c) Krádeţ  PC a softvéru z projektu EÚ v SOŠ Na pántoch č. 9 doriešiť v Škodovej komisii KŠÚ. 

d) Spresniť evidenciu nových počítačov a monitorov na konkrétne zodpovedné osoby a úloţné 

miesta. 

e) Sledovať  stav jednotlivých  pohľadávok a plnenie vyhodnocovať priebeţne 

f) Ochranu majetku zabezpečovať naďalej v zmysle zákona a smernice pre hospodárenie 

s majetkom štátu. Podľa moţností a výšky dotácií finančných prostriedkov väčšiu pozornosť 

venovať údrţbe budov. 
 

VI. Personálne otázky 

     Krajský školský úrad v Bratislave mal v roku 2009 priemerný evidenčný počet zamestnancov 30.  
 

A) Prehľad o počte zamestnancov: 

  Stav   31. 12. 2008 Stav  k 31. 12. 2009 

Schválený počet pracovných miest 31 31 

Skutočný prepočítaný počet zamestnancov 30,12 30 

Plánovaný počet štátnych zamestnancov 24 24 

Skutočný prepočítaný počet štátnych zamestnancov 24,12 24 

Plánovaný počet zamestnancov  vo verejnom záujme 7 7 

Skutočný prepočítaný počet zamestnancov    vo verejnom záujme 6 6 

Komentár k tabuľke: 

KŠÚ  bol MŠ SR k 1. januáru 2009 schválený počet 31 zamestnancov.  
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B) Plnenie počtu zamestnancov 

Prechodne neobsadené je l miesto vedúceho správy vnútornej prevádzky z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov na platy zamestnancov.   

      Pretrvávajúci problém KŠÚ v Bratislave ostal nezmenený aj v roku 2009 - udrţať 

zamestnancov v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere z dôvodu nízkych funkčných 

platov, ktoré im mohol zamestnávateľ poskytnúť z rozpočtovaných prostriedkov na platy. Tento 

problém je špecifický problém hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko aj počas finančnej a 

ekonomickej krízy bol v hlavnom meste ešte stále dostatok pracovných príleţitostí s ponukou vyšších 

zárobkov, ako mohla poskytnúť štátna rozpočtová organizácia. 
 

C) Neplnenie počtu zamestnancov 

Po zníţení počtu pracovných miest k 1. 1. 2009 zostalo prechodne neobsadené pracovné 

miesto vedúcej správy vnútornej prevádzky. Agenda tohto útvaru bola prerozdelená medzi 

zostávajúcich zamestnancov a spadá zatiaľ pod oddelenie ekonomických činností.  
 

 

D) Zmeny v štruktúre zamestnancov 
 

 

Dôvod zmeny Počet 

Dohoda o zmene sluţobnej zmluvy z dôvodu zmeny funkcie na základe opisu pracovnej činnosti 1 

Prijatie do pracovného pomeru - výkon práce vo verejnom záujme počas zastupovania DPN 1 

 

E) Organizačná štruktúra 

V prílohe správy je uvedená organizačná štruktúra úradu platná od  1. januára  2008  

po úpravách vykonaných počas roka 2007 súvisiacich s organizačnými zmenami potrebnými na 

zabezpečenie zníţenia počtu pracovných miest o 10. V roku 2009 ţiadne zmeny neboli vykonané. 
 

F) Čerpanie miezd, platov  
Čerpanie mzdových prostriedkov podľa schváleného rozpočtu bolo v roku 2009 nasledovné: 

 
 

Schválený rozpočet 2009 294 264 € z toho štátna služba 249 802  € 

Upravený rozpočet 2009 341 274 € z toho štátna služba 286 291 € 

 

V máji 2009 bol rozpočtovým opatrením MŠ SR upravený rozpočet o 47 010 € na udrţanie úrovne 

funkčných platov  zamestnancov a ich udrţanie v štátnozamestnaneckom a pracovnom pomere. 

