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

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

                                                                                       
 
1.1   Hlavné činnosti:  

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

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

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

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

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

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

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

• na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu 
rozpočtového roka z úrovne MŠ SR vykonáva rozpis normatívnych a nenormatívnych 
finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.  
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• v zmysle platnej smernice  MŠ SR o dohodovacom konaní realizuje so zriaďovateľmi škôl, ako 
aj školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie 
a posudzuje opodstatnenosť  predložených  požiadaviek,  

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

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

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

predpisy do praxe, 
• po schválení zákona o pedagogických zamestnancoch realizovať oboznamovanie všetkých 

zainteresovaných zložiek s týmto zákonom, dohliadať nad jeho uplatňovaním, 
• po schválení zákona o odbornom vzdelávaní aktívne napomáhať v jeho implementácii 

v stredných školách, 
• posilniť kontrolu  s riaditeľmi škôl a školských zariadení a so zriaďovateľmi, 
• skvalitniť frekvenciu kontrolnej činnosti s dôrazom na riadiacu prácu, dodržiavanie platnej 

legislatívy v neštátnych i štátnych školách,  
• realizovať spätnú väzbu pre MŠ SR v súvislosti s uplatňovaním novej legislatívy v práci škôl 

a školských zariadení,  
• realizovať pravidelné vyhodnocovanie činnosti úradu, kvality a kvantity, podľa výsledkov 

hodnotenia zamerať výkon pracovných činností, 
• zvyšovať profesionalitu všetkých zamestnancov KŠÚ  zapájaním sa do vzdelávania na 

osvojovanie nových techník a trendov v pracovných činnostiach,  
•  skvalitniť koordináciu práce a odborné presmerovanie činnosti zamestnancov školských 

úradov v obciach s dôrazom na výchovno-vzdelávací proces v školách a školských 
zariadeniach, 

• zvyšovať informovanosť vedúcich pedagogických zamestnancov o pripravovaných zmenách 
na úseku riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu, 

• zintenzívniť spoluprácu so Štátnou školskou inšpekciou, nadviazať systematickú spoluprácu 
s novovzniknutým alokovaným pracoviskom MPC v Bratislave,  
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• v oblasti materiálno-technickej prispievať k zlepšovaniu vnútorného vybavenia škôl 
a školských zariadení a zvyšovaní technického stavu budov v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ. 

 
3.      Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
  

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

v územnej pôsobnosti   
V územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo k 31.12.2008 : 

• 312 zriaďovateľov  štátnych základných škôl a školských zariadení,  

• 37 zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení 

• 10 zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení 

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

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

               spolu  401 zriaďovateľov 

 Z celkového počtu 312 zriaďovateľov (mestá a obce ) bolo 208 obcí zaradených do 22 
školských úradov. Ostatné obce ( 104), kde je zriadená základná, resp. materská škola má v súlade 
so zákonom v odbornom metodickom riadení Krajský školský úrad.  Preto podľa § 10 ods. 11 
písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. rozhodoval v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni 
rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom, 
podľa § 10 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. vykonával činnosti obce ako školského úradu. 

 

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

Škola, školské zariadenie Adresa 
Odborné u čilište internátne Prakovce Breziny 256 
Praktická škola Prakovce Breziny 256 
Špeciálna základná škola Gelnica Kováčska 12 
Školský internát Prakovce Breziny 256 
Školská jedáleň Prakovce Breziny 286 
Špeciálna základná škola Richnava Richnava 189 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Košice-Sever  
Slovenskej 
jednoty 29 

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika Košice 
Nám. L. 
Novomeského 4 

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

Reeduka čné centrum Košice Bankov č.15 
Základná škola pri Reedukačnom centre Košice Bankov č. 15 
Odborné učilište pri Reedukačnom centre Košice Bankov č. 15 
Reedukačné centrum Košice Bankov č.15 
Školská jedáleň pri Reedukačnom centre Košice Bankov č. 15 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Košice Karpatská 8 
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Špeciálna základná škola Košice Vojenská 13 
Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole Košice Vojenská 13 
Praktická škola Košice Vojenská 13 
Špeciálna základná škola Košice Odborárska 2 
Školský klub detí Košice Odborárska 2 
Gymnázium Košice Park mládeže 5 
Školská jedáleň Košice Park mládeže 5 
Stredná odborná škola železni čná Košice Palackého 14 
Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy železničnej Košice Palackého 14 
Školská jedáleň Košice Palackého 14 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Košice Bocatiova 1 
Špeciálna materská škola Košice Ľudová 15 
Špeciálna základná škola Košice Inžinierska 24 
Školský klub detí Košice Inžinierska 24 
Školská jedáleň Košice Inžinierska 24 
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom  zariadení Košice Trieda SNP 1 
Materská škola pri Základnej škole pri zdravotníckom zariadení Košice Trieda SNP 1 
Školský klub detí Košice Trieda SNP 1 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Košice Zuzkin park 10 
Spojená škola s org.zložkami OA pre TP, SOŠ pre TP, ZŠsMŠ pre 
TP,ŠZŠ pre TP... Košice 

Opatovská cesta 
97 

Praktická škola  organizačná zložka Spojenej školy pre žiakov s 
telesným postihnutím Košice 

Opatovská cesta 
97 

Základná škola s materskou školou pre žiakov s TP ako organizačná 
zložka Spojenej školy Košice 

Opatovská cesta 
97 

Špeciálna základná škola pre žiakov s TP ako organizačná zložka 
Spojenej školy Košice 

Opatovská cesta 
97 

Stredná odborná škola pre žiakov s TP ako organizačná zložka 
Spojenej školy Košice 

Opatovská cesta 
97 

Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy Košice 
Opatovská cesta 
97 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Spojenej 
školy Košice 

Opatovská cesta 
97 

Diagnostické centrum Košice 
Opatovská cesta 
101 

Špeciálna materská škola Košice 
Opatovská cesta  
101 

Základná škola ako organizačná zložka Diagnostického centra Košice 
Opatovská cesta 
101 

Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Diagnostického 
centra Košice 

Opatovská cesta 
101 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť 
Diagnostického centra Košice 