Čerpanie upraveného rozpočtu mzdových prostriedkov v roku 2009 bolo na 100,00 %. 
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G) Porovnanie s rokom 2008  
 

Čerpanie rozpočtu platov vlastného úradu (údaje v % z celkového rozpočtu)
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Z celkového objemu vyplatených platov predstavuje v roku 2009 

tarifný plat    57,11 % 

vyrovnanie, rozdiel. príplatok   0,37 %  (vyplácané od 1.11.2009) 

náhrady    10,85 % 

osobný príplatok   16,27 %   

príplatok za riadenie      4,20 % 

odmeny    10,45 % 

jubilejné odmeny    0,49 % 

nadčasy     0,15 % 
 
 

H )Priemerný zárobok 
 

  Priemerný zárobok v roku 2008 v € Priemerný zárobok v roku 2009 v € 
Index  rastu 

 

Štátni zamestnanci 982,50 994,07 1,01 

Zamestnanci  VZ 730,26 763,65 1,05 

Zamestnanci spolu 932,25 947,98 1.02 

 

Rozpočtované platy zamestnancov v roku 2009 boli na špecifické podmienky Bratislavy  stále 

nízke. Na udrţanie odborných zamestnancov v štátnozamestnaneckom alebo v pracovnom pomere 

sme boli  nútení získať finančné prostriedky na platy neobsadením jedného pracovného miesta 

a presunom prostriedkov na platy z prostriedkov na prevádzku úradu. Bez vykonaného rozpočtového 

opatrenia by úspora dosiahnutá neobsadením miesta nepostačovala na to, aby mohli byť platy  

zamestnancov vyplatené  aspoň v takom rozsahu, ako bola výška funkčných platov v minulom roku. 

Priemerný plat zamestnancov bol v roku 2009 dosiahnutý vo výške 947,98 €. Oproti  

rozpočtovanému priemernému platu 791,03 € je vyšší o 156,95 €, ale oproti roku 2008 je dosiahnutý 

index rastu  1,02 – v roku 2008 bol priemerný plat dosiahnutý vo výške 932,25 €. To znamená, ţe 

úroveň priemerného platu sa  v roku 2009 pohybovala iba na úrovni roku 2008 a hoci tarifné platy 

boli valorizované,  priemerný plat bol zvýšený iba o 2 %. 
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V členení podľa spôsobu odmeňovania zamestnancov bol priemerný plat dosiahnutý 

nasledovne: 

a) štátni zamestnanci dosiahli  oproti priemernému platu v roku 2008  nárast iba o 1 % 

b) zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme stúpol priemerný plat oproti  roku 2008  

o 33,39 €, čo predstavuje nárast o 5 %.  
 

I) Osobné príplatky 

Celkom bolo v roku 2009 vyplatené na osobných príplatkoch 16,27 % z objemu vyplatených 

platov. Takéto percento bolo dosiahnuté  z dôvodu, ţe zákon o štátnej sluţbe nezohľadňoval do                

31. 10. 2009 pri vzniku štátnozamestnaneckého pomeru novým štátnym zamestnancom 

predchádzajúcu odbornú prax a preto bol sluţobný úrad nútený určiť funkčný plat uţ  

pri nástupe zamestnanca aj s osobným príplatkom. Za čistú platovú tarifu by v Bratislave  

do štátnej sluţby zamestnanci nenastúpili. U zamestnancov vykonávajúcich práce  

vo verejnom záujme je potrebné z dôvodu zabezpečenia vyššej platovej úrovne pri nízkych tarifných 

platoch priznať osobný príplatok  na ich udrţanie  v zamestnaní (špecifikum Bratislavy).  
  
J) Poistné   

Prostriedky určené do zdravotných poisťovní, na sociálne a dôchodkové zabezpečenie  sa 

poukázali v predpísanej  výške (123 362,94.- €). 

 

K) Niektoré údaje o skladbe zamestnancov a ich porovnanie s predchádzajúcim rokom 
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Platové triedy VZ k 31. 12. príslušného roka 
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Veková štruktúra zamestnancov k 31. 12. príslušného roka
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Skladba zamestnancov podľa pohlavia k 31. 12. príslušného roka
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. príslušného roka
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Skladba vysokoškolského vzdelanie podľa študijných odborov 
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Skladba stredoškolského vzdelania podľa študijných odborov 
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L) Prehľad úloh realizovaných osobným úradom v roku 2009 
     Hlavné úlohy na úseku osobného úradu moţno rozdeliť do niekoľkých oblastí. Realizované boli 

nasledovne. 
 

1. Oblasť pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania 
a) Plnenie úloh vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov podľa zákona o štátnej sluţbe, 

uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Počas roka 

bol vykonaný výber na voľné štátnozamestnanecké miesto, s jedným zamestnancom bola 

uzatvorená dohoda o zmene sluţobnej zmluvy z dôvodu zmeny funkcie a jedna zamestnankyňa 

bola prijatá na výkon práce vo verejnom záujme na  dobu určitú na zastupovanie dlhodobo 

práceneschopnej  zamestnankyne.  

b) Vydanie písomných pokynov predstavenými na plnenie sluţobných úloh  štátnym zamestnancom 

v roku 2009.  

Skladba vysokoškolského vzdelania podľa študijných odborov 
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c) Predloţenie a kontrola majetkových priznaní zamestnancov a riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ. 

d) Komplexná  agenda  odmeňovania zamestnancov KŠÚ.  

e) Komplexná agenda súvisiaca s odmeňovaním riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, 

osobitne pri uplatnení zákona č. 317/2009 Z. z. – zaraďovanie riaditeľov do kariérových stupňov, 

platových a pracovných tried. 
 

2. Oblasť mzdovej agendy 

a) Výkon mzdovej agendy v súlade s platnými predpismi vo všetkých súvisiacich oblastiach – najmä 

daňové zákony, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, odvody vyplývajúce 

z iných VZPP, zráţky. 

b) Vydanie potvrdení o príjme zamestnancom úradu a zamestnancom vykonávajúcim prácu na 

základe dohôd o vykonaní práce.  

c) Ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancom, ktorí o to poţiadali. 

d) Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia. 

e) Úprava tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a štátnych 

zamestnancov v nadväznosti na prechod na menu euro,  pri uplatnení nového zákona o štátnej 

sluţbe ako aj pri uplatnení valorizácie platov k 1. 1. 2010. 

f) Úprava platov  riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ  pri prechode na novú menu 

euro, pri uplatnení zákona 317/2009 Z. z.  o  a na základe valorizácie   realizovanej k 1. 1. 2010. 

g) Zabezpečovanie duálneho zobrazovania v oblasti odmeňovania zamestnancov úradu po prechode 

na menu euro a plnenie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy na uplatnenie meny euro.  
 

3. Oblasť rozpočtu platov 

a) Sledovanie čerpania rozpočtu osobných výdavkov do výšky schváleného limitu a v súlade so 

schváleným počtom zamestnancov.  

b) Vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly  v oblasti osobných výdavkov.  
 

4. Personálna oblasť 

a) Komplexná personálna činnosť pre zamestnancov úradu.  

b) Vyhlásenie a realizácia 1 výberu v štátnej sluţbe.   

c) Komplexná personálna činnosť pre riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

d) Vyhlásenie a spolupráca pri realizácii 30 výberových konaní na obsadenie miest  riaditeľov ŠaŠZ. 

Všetky VK boli úspešné. 

e) Vedenie evidencie o voľných miestach v školách a školských zariadeniach a o uchádzačoch 

o zamestnanie v školstve,  zabezpečovanie zverejňovanie informácií na webovej stránke úradu. 

f) Vybavovanie ţiadostí o prijatie do pracovného pomeru. 
 

5.  Sociálna oblasť 

a) Vykonanie prieskumu záujmu zamestnancov o poskytovanie sluţieb v sociálnej oblasti 

z prostriedkov sociálneho fondu. 

b) Zabezpečovanie pravidelnej tvorby SF a čerpanie SF podľa schválených zásad v KZ 

c) Prehodnotenie výšky príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa schválenej smernice.  

d) Zabezpečenie výplaty príspevkov zo sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy. 

e) Návrh a tvorba kolektívnej zmluvy na rok 2009 

f) Vykonanie výpočtu a odvodu za nezamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím. 

g) Spracovanie výkazu o  nezamestnávanie občanov so zníţenou pracovnou schopnosťou  a občanov 

so zníţenou pracovnou schopnosťou s ťaţším zdravotným postihnutím – náhradný odvod v roku 