Opatovská cesta 
101 

Školská jedáleň ako súčasť Diagnostického centra Košice 
Opatovská cesta 
101 

Odborné u čilište Košice Alejová 6 
Praktická škola Košice Alejová 6 
Výdajná školská jedáleň ako súčasť Odborného učilišťa Košice Alejová 6 
Liečebno - výchovné sanatórium Košice-Barca  Tešedíkova 3 
Školská jedáleň Košice-Barca Tešedíkova 3 
Základná škola ako organizačná zložka Liečebno-výchovného 
sanatória Košice-Barca Tešedíkova 3 
Špeciálna základná škola Košice Rovníková 11 
Školský klub detí Košice Rovníková 11 
Výdajná školská jedáleň Košice Rovníková 11 

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola 
Moldava nad 
Bodvou Hlavná 53 
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Špeciálna základná škola Vtáčkovce Vtá čkovce 2 
Špeciálna základná škola internátna Žda ňa Ždaňa 244 
Praktická škola internátna Ždaňa Ždaňa 244 
Školský internát Ždaňa Ždaňa 244 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Ždaňa Ždaňa 244 
Školská jedáleň pri Špeciálnej základnej škole internátnej Ždaňa Ždaňa 244 
Špeciálna základna škola s materskou školou - Speci ális 
Alapiskola és Speciális Óvoda 

Veľké 
Kapušany J. Dózsu 32 

Špeciálna materská škola - Speciális Óvoda 
Veľké 
Kapušany J. Dózsu 32 

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola 
Kráľovský 
Chlmec Majlátha 1 

Odborné u čilište internátne Michalovce Školská 12 
Praktická škola internátna Michalovce Školská 12 
Školský internát Michalovce Školská 12 
Školská jedáleň pri odbornom učilišti internátnom Michalovce Školská 12 
Špeciálna základná škola internátna Michalovce Škol ská 10 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Michalovce Špitálska 1 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Michalovce Školská 10 
Školský klub detí Michalovce Školská 10 
Školský internát Michalovce Školská 10 
Špeciálna základná škola Trhovište Tichá 50 

Špeciálna základná škola 
Pavlovce nad 
Uhom Kapušianska 2 

Školská jedáleň 
Pavlovce nad 
Uhom Kapušianska 2 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Michalovce Okružná 3657 
Špeciálna základná škola internátna - Speciális Ben tlakásos 
Alapiskola Rožňava 

Zeleného stromu 
8 

Odborné učilište Rožňava 
Zeleného stromu 
8 

Školský klub detí Rožňava 
Zeleného stromu 
8 

Školský internát Rožňava 
Zeleného stromu 
8 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Rožňava 
Zeleného stromu 
8 

Školská jedáleň Rožňava 
Zeleného stromu 
8 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a p revencie Rož ňava Šafárikova 104 
Špeciálna základná škola Dobšiná Nová 803 
Školský klub detí Dobšiná Nová 803 
Odborné učilište Dobšiná Nová 803 
Výdajná školská jedáleň Dobšiná Nová 803 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dobšiná Nová 803 
Špeciálna základná škola Sobrance Tyršova 1 
Školský klub detí Sobrance Tyršova 1 
Výdajná školská jedáleň Sobrance Tyršova 1 
Reeduka čné centrum Mlynky Biele Vody 267 
Základná škola ako organizačná zložka Reedukačného centra Mlynky Biele Vody 265 
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Reedukačného 
centra Mlynky Biele Vody 265 
Školská jedáleň ako súčasť Reedukačného centra Mlynky Biele vody 267 

Špeciálna základná škola internátna 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Školský klub detí ako súčasť Špeciálnej základnej školy internátnej 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 
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Školský internát 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Školská jedáleň pri Špeciálnej základnej škole internátnej 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Špeciálna základná škola Rudňany Zimné 83 
Odborné učilište Rudňany Zimné 83 
Špeciálna základná škola Markušovce Michalská 39 

Špeciálna základná škola 
Spišská 
Nová Ves J. Fabiniho 3 

Praktická škola 
Spišská Nová 
Ves 

Hviezdoslavova 
25 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení 
Spišská Nová 
Ves Jána Jánskeho 1 

Školský klub detí pri Špeciálnej základnej škole 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

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

Školská jedáleň 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Špeciálna základná škola Krompachy Hlavná 3 

Špeciálna základná škola Letanovce 
Slovenského raja 
16 

Školský klub detí Letanovce 
Slovenského raja 
16 

Špeciálna základná škola Hrabušice 
Hviezdoslavova 
164 

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

Reeduka čné centrum Bačkov Školská 158 
Špeciálna základná škola ako organizačná zložka Reedukačného 
centra Bačkov Školská 158 
Školská jedáleň ako súčasť Reedukačného centra Bačkov Školská 158 

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

Odborné u čilište internátne Viničky Hlavná 232 
Odborné u čilište internátne Trebišov Po ľná 1 
Praktická škola internátna Trebišov Poľná 1 
Špeciálna základná škola internátna Trebišov Poľná 1 
Školský klub detí Trebišov Poľná 1 
Školský internát Trebišov Poľná 1 
Školská jedáleň Trebišov Poľná 1 

Špeciálna základná škola Trebišov 
M. R. Štefánika 
83 

Špeciálna základná škola Sečovce Nová 1690/11 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hra ň Hraň 447 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Trebišo v Poľná 1 
 

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

a/    formou písomných usmernení a pokynov  

• Usmernenie ku  zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám a ŠZ   z 
rozpočtovej kapitoly MŠ SR pre obce a mestá pre rok 2009, 

• Usmernenie k Testovaniu 9 – 2008 pre základné školy a špeciálne základné školy okrem 
špeciálnych základných škôl pre žiakov s mentálnym postihnutím, 
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• Usmernenie pre základné školy v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k zápisu detí do 1. 
ročníka základnej školy pre školský rok 2008-2009, 

• Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v 
zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok 
2008-2009, 

• Usmernenie pre školy a ŠZ k podávaniu žiadostí o pridelenie asistentov učiteľa na školský rok 
2008-2009, 

• Organizačné pokyny pre stredné školy v územnej  pôsobnosti Krajského školského úradu 
v Košiciach k zabezpečeniu a realizácii maturitných skúšok v školskom roku 2007-2008, 

• Metodické usmernenie pre riaditeľov škôl a školských v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 
k pôsobnosti zariadení výchovného poradenstva a prevencie po prijatí zákona 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní 

• Metodické usmernenie k finančným limitom pre školské stravovacie zariadenia 
v zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Metodické usmernenie k zásadám organizačného zabezpečenia športových súťaží na 
základných školách, stredných školách a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach na rok 
2008, 

• Metodické usmernenie k vyúčtovaniu predmetových olympiád a postupových súťaží v 
kalendárnom roku 2008, 

• Metodické usmernenie k vyúčtovaniu školských športových súťaží v kalendárnom roku 2008, 

• Metodické usmernenie (účtovacie tabuľky) k vyúčtovaniu a kontrole čerpania finančných 

prostriedkov pridelených zriaďovateľom škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach na 

rozvojové projekty vyhlásené MŠ SR na rok 2008, 

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

• Usmernenie pre zriaďovateľov a riaditeľky MŠ  k zaraďovaniu učiteliek materských škôl 

s požadovaným VŠ vzdelaním 1. stupňa a zaraďovaniu učiteliek do platových tried, 

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

• Usmernenie k vydávaniu rozhodnutí o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt a k dokumentácii materskej 

školy v zmysle nového školského zákona a vyhlášky č. 306/2008 Z.z. 

 

b/    formou  realizácie odborných seminárov, pracovných porád, školení a  individuálnymi   
        konzultáciami 
• Pracovná porada pre riaditeľov cirkevných a súkromných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v 

Košiciach (obsahové zameranie porady – maturitná skúška integrovaných žiakov so ŠVVP),  
• Metodický deň pre učiteľov cirkevných základných škôl zorganizovaný v spolupráci s 

Arcibiskupským školským úradom v Košiciach, 
• Pracovná porada (1) pre riaditeľov ZŠ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 
• Pracovné porady (2) pre riaditeľky MŠ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 
• Pracovná porada (1) pre zriaďovateľov osemročných gymnázií, 
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• Zasadnutie Krajskej komisie pre športové súťaže v rámci krajskej rady SAŠŠ, 
• Pracovná porada vedúcich predmetových komisií telesnej výchovy na stredných školách 

v Košiciach 
• Krajský odborný seminár obvodných úradov - odborov civilnej ochrany a krízového riadenia k 

„Súťažiam mladých záchranárov civilnej ochrany“ spojená s výkladom metodiky 
organizačného a finančného zabezpečenia školských súťaží 

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

• Pracovné porady (4) pre riaditeľov poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
v Košiciach 

• Metodicko-odborné podujatia (3) pre výchovných poradcov špeciálnych škôl a špeciálnych ŠZ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach a výchovných poradcov ZŠ a SŠ v územnej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

• Metodické podujatia (2) pre odborných zamestnancov poradenských zariadení k novej 
školskej legislatíve a metodickým prístupom, 

• Pracovné porady (9) spojené s metodickým výkladom pre vedúcich školských stravovacích 
zariadení v zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach ku novým prístupom 
v školskom stravovaní, uskutočnených podľa jednotlivých okresov 

• aktívna účasť odborných radcov OOMČ KŠÚ v Košiciach na 6 poradách organizovaných 
školskými úradmi pre riaditeľov škôl a ŠZ vo svojej územnej pôsobnosti, 

 

c/  formou poskytovania odbornej pomoci pri ustanovovaní rád škôl a výberových kona-      
 niach a poradenská činnosť pri tvorbe  rozvojových projektov vyhlásených MŠ SR  na 
 rok 2008  
 
•  V roku 2008 skončilo funkčné obdobie väčšiny rád škôl pri školách a ŠZ. KŠÚ Košiciach 

vydal usmernenie pre riaditeľov škôl a školských zariadení k plneniu úloh pri konštituovaní 
nových rád škôl. Odborní radcovia  poskytovali konzultácie zriaďovateľom a riaditeľom MŠ, 
ZŠ a SŠ v územnej i zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. Ako riadni členovia sa 
podieľali na práci v 41 radách škôl a školských zariadení. Priemerné zastúpenie odborných 
radcov v radách škôl bolo  členstvo v 7 radách  škôl na jedného  odborného radcu. 

 
• V súlade so zákonom  bola realizovaná účasť na výberových konaniach na riaditeľov škôl 

a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ s hlasom poradným, na ktorých garantovali dodržiavanie 
zákonnosť postupu (16 výberových konaní),od septembra 2008 s riadnym hlasom. 

• V zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach boli organizačne pripravené a zrealizované  
dve výberové konania na riaditeľa Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v 
Sečovciach a Špeciálnej základnej školy v Krompachoch. 

• Zber, kontrola, schvaľovanie predložených rozvojových projektov vyhlásených Ministerstvom 
školstva SR. 
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Projekty:  Enviroprojekt 2008, Grafické systémy v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva na 
rok 2008, Zdravie v školách, Jazykové laboratóriá pre ZŠ a SŠ, Otvorená škola 2008, 
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008, E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 2008, Otvorená škola – oblasť šport 2008, Elektronizácia 
a revitalizácia školských stravovacích zariadení 

Celkovo bolo prijatých, odborne posúdených, skontrolovaných a postúpených na MŠ SR  446 
projektov, z uvedeného počtu bolo  102  projektov  podporených odbornou komisiou MŠ SR 

 

 V rámci úloh vyplývajúcich pre zamestnancov KŠU v Košiciach z § 10 a § 11 zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a úloh vyplývajúcich zo 
Smernice MŠ SR č. 2/2004-E z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia 
krajského školského úradu a náplň činností krajského školského úradu boli realizované 
priebežne ďalšie  úlohy : 

• kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania v zmysle § 11 ods. 5 zákona č.596/2003 Z.z. v školách a školských úradoch 
Košického kraja podľa samostatného plánu kontrol a kontrolu dodržiavania legislatívnych 
noriem – uskutočnených 39 kontrol, 

• pravidelná pomoc riaditeľom základných škôl, ktorých zriaďovateľom je obec bez školského 
úradu, pri vypracovaní rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy, 

• odborné usmerňovanie činnosti metodických združení  a predmetových komisií  v špeciálnych 
školách a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

• posudzovanie, spracovávanie žiadostí obcí a miest Košického kraja na pridelenie účelových 
finančných prostriedkov na asistentov učiteľa na rok 2008 a rozhodnutie o návrhu pre 
Ministerstvo SR 

• spracovávanie podkladov a protokolov od zriaďovateľov škôl a ŠZ ku zberu údajov k rozpočtu 
na rok 2009-Eduzber, po vykonaní všetkých náležitostí boli protokoly odstúpené na 
Ministerstvo školstva SR. 