2009 nebol vykonaný z dôvodu  zakúpenia výrobkov z chránených dielní. 
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6. Oblasť kontroly 

Osobný úrad vykonával predbeţnú kontrolu podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.  o finančnej 

kontrole v oblasti osobných výdavkov vlastného úradu a v oblasti odmeňovania  riaditeľov ŠaŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. Na poţiadanie vykonával kontroly správnosti odmeňovania 

zamestnancov a posudzoval splnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov na základe 

osobných rokovaní s riaditeľmi ŠaŠZ . Kontroloval  dodrţiavanie VZPP podľa § 11 ods. 5 zákona            

č. 596/2003 Z. z. v oblasti kvalifikovanosti a odmeňovania zamestnancov ŠaŠZ.  

Podieľal sa na šetrení sťaţností a petícií v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania 

(petícia na odvolanie riaditeľky školy Ľ. Kúdelovej, sťaţnosť PaedDr. Štefeka na diskrimináciu 

sluchovo postihnutého pri prijatí do zamestnania  na ZŠ s MŠ internátnou, Drotárska 48 v Bratislave),  

atď. 

      Na úseku osobného úradu boli vykonané v roku 2009 aj kontroly vonkajšími kontrolnými  

útvarmi: 

a) V dňoch 24. – 27. februára 2009 prebehla komplexná kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, ktorú vykonal špecialista ochrany práce odborového zväzu SLOVES podľa § 149 ods. l 

Zákonníka práce a  § 29 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

v znení neskorších predpisov. Z kontroly bol vyhotovený protokol, v ktorom bolo konštatované, 

ţe starostlivosť zamestnávateľa o bezpečnosť, hygienu práce a ochranu pred poţiarmi je 

príkladná. Ako nedostatok bolo kontrolou vytknuté, ţe zamestnávateľ do času odborovej kontroly 

nevypracoval a po dohode so ZV SLOVES nevydal internú smernicu súvisiacu s prácou na 

zobrazovacích jednotkách. V stanovenom termíne, do 30. apríla 2009, bola smernica vypracovaná 

a vydaná. 

b) Fyzická kontrola odvodu poistného na sociálne poistenie v období od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2009 

bola  na KŠÚ v Bratislave vykonaná v dňoch 15. 6. 2009 aţ 15. 07. 2009 poverenými 

zamestnancami odboru kontroly  Sociálnej poisťovne, pobočky v Bratislave. Výsledok kontroly 

bol vystavený protokol č. 800-0210016109-AG05/09, v ktorom bol konštatovaný preplatok na 

odvodoch na sociálne poistenie v sume 127,54 EUR. Preplatok bol na základe oznámenia 

Sociálnej poisťovne zo dňa 25. januára 2010 zaslaný na účet KŠÚ aţ v mesiaci február 2010. 

c) Kontrola plnenia povinnosti platiteľov poistného na zdravotné poistenie a poistného na verejné 

zdravotné poistenie bola na KŠÚ vykonaná Spoločnou zdravotnou poisťovňou v dňoch 12. 10. 

2009 aţ 14. 10. 2009. Kontrolované bolo obdobie od 01. 01. 2004 do 31. 07. 2009. Výsledok 

kontroly bola zápisnica, v ktorej je konštatovaný skutočný rozdiel na poistení za celé obdobie vo 

výške -19,38 €. Rozhodnutie o vyrubení poplatkov bolo KŠÚ doručené aţ v marci 2010. 

d) Na základe interných kontrol vykonaných Daňovým úradom Bratislava III v mesiaci október 2009 

bolo KŠÚ doručených 7 rozhodnutí o vyrubení sankčného úroku za  nepredloţenie prehľadu 

o zrazených a odvedených preddavkoch v období od 01. 01. 2004 do 30. 09. 2009  za príslušné 

zdaňovacie obdobie v stanovenom termíne a ôsme rozhodnutie bolo doručené v mesiaci december 

2009. KŠÚ vo všetkých prípadoch poţiadal o odpustenie sankčného úroku. Daňový úrad vo 

všetkých ôsmich prípadoch  rozhodol o odpustení sankčného úroku v plnom rozsahu                           

a ďalším rozhodnutím daňový nedoplatok (sankčný úrok)vo všetkých  prípadoch aj odpísal. 
 