• v septembri 2008 zabezpečili spracovanie údajov v súlade so školskými obvodmi základných 
škôl pri uplatňovaní nároku na preplatenie cestovného žiakom z obcí, kde nie je zriadená 
základná škola alebo jej 2. stupeň v súlade s § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. Údaje boli zosúladené 
na základe dohôd medzi obcami a všeobecne záväzných nariadení pre určenie školských 
obvodov. Získané údaje z jednotlivých základných škôl Košického kraja tvorili podklad pre 
zabezpečenie účelových finančných prostriedkov v súlade s § 4 ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. 
z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a ŠZ.  

• posudzovanie a spracovanie údajov k žiadostiam zriaďovateľov škôl a ŠZ o pridelenie 
finančných prostriedkov na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov na školský rok 
2007-2008, 

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

• poskytovanie individuálnych konzultácií odborným zamestnancom školských úradov. 
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Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ priniesol do života škôl 
a školských zariadení výrazné zmeny .  
 
V rámci  implementácie zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  do 
praxe, KŠÚ v Košiciach zrealizoval viaceré aktivity: 
 
• Prioritnou úlohou, ktorú vniesol do školskej  praxe zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) bolo zabezpečenie zavedenia školských vzdelávacích programov 
do praxe v rámci reformných zmien v školstve. KŠÚ v Košiciach v spolupráci so ŠPÚ a ŠIOV 
zrealizoval v dňoch 15. – 16. mája 2008 pre riaditeľov stredných škôl Košického, 
Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja seminár  k prezentácii štátneho 
vzdelávacieho programu a metodiku tvorby školských vzdelávacích programov.  
V dňoch 9. – 10. júna 2008 zorganizoval v KŠÚ Košiciach pre učiteľov školenia k  
jednotlivým vyučovacím predmetom v základných školách, gymnáziách a stredných  školách. 
V Košickom kraji bolo vyškolených 440 učiteľov - multiplikátorov pre  jednotlivé vyučovacie 
predmety. 

• K určeniu počtov prijatých žiakov do prvých ročníkov osemročných gymnázií ( § 64 ods. 4) 
bola uskutočnená porada so zriaďovateľmi uvedených gymnázií. 

• Prezentácia nového školského zákona pre riaditeľov škôl a školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti úradu.  

• Usmernenie  pre riaditeľov škôl v územnej pôsobnosti k postupu v prípade prekračovania 
počtu žiakov v školách od septembra 2008.  

• V súvislosti s účinnosťou školského zákona boli 50 školám a školským zariadeniam  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti z dôvodu zmeny ich názvov a neprehľadnosti  dodatkov,  
vypracované nové zriaďovacie listiny  s účinnosťou od 1. septembra 2008. 

• KŠÚ Košiciach začal v roku 2008 v zmysle prijatého školského zákona a Koncepcie rozvoja 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie uskutočňovať zmeny súvisiace s 
činnosťou pedagogicko-psychologických poradní. V intenciách zákona prerozdelil činnosti 
jednotlivých zariadení na územnom princípe a vydal nové zriaďovacie listiny všetkým 
CPPPaP a ŠPPP, na základe ktorých boli spracované nové štatúty všetkých poradenských 
zariadení. Zároveň  poveril osobu i CPPPaP , ktoré bude realizovať odbornú metodicko-
poradenskú činnosť vo vzťahu k ostatným poradenským inštitúciám.  

 
 V spolupráci so  Štátnym pedagogickým ústavom  v Bratislave boli plnené  úlohy 
vyplývajúce z Vyhlášky MŠ SR č. 510/2004 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a 
ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách.  

Pre úspešnú realizáciu týchto úloh bol vypracovaný časový harmonogram prác a zrealizované 
úlohy:  

• V marci 2008  odovzdávanie a preberanie testov na externú časť maturitnej skúšky. 
 Distribúcia testov sa uskutočnila 10. - 17.3.2008 a 25. - 27.3.2008 na piatich /5/ distribučných 
 miestach v rámci kraja v Michalovciach, Trebišove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi,  
 v Košiciach boli vytvorené dve distribučné miesta pre mesto Košice a okres Košice okolie.  
 Do plnenia úlohy bolo  v záujme hladkého priebehu a bezpečnosti zapojených 14 zamestnan-
 cov  KŠÚ v Košiciach. 
 Počas preberania zásielok s testami sa nevyskytli žiadne vážnejšie problémy, kontrola a výdaj 
 zásielok školám boli realizované operatívne a plynule v určených termínoch v čase od 6,00 
 hodiny do 8,30 hodiny  bez rušivých momentov. 
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• Náhradný termín externej časti a PFIČ maturitnej skúšky bol realizovaný v dňoch 5. - 12. mája 
2008 podľa pokynov ŠPÚ v školách určených KŠÚ. 

• On-line maturity pre žiakov stredných škôl Košického kraja zo španielskeho a z talianskeho 
jazyka boli realizované  na Gymnáziu Park mládeže 5 v Košiciach, kde boli v spolupráci s 
ÚIPŠ Bratislava a ŠVS Michalovce vytvorené vyhovujúce technické podmienky pre 
zabezpečenie administrácie testov 

• Priebeh maturitných skúšok bol komplexne zhodnotený v Správe o priebehu a celkovej úrovni 
maturitných skúšok za v školskom roku 2007/2008, ktorá bola v júni 2008 predložená na MŠ 
SR, 

• Vyúčtovanie  maturitných  skúšok,  absolventských skúšok a záverečných skúšok bolo 
prekontrolované  v mesiacoch október - november 2008.  

• Od 1.9.2008 sa súčasne začala v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní 
vzdelávania (NÚCEM) príprava maturitných skúšok pre školský rok 2008-2009 v súlade  s 
novým školským zákonom č. 245/2008 Z.z. a Vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o 
ukončovaní štúdia na stredných školách. S cieľom zvýšenia prehľadnosti a operatívneho 
plnenia úlohy bol vytvorený elektronický program k zberu údajov zo škôl a následne 
spracované aktuálne databázy škôl, predsedov maturitných skúšok a ďalšie podklady. 

V súvislosti s maturitou 2008 a záverečnými skúškami bolo vydaných: 

1 237 vymenovacích dekrétov pre predsedov predmetových maturitných komisií  

 v gymnáziách a stredných odborných školách   

   103  vymenovacích dekrétov pre predsedov školských maturitných komisií 

96  vymenovacích dekrétov pre predsedov skúšobných komisií na záverečné skúšky 

       9 vymenovacích dekrétov pre predsedov skúšobných komisií na absolventské skúšky 

Aktuálne boli vykonávané  zmeny dekrétov zapríčinené chorobnosťou, zmenou pracoviska, 
vzdania sa funkcie a pod. 

 

Odvolacie konanie v rámci prijímacieho konania. 

     KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán podľa § 10 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z. a podľa § 59 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
rozhodol v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy v 
zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach (Gymnázium Park mládeže 5 v Košiciach a 
Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach), pričom po preskúmaní predložených podkladov o 
výsledkoch prijímacieho konania a podaných odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľa školy v roku 
2008 bolo prijatých 67 odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa školy, z toho 58 odvolaní bolo 
potvrdených a 9 zmenených nasledovne: 

• na bilingválne štúdium 43 prijatých, 34 potvrdených a 69 zmenených odvolaní 

• na 4 ročné štúdium  23 prijatých a potvrdených odvolaní 

• na 8 ročné štúdium  1   prijaté a potvrdené odvolanie 

• odvolacie konanie sa uskutočnilo v súlade s § 53 až 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 
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• Vydaných bolo 9 rozhodnutí (z toho 5 nostrifikovaných a 4 o zastavení konania) o 
nostrifikácii dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou školou; 4 prípady boli odstúpené na 
iný príslušný orgán, ostatné boli vrátené žiadateľom. Spolu bolo v roku 2008 prijatých 17 
podaní k nostrifikácii dokladov, 

• Aktívna účasť 2 odborných radcov OOMČ na medzinárodných vzdelávacích aktivitách 
v Turecku, Grécku a Rakúsku. 

 
Pre potreby odberateľov, verejnosť i vlastné potreby boli v roku 2008 spracované správy: 

• Výročná správa o činnosti KŠÚ v Košiciach za rok 2007, 

• Správa o plnení hlavných úloh KŠÚ v Košiciach za rok 2007, 

• Správa o stave výchovy a vzdelávania špeciálnych škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ v Košiciach za školský rok 2007-2008, 

• Regionálna správa o stave výchovy a vzdelávania základných škôl a školských zariadení  
v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach za školský rok 2007-2008, 

• Správa o činnosti poradenských zariadení Košického kraja (CPPPaP a CŠPP) za školský rok 
2007-2008, 

• Správa o činnosti školských úradov v územnej pôsobnosti Košického kraja za školský rok 
2007-2008  

• Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky v školskom roku 2007-2008, 

• Správa o plnení uznesenia vlády SR č. 692 zo 14.9.2005 k Národnému programu rozvoja 
životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života 
v podmienkach škôl a ŠZ v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• 10 monitorovacích správ vrátane záverečných monitorovacích správ o realizácii schválených 
projektov z ESF „Dajme viac tým, ktorí majú menej“ a „Prvá voľba - úspešná kariéra“ 

• Vyhodnotenie Národného programu boja proti drogám za roky 2004 – 2008 v rámci 
Košického kraja 

 V súvislosti s prípravou nových rezortných predpisov odborní zamestnanci KŠÚ 
v Košiciach počas roka 2008  spracovali  pripomienky k návrhom legislatívnych noriem : 

• Návrh nového zákona o výchove a vzdelávaní (školského zákona) 

• Návrh metodických pokynov k hodnoteniu a klasifikácii žiakov na ZŠ 

• Návrh Legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov škôl 
a školských zariadení 

• Návrh Koncepcie  profesijného  rozvoja  učiteľov v  kariérovom systéme 

• Návrh Vyhlášky MŠ SR o organizácii školského roka základných škôl, stredných škôl a 
základných umeleckých škôl 

• Pripomienky a podklady do Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 
2008-2009, 

• Návrh pripravovanej vyhlášky o školskom stravovaní. 
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Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy sa uskutočnilo 6.2.2008 v 200 
plnoorganizovaných školách, čo je 62,11 % všetkých základných škôl Košického kraja. 

Do testovania bolo zapojených 8.104 žiakov 9. ročníka ZŠ v 525 skupinách, z nich 324 žiakov so 
ŠVVP. 
Objektívnosť testovania bola zabezpečená pedagogickými zamestnancami základných 
a stredných škôl, odbornými zamestnancami školských úradov a odbornými radcami KŠÚ 
v Košiciach na základe delegovania prednostom KŠÚ v Košiciach. 
Z priebehu testovania boli spracované čiastkové protokoly, testovanie prebehlo bez nedostatkov. 
Poverení odborní zamestnanci KŠÚ v Košiciach sa zúčastnili na pracovnej porade na ŠPÚ 
v Bratislave dňa 24.1.2008. 
Testovaniu predchádzalo pracovné stretnutie s riaditeľmi ZŠ a písomné usmernenie základných 
škôl Košického kraja zo strany KŠÚ v Košiciach v záujme splnenia požadovaných úloh 
a zabezpečenia objektívnosti testovania. 
Testovanie v náhradnom termíne žiakov 9. ročníka ZŠ v Košickom kraji sa uskutočnilo 
18.3.2008 v Základnej škole na Námestí Laca Novomeského č. 2 v Košiciach, na ktorý bolo 
prihlásených 33 žiakov a testovania sa zúčastnilo 18 žiakov. 
 