7. Oblasť tvorby interných predpisov 

a) Aktualizácia interných smerníc podľa zmien v legislatíve – tvorba a pripomienkovanie 

b) Tvorba interných smerníc a sluţobných predpisov v nadväznosti na nový zákon o štátnej sluţbe 

a zákon 317/2009 Z. z. 
 

8. Oblasť odborno-poradenská, školenia 

V priebehu celého roka 2009 poskytoval osobný úrad odborno-poradenskú pomoc 

v pracovnoprávnych vzťahoch a odmeňovaní, v personálnej oblasti, v oblasti posudzovania 
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kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov (priemerne 10-15 telefonátov denne), v oblasti BOZP, 

OPP a COO, obrany a ochrany utajovaných skutočností – zamestnancom úradu, zriaďovateľom ŠaŠZ 

v územnej pôsobnosti KŠÚ, riaditeľom a odborným zamestnancom ŠaŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ, starostom obcí,  odborným zamestnancom BSK,  ŠÚ, SŠÚ, neštátnym školám a ich 

zriaďovateľom  a to osobne na pracovných stretnutiach s riaditeľmi ŠaŠZ,  písomne, telefonicky ako 

aj e-mailovou poštou.  

KŠÚ s cieľom pomôcť riaditeľom ŠaŠZ v jeho územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti 

implementovať zákon 317/2009 Z. z. do praxe zorganizoval, v spolupráci s BSK, seminár pre 

riaditeľov a zamestnancov ŠaŠZ v oblasti personálnej práce, ktorého obsahom bolo okrem 

vysvetlenia jednotlivých ustanovení zákona 317/2009 aj informácia o novele zákona č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Pre zamestnancov 

úradu zabezpečil školenie o uplatnení nového zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmenách 

v odmeňovaní s ním súvisiacich. 

Osobný úrad zabezpečoval odborné poradenstvo v oblasti pracovno-právnych vzťahov pri 

spájaní, zrušovaní a  zriaďovaní ŠaŠZ, ako aj poradenstvo pre ŠÚ, SŠÚ, zriaďovateľov a pre 

predsedov rád škôl pri výberových konaniach na funkcie riaditeľov ŠaŠZ vo svojej územnej 

pôsobnosti. 
 

9. Oblasť štatistiky 

V priebehu roka boli priebeţne osobným úradom vypracovávané  štatistické výkazy  o práci, 

o práceneschopnosti a úrazoch zamestnancov, výkazy z oblasti BOZP, PPO, CO, HM, OUS a iné. 

Tieto boli v stanovených termínoch zasielané na jednotlivé inštitúcie.  
 

10. Oblasť vzdelávania  

a) Vykonanie odpočtu plnenia úloh v oblasti vzdelávania štátnych zamestnancov za rok 2008 

b) Tvorba plánu vzdelávania na rok 2009 z podkladov vedúcich organizačných útvarov. 

c) Vedenie evidencie o vzdelávaní zamestnancov, zabezpečovanie prihlasovania a účasti 

zamestnancov na vzdelávaní, úhrada poplatkov za vzdelávanie 

d) Vedenie kvalifikačných listov zamestnancov 

e) Zabezpečovanie odborného vzdelávania zamestnancov v zmysle plánu vzdelávania a v súlade so 

zákonom  o štátnej sluţbe, ustanoveniami § 140  a § 153 Zákonníka práce, uznesením vlády SR                  

č. 79/2004 Z. z. ku Koncepcii vzdelávania štátnych zamestnancov, základnými predpismi 

z oblasti BOZP a  OPP a zásadami prehlbovania kvalifikácie zamestnancov pracujúcich v oblasti 

európskych záleţitostí, vnútorného auditu a finančnej kontroly. 
 