Sociálne štipendiá vlády Slovenskej republiky pre žiakov stredných škôl  
 
     V zmysle uznesenia vlády SR č. 144/2008 z 27. 2. 2008 bola zrealizovaná úloha súvisiaca 
s rozhodnutím vlády SR o poskytnutí štipendia pre žiakov stredných škôl zo sociálne slabých rodín. 
Bola zverejnená výzva k podávaniu žiadostí so všetkými formálnymi náležitosťami. Následne bol 
uskutočnený výber uchádzačov, ktorý spĺňali podmienky zaradenia na poskytnutie štipendia. 

 Pre žiakov zaradených na štúdium v Írsku bolo uskutočnené stretnutie so zástupcami MŠ SR a 
írskej agentúry, ktorá zabezpečovala umiestnenie v rodinách, podmienky súvisiace s pobytom. 

Z 57 žiadostí zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, cirkevných a súkromných stredných škôl 
na území Košického kraja bolo vybratých 24 uchádzačov, spĺňajúcich stanovené kritériá. 

Realizácia vedomostných súťaží, olympiád a športových súťaží 

 Krajský školský úrad v Košiciach v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje 
a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo 
svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej 
územnej pôsobnosti. 
V roku 2008 boli poverený organizačným zabezpečením jednotlivých kôl postupových súťaží 
a predmetových olympiád títo organizátori: 
 
Okresné kolá postupových súťaží a predmetových olympiád: 
 
Organizátor MO PYT FO CHO BO GO DO OAJ ONJ OSJL EvŠ HK SS ŠM PMR PSR 
CVČ Domino 
Košice 

Z5-
Z9 

P3-
P8 

E,F Dz C,D,E E-I C-
F 

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ 

CVČ Košice-
okolie 

Z5-
Z9 

P3-
P8 

E,F Dz C,D,E E-I C-
F 

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ   

CVČ Moldava 
nad Bodvou 

              ZŠ ZŠ 

CVČ Príroda 
Trebišov 

Z5-
Z9 

P3-
P8 

E,F Dz C,D,E E-I C-
F 

    ZŠ  ZŠ ZŠ ZŠ 

CVČ Trebišov        ZŠ ZŠ ZŠ   ZŠ    
CVČ Sobrance Z5-

Z9 
P3-
P8 

E,F Dz C,D,E E-I C-
F 

ZŠ ZŠ ZŠ   ZŠ ZŠ   

CVČ Gelnica Z5-
Z9 

P3-
P8 

E,F Dz C,D,E E-I C-
F 

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ   

CVČ Spišská 
Nová Ves 

Z5-
Z9 

P3-
P8 

E,F Dz C,D,E E-I C-
F 

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ  ZŠ    
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CVČ Rožňava Z5-
Z9 

P3-
P8 

E,F Dz C,D,E E-I C-
F 

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ   

ZŠ Okružná  
Michalovce 

Z5,Z9  E      ZŠ  ZŠ      

ZŠ P. Horova 
Michalovce 

Z6-
Z8 

           ZŠ    

ZŠ Krymská 
Michalovce 

  F  E            

ZŠ J. Švermu 
Michalovce 

   Dz      ZŠ       

ZŠ T. J. 
Moussona, MI 

    C,D  C-
F 

ZŠ ORJ 
ZŠ 

       

ZŠ Školská 
Michalovce 

     E-I           

ZŠ Moskovská 
MI 

 P3-
P5 

              

ZŠ 
Komenského 
MI 

 P6-
P8 

              

 
Okresné kolá olympiád cudzích jazykov: 
 

Okres Organizátor OK ONJ  
KE I, III SPŠD, KE 

KE II, okolie G Trebišovská, KE 
KE IV G Dneperská 

RV GPJŠ ak. Hronca 
MI GPH Masarykova 
SO G kpt. Nálepku 
TV G Komenského 

SNV G Spišská Nová Ves 
 

 
Regionálne kolá súťaže Stredoškolská odborná činnosť: 
 
SOG Dneperská, Košice 
GPH Masarykova, Michalovce 
 
Krajské kolá postupových súťaží a predmetových olympiád: 
 
Názov sú ťaže Organizátor 

KK OAJ G Poštová, KE 
KK ONJ G Trebišovská, KE 
KK OŠJ G Park mládeže, KE 
KK OFJ ZŠ Staničná, KE 
KK ORJ ZŠ T. J. Moussona, MI 
KK GO SCVČ Galaktická, KE 

KK POPS CVČ – RCM Strojárenská 3 
 
Krajské kolá ostatných súťaží: 
 

SOČ SOU Pôšt a telekomunikácií, KE 
ZENIT SOU A. Stodolu Košice – Šaca, SPŠE KE, G Poštová, KE  

Bibl.O RK DKÚ Košice, DKÚ Spišská Nová Ves 
Bibl.O GK DKÚ GAE Košice 

HA ZUŠ Michalovce 
Gaňova Tarnava ŠZŠ Spišská Nová Ves 
Súťaž o mlieku SOŠ Michalovce 

 

Okres Organizátor OK OAJ  
 KE I G JAK Škultétyho, KE 

KE II, okolie G Trebišovská , KE 
KE III, IV G Exnárova, KE 

RV G Dobšiná 
MI GPH Masarykova, MI 
SO G kpt. Nálepku, SO 
TV OA Komenského, TV 

SNV G Spišská Nová Ves 
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V roku 2008 bolo zorganizovaných 220 vedomostných súťaží na úrovni okresného kola a týchto 
súťaži sa zúčastnilo spolu 7 836 žiakov. Ďalej bolo zorganizovaných 37 vedomostných súťaží na 
úrovni krajského kola, na ktorých sa zúčastnilo spolu 1542 žiakov.  
 
Celkovo bolo vydaných 39 poverení na organizovanie jednotlivých súťaží a 225 menovacích 
dekrétov pre členov jednotlivých komisií a odborných porôt.  
 