Vzdelávanie zamestnancov bolo realizované účasťou zamestnancov na odborných seminároch          

a školeniach organizovaných najmä MŠ SR, Akadémiou vzdelávania, Académiou Istropolitana, 

Inštitútom verejnej správy, MF SR, ŠPÚ, MPC a ďalšími organizáciami, s ktorými KŠÚ dlhodobo aj 

v tejto oblasti spolupracuje. Na vzdelávaní zamestnancov úradu sa podieľali aj samotní zamestnanci 

úradu, ktorých prednášky boli zamerané na konkrétnu oblasť činnosti KŠÚ s osobitným dôrazom na 

vysvetľovanie nových VZPP resp. novelizáciu VZPP. Úlohy v tejto oblasti boli u štátnych 

zamestnancov súčasťou písomných pokynov vedúcich zamestnancov. V roku 2009 zamestnanci KŠÚ 

zúčastnili 53 vzdelávacích aktivít v priebehu 75 vzdelávacích dní v počte 140 osobodní. Finančná 

čiastka vynaloţená na ďalšie vzdelávanie zamestnancov úradu bola vo výške 5.059,69 €. Prehľad 

vzdelávacích aktivít je uvedený v prílohe. 
 

11. Oblasť BOZP, OPP, COO, HM a OUS   

        Práca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ( (ďalej len „BOZP“), ochrany pred 

poţiarmi (ďalej len „OPP“), civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „COO“), hospodárskej 



 

 

65 

 

mobilizácie (ďalej len „HM“), ochrany utajovaných skutočností (ďalej len „OUS“) a zabezpečenia 

ochrany majetku objektu bola vykonávaná v zmysle  Plánu hlavných úloh na rok 2009 spracovaného 

s cieľom  zabezpečiť ochranu zdravia, ţivotov a majetku občanov a organizácie.  
 

A) Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

a) KŠÚ vypracoval a vydal,  pre potreby ŠaŠZ, zriaďovateľom a ostatnej verejnosti, prehľad platnej 

legislatívy v oblasti  BOZP, OPP a COO. Prehľad bol zverejnený aj na web stránke KŠÚ. ŠaŠZ 

boli priebeţne  informované o aktuálnych úlohách na úseku BOZP a COO. 

b) Zmeny v legislatíve si vyţadovali v roku 2009 spresnenie objektovej dokumentácie.  

c) Pre ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ boli vypracované usmernenia k uplatneniu zákona     

č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o BOZP, k zavedeniu pracovnej zdravotnej 

sluţby a  k  zákonu  8/2009 Z. z. o cestnej premávke so zameraním na pohyb a presuny ţiakov 

a klientov ŠaŠZ po verejných komunikáciách. 

d) Priebeţne boli vykonávané vstupné školenia BOZP a OPP pre  novoprijatých zamestnancov KŠÚ 

a CPPPaP, periodické školenia so skúšobnými testami pre vedúcich zamestnancov a na základe 

poţiadaviek  riaditeľov CPPPaP Bratislava 2, 3 a 5,v  Senci a v Pezinku boli vykonané školenia 

zamestnancov. Pre členov protipoţiarnej hliadky KŠÚ, členov hliadok PO v CPPPaP                         

v Bratislave, Malackách,  Pezinku a v Senci bola vykonaná odborná príprava a pre  

novovymenovaných riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ bola zrealizovaná 

inštruktáţ.  

e) Preventívne prehliadky objektov boli vykonané: v KŠÚ, v doškoľovacom zariadení KŠÚ Modra 

Harmónia, v CPPPaP Bratislava 2, 3, 5,  v Malackách, Pezinku a v Senci. O vykonaných 

preventívnych prehliadkach boli vypracované záznamy v Poţiarnych knihách organizácií. 

f) Kontrola dodrţiavania VZPP v oblasti BOZP, OP, a COO bola uskutočnená v 12 ŠaŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. V rámci tejto činnosti bolo riaditeľom ŠaŠZ poskytované aj 

odborné  poradenstvo a pomoc pri spresňovaní a vedení dokumentácie,  triedenia a vyradenia 

neplatnej dokumentácie.  

g) V novembri 2009 bola v KŠÚ vykonaná revízia prenosných hasiacich prístrojov (ďalej len 

„PHP“) a nástenného hydrantu typu D. PHP zodpovedajú normám EÚ. 

h) Nácvik opustenia budovy objektu KŠÚ, precvičenie spracovanej dokumentácie Poţiarno-

poplachových smerníc a Poţiarneho evakuačného plánu bolo vykonané dňa 31. 12. 2009.           
 

B) Oblasť  hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany obyvateľstva 

a) KŠÚ vypracoval Plán hlavných úloh obrany, bezpečnosti  a  ochrany KŠÚ na rok 2009.  

Dokument bol rozpracovaný na  podmienky ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a bol im  

zaslaný pod názvom: Zameranie činnosti školy, školského zariadenia v oblasti bezpečnosti 

a civilnej ochrany  v roku  2009.  

b) V marci bol KŠÚ vyrozumený OKM MŠ SR.  KŠÚ spresnil dokumentáciu Krízového plánu 

subjektu HM, so zameraním na Plán vyrozumenia a zvolania zamestnancov. 

c) V operačnom programe AMION boli v máji spresnené údaje o SŠ a školských zariadeniach, 

ktoré slúţia ako podklady do JIS HM pre MŠ SR. Koncom roka 2009 bolo ukončené vyuţívanie 

programu AMION s prechodom na program EPSIS. 

d) Krízový štáb KŠÚ zasadal v mesiacoch január, september a november a prerokoval: Pokyny 

riešenia KS s plynom, Plán hlavných úloh obrany, bezpečnosti a ochrany KŠÚ v roku 2009, 

spresnil Krízový plán KŠÚ, ukončenie programu JIS HM AMION, prerokoval informáciu 

z porady odboru KM MŠ SR a sledovanie počtov zatvorených ŠaŠZ z dôvodu šírenia chrípky. 

e) Spresnená bola operačná dokumentácia CO obyvateľstva, zameraná na spracované metodiky 

kolektívnej ochrany zamestnancov v prípade vzniku MU a následne mimoriadnej situácie. 
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f) Bola vypracovaná a zaslaná riaditeľom ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, ŠÚ a SŠÚ 

v Bratislavskom kraji dokumentácia Metodické usmernenie a Plán evakuácie ŠaŠZ v súlade 

s usmernením z MŠ SR a vyhláškou MV SR č. 75/1995  Z. z. o  zabezpečení evakuácie v znení 

neskorších predpisov.  

g) ŠŠaŠZ bola poskytnutá učebná pomôcka - CD nosiče s problematikou CO. 1. Účelové cvičenie 

v ZŠ a časopis CIVILNÁ  OCHRANA, ktoré boli KŠÚ pridelené z OÚ Bratislava. 

h) Odborná príprava na CO zamestnancov KŠÚ a 5. ročník branno-športových hier s účasťou 27 

zamestnancov úradu sa uskutočnili v mesiaci október. Príprava bola zameraná na varovanie 

a vyrozumenie obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, kolektívnu ochranu ukrytím 

a evakuáciou a činnosť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a následne vzniku mimoriadnej 

situácie. 

i) Podľa poţiadaviek riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ sa zrealizovali školenia 

zamestnancov (POSOVP)  v 6 objektoch s účasťou 145 osôb. 
 

C) Oblasť  ochrany utajovaných skutočností 

a) Úlohy ochrany utajovaných skutočností boli rozpracované v Pláne hlavných úloh OBO  

na rok 2009. V uplynulom období boli určení pre oboznamovanie  sa s  utajovanými 

skutočnosťami prednostka KŠÚ, pre stupeň utajenia VYHRADENÉ a odborný radca na úseku 

obrany pre stupeň utajenia DÔVERNÉ.  Protokol utajovaných písomností za rok 2008 bol 

uzavretý začiatkom roka 2009. V roku 2007, 2008 a 2009  KŠÚ neevidoval ţiadnu utajovanú 

písomnosť. 

b) V sledovanom období bola 2x vykonaná  revízia funkčnosti  poplachového zariadenia na hlásenie 

narušenia (PSN) objektu a praktická skúška systému v spolupráci s políciou. Zariadenie je 

funkčné a postačuje potrebám objektu KŠÚ. 
 