Z dôvodu organizačného zabezpečenia súťaží zorganizoval KŠÚ v Košiciach 12 pracovných 
stretnutí, z toho 3 pracovné porady organizátorov postupových súťaži a predmetových olympiád 
a 9 zasadnutí krajských komisií, na ktorých boli zúčastnení oboznámení s pokynmi o organizačnom 
zabezpečení jednotlivých súťaží v súlade s organizačnými poriadkami a propozíciami 
vyhlasovateľa súťaže.  
KŠÚ zaviedol tradíciu každoročného stretávania s víťazmi krajských kôl predmetových olympiád. 
Predmetové olympiády boli vyhodnotené na stretnutiach víťazov: 

• Stretnutie víťazov krajských kôl predmetových olympiád, ktorého sa zúčastnilo 92 
ocenených žiakov 

• Stretnutie víťazov krajských kôl olympiád v cudzích jazykoch, ktorého sa zúčastnilo 66 
ocenených žiakov  

 
V roku 2008 boli Krajskému školskému úradu v Košiciach pridelené finančné prostriedky určené 
pre organizačné zabezpečenie okresných a krajských kôl postupových súťaží a predmetových 
olympiád žiakov škôl a školských zariadení v jeho územnej pôsobnosti v celkovej výške 3 609 000 
Sk, z toho na vedomostné súťaže bolo vyčlenených 1 750 000 Sk. 
 
Na základe poverenia o organizačnom zabezpečení jednotlivých vedomostných súťaží bolo 
podpísaných 35 zmlúv o finančnom zabezpečení súťaží. 
 

 
 V územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach boli v roku 2008 spracované 
návrhy k zmenám v sieti škôl a ŠZ a odborné stanoviská k žiadostiam o zaradenie, vyradenie a ku 
zmenám v sieti škôl a ŠZ. 
 
Počet vyradených škôl a  
školských zariadení spolu 

z toho: štátne 
(obecné) 

neštátne 

materských škôl 7 0 
základných škôl 2 1  

školských zariadení (ŠJ, ŠKD, SSŠ, CVČ) 31 1 
Počet zaradených škôl a  
školských zariadení spolu 

z toho: štátne 
(obecné) 

neštátne 

materských škôl 0 0 
základných škôl 4 3 
stredných škôl (novozriadených) 6 0 
školských zariadení (ŠSZČ, ŠJ, ŠKD, CVČ) 41 7 
základné umelecké školy 0 0 
špeciálne školy a praktické školy 0 2 

 

jazykové školy 0 0 
 
 
 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2008 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 
 

 17

Ďalšie činnosti zamerané na skvalitnenie práce : 
 
Krajský školský úrad aj v roku 2008 hľadal možnosti znižovania nákladov na chod škôl 
a školských zariadení vo vlastnej  zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Z uvedeného dôvodu došlo v hodnotenom roku k nasledovným racionalizačným krokom: 

• Presťahovanie v  júli 2008  Centra špeciálno-pedagogického poradenstva sídliaceho v 
prenajatých priestoroch  od mesta Sečovce do OUI v Trebišove na Poľnej ulici, čím došlo 
k výraznému zníženie nákladov na činnosť centra 

• Presťahovanie Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie z budovy KŠÚ 
na Zádielskej ul. č. 1 do nevyužitej budovy na Karpatskej ulici v Košiciach. Po odchode 
CPPPaP boli poskytnuté uvoľnené  priestory v budove KŠÚ novovzniknutému alokovanému 
pracovisku MPC v Bratislave.  

Na úseku ostatných škôl a ŠZ je stav stabilizovaný. V roku 2008 nebola vyradená a zaradená zo 
siete škôl a ŠZ žiadna škola alebo špeciálne školské zariadenie. 

Ďalej bola zabezpečená: 

• koordinácia prípravy organizácie školského roka 2008-2009 s riaditeľmi škôl a ŠZ v 
zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach s dôrazom na naplnenosť tried a efektívne 
využívanie finančných prostriedkov, 

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

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

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

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

• zorganizovanie Dňa učiteľov 2008 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• uskutočnenie slávnostného oceňovania žiakov stredných škôl Košického kraja pri príležitosti 
Dňa študentov 2008, 

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

• spolupráca so zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl a ŠZ a aktívna účasť na poradách 
týchto škôl (účasť na poradách Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu, v sekcii riadenia 
pri Arcibiskupskom školskom úrade, Združenia katolíckych škôl na Slovensku a Asociácie 
súkromných škôl a ŠZ), 

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

• vytvorenie plánov metodickej činnosti pre jednotlivé spádové oblasti Košického kraja 
v spolupráci s vybranými pedagogickými zamestnancami materských škôl.  
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5 odborných radcov pracovalo v odborných pracovných tímoch a komisiách iných štátnych 
i neštátnych organizácií : 

o Rady expertov MŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov,  

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

o Sekcia pre školské stravovanie pri MŠ SR,  

o Územná školská rada pri KSK,  

o Združenie kresťanských pedagógov na Slovensku, 

o Výberová komisia pri MŠ SR na posudzovanie projektov „E-vzdelávanie pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia“, 

o Krajská výberová komisia na posudzovanie projektov „Otvorená škola – oblasť športu 
2008“, 

o  Krajská evakuačná komisia pri Obvodnom úrade v Košiciach. 

 

Vydané rozhodnutia: 

 v zmysle § 10 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z.z.   

• Rozhodnutie ku žiadosti účastníka konania Obce Poráč o zriadenie spoločného školského 
úradu po zrušení spoločného školského úradu v Markušovciach, 

• Rozhodnutie ku žiadosti účastníka konania Obce Cejkov o vypovedaní Zmluvy o zriadení 
spoločného školského úradu pre školstvo a školskú samosprávu s mestom Trebišov, 

• Rozhodnutie ku žiadosti účastníka konania Obce Kaľava o zriadenie spoločného školského 
úradu na základe zmluvy o vytvorení spoločného školského úradu s Mestom Krompachy,  

• Rozhodnutie ku žiadosti účastníka konania Obce Úbrež o potvrdenie obce ako školského 
úradu. 