IX. Hodnotenia a analýza vývoja organizácie v danom roku 

V roku 2009 KŠÚ dovŕšil šiesty rok svojej činnosti, ktorý bol  mimoriadne náročný pre 

regionálne školstvo. V závere prvého polroka sa ukončoval prvý školský rok implementácie nového 

školského zákona do praxe  ZŠ a SŠ a v  II. polroku nadobudol účinnosť doposiaľ neexistujúci zákon 

v regionálnom školstve, zákon 317/2009 Z. z. . Oba zákony a vykonávacie predpisy k nim, znamenali 

pre orgány miestnej štátnej správy v školstve, ktorým je KŠÚ, ďalší mimoriadny nárast úloh 

(samotný školský zákon  priniesol viac ako 30 nových úloh pre KŠÚ) bez zvýšenia počtu 

zamestnancov. Napriek tomu KŠÚ všetky úlohy, ktoré boli stanovené v Pláne hlavných úloh na rok 

2009, ale aj ďalšie mimoriadne, na základe poţiadaviek MŠ SR, ostatných ústredných orgánov štátnej 

správy, poţiadaviek ŠaŠZ, zriaďovateľov, atď. splnil na vysokej kvalitatívnej a profesionálnej úrovni. 

To si od kaţdého zamestnanca úradu vyţadovalo veľké osobné nasadenie, profesionálnu a odbornú 

zdatnosť a to aj z toho dôvodu, ţe kaţdý zamestnanec úradu – odborný radca - zabezpečuje 

v priemere 5 – 6 oblastí činnosti.  

KŠÚ,  ako zamestnávateľ, vyvíjal veľké úsilie na to, aby v rámci obmedzených finančných 

moţností vytváral čo najlepšie pracovné a sociálne podmienky pre  všetkých svojich  zamestnancov.          
 

X. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

     K hlavným skupinám uţívateľov výstupov KŠÚ patrili aj v roku 2009 ŠaŠZ v zriaďovateľskej 

a územnej pôsobnosti KŠÚ, ŠÚ a SŠÚ, zriaďovatelia  ŠaŠZ. Medzi hlavné skupiny uţívateľov 

výstupov patrila aj široká odborná a laická verejnosť, zákonní zástupcovia detí a ţiakov, ţiaci 

stredných škôl a študenti vysokých škôl, osobitne pedagogického a sociálneho zamerania, ale aj 

ďalší. Výstupy organizácie boli pravidelne zverejňované na web stránke KŠÚ, ktorú od aplikácie 

novej web stránky (19. 11. 2008)  navštívilo  v roku 2009 viac ako 90 000 návštevníkov. Výstupy 

organizácie sa vyuţívajú v aplikačnej praxi ŠaŠZ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ, ďalej 
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ju vyuţívajú zriaďovatelia MŠ, ZŠ a SŠ,  ŠÚ a SŠÚ v územnej pôsobnosti KŠÚ a to vo všetkých 

oblastiach činnosti regionálneho školstva. 
 

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  

KŠÚ aj v roku 2009 aktívne spolupracoval so svojim zriaďovateľom MŠ SR, s ostatnými KŠÚ         

a ostatnými priamo riadenými organizáciami MŠ SR predovšetkým so: 

Štátnou školskou inšpekciou 

Metodicko-pedagogickým centrom 

Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania 

Ústavom informácií a prognóz školstva  

Štátnym pedagogickým ústavom 

Ďalej pri plnení spoločných úloh regionálneho školstva rozvíjal spoluprácu so vzdelávacími 

inštitúciami, s inými právnickými a fyzickými osobami (Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Ústavom verejného zdravotníctva, médiami, atď.) 

 

 

 

 

 

XI.  Prílohy:  
1. Organizačná štruktúra 

2. Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:   

JUDr. Zlatica Húsková- vedúca Kancelárie prednostky 

Mgr. Veronika Redechová, prednostka KŠÚ 

 

 

Podklady za jednotlivé oddelenia vypracovali: 

Eva Holíková                 - vedúca Osobného úradu 

JUDr. Zlatica Húsková  - vedúca Kancelárie prednostky 

Mgr. Rudolf Novák       - vedúci Oddelenia odborných činností 

Ing. Margita Zátorská    - vedúca Oddelenia ekonomických činností 

 

Poznámka: 
Výročná správa za rok 2009 bola vypracovaná v zmysle Uznesenia vlády SR č. 1189 zo dňa 19. 

decembra 2001. 

 