•  
V zmysle § 10 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z.z 
rozhodol KŠÚ v Košiciach v druhom stupni vo veciach, v  ktorých v prvom stupni rozhodol 
riaditeľ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, pričom po preskúmaní predložených 
podkladov o výsledkoch prijímacieho konania a podaných odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľa 
školy v roku 2008 bolo prijatých 67 odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa školy.  
 
Z toho 58 odvolaní bolo potvrdených a 9 zmenených nasledovne:  
 

Odvolanie  Prijaté Potvrdené  Zmenené 
na bilingválne štúdium  43 34 9 
na 4 ročné štúdium 23 23 0 
na 8 ročné štúdium    1   1 0 
Spolu 67 58 9 

 
V zmysle § 10 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z.z. 
 rozhodol KŠÚ v Košiciach v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o 
vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí. Z 23 podaných žiadostí 
vydal 6 rozhodnutí, 1 potvrdenie, 15 žiadostí zastavil resp. odstúpil príslušnému orgánu štátnej 
správy, 1 žiadosť ostala v riešení. 
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V roku 2008 bolo v školských úradoch Košického kraja vedených 42 odborných zamestnancov. 
Všetky úrady splnili podmienku § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. a odporúčanie čl. 2 ods. 4 
Smernice MŠ SR č. 8/2005-E, aby činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy 
v školstve odborne zabezpečoval najmenej jeden zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavku odbornej 
a pedagogickej spôsobilosti pre učiteľa základnej školy, resp. strednej školy na VÚC. 

Konštatujeme, že spolupráca odborných zamestnancov školských úradov so školami a ŠZ je 
na dobrej úrovni v smere celkovej komunikácie so záujmom riešiť riadiace problémy najmä 
v málotriednych školách.  

 
4.2  Kontrolná činnosť 
          Cieľom kontrolnej činnosti útvaru kontroly KŠÚ v Košiciach za hodnotené obdobie bolo 
preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami 
a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva a školského stravovania 
v školách a školských zariadeniach. 
          Útvar kontroly KŠÚ v Košiciach v roku 2008 postupoval podľa plánu kontrolnej činnosti, 
ktorý schválil prednosta KŠÚ. Zamestnanci ÚK pri výkone kontrolnej činnosti spolupracovali aj 
s ostatnými zamestnancami KŠÚ, najmä OEČ, OOMČ, OÚ a KP, resp. zamestnancami iných 
kontrolných organizácií ( MŠ SR, ŠŠI a pod.). O výsledkoch kontrolnej činnosti bola spracovaná 
správa, ktorá bola  zaslaná na MŠ SR. 
 
1) Kontroly vykonané podľa  zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správ v znení 
neskorších predpisov  

 
V hodnotenom období roku 2008 sa uskutočnili kontroly v týchto subjektoch: 
 

a) Obce ako zriaďovatelia MŠ, ZŠ, ZŠ s MŠ: spolu 3 obce: 2 záznamy , 1 protokol 
o Richnava (zriaďovateľ ZŠ) – záznam 
o Hatalov (zriaďovateľ ZŠ) – záznam 
o Mesto Moldava nad Bodvou (zriaďovateľ 2 MŠ ,2 ZŠ a 1 G so ZŠ) – protokol 
 

b) VÚC Košice  ako zriaďovateľ stredných škôl   
o SPŠ dopravnej Košice, Hlavná 113) – záznam 
 

c) Školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti: spolu 9 škôl a školských zariadení, 7  
záznamov a 2 protokoly.  
o ZŠ Lastovce – záznam 
o Súkromné stredisko záujmovej činnosti, Kometa, Košice, Svobody 1 – protokol 
o Súkromné 8-ročné gymnázium, Postupimská 28. Košice – protokol 
o Centrum voľného času Gelnica, Slovenská 46 – záznam 
o Základná škola s VJM Moldava nad Bodvou, Čsl. Armády 15 – záznam 
o Základná škola s materskou školou  a školská jedáleň Kostoľany nad Hornádom – záznam 
o Materská škola Družba, Záhradná 17, Čierna nad Tisou - záznam        
o Základná škola – školská jedáleň Čečejovce – záznam 
o Centrum voľného času DOMINO, Popradská 86, Košice – záznam 
 

d) Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti: spolu 15 škôl, školských 
a poradenských zariadení, 10 záznamov a 5 protokolov. 
o Odborné učilište internátne, Poľná 1, Trebišov – záznam 
o Odborné učilište internátne – školská jedáleň, Poľná 1, Trebišov – záznam 
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o ŠZŠ Pavlovce nad Uhom – záznam 
o Pedagogicko-psychologická poradňa a  Centrum výchovného a psychologického 

poradenstva  a prevencie Spišská Nová Ves – záznam 
o Špeciálna základná škola Veľké Kapušany – záznam 
o Špeciálno-pedagogická poradňa, Bocatiova 1, Košice - protokol    
o Špeciálno-pedagogická poradňa Sečovce – protokol 
o Špeciálna základná škola Sobrance – záznam 
o Špeciálna základná škola Hrabušice (BOZP, OPP a CO) – záznam 
o Špeciálna základná škola, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves – záznam 
o Reedukačný domov pre deti,  Bankov 15, Košice - záznam 
o Špeciálna základná škola, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves (dokumentácia o preradení žiaka 

do ŠZŠ) – protokol  
o Špeciálna základná škola Hrabušice (dokumentácia o preradení žiaka do ŠZŠ) – protokol 
o Odborné učilište internátne. Školská 12,  Michalovce – záznam 
o Diagnostické centrum, Opatovská 101, Košice (školské stravovanie) – protokol 
o  

Z 34 kontrolovaných subjektov (v niektorých boli aj 2 kontroly) bol v 26 spísaný záznam, v 8 
subjektoch  bola kontrola uzavretá  protokolom.   

 
P.č. Kontrolovaný 

subjekt 
Počet 

vykonaných 
kontrol 

Kontrolné 
zistenia 

(uvedú sa 
najčastejšie 
zisťované 

porušenia  a 
vnútorných 
predpisov) 

Počet 
kontrolných 

zistení 

Opatrenia 
prijaté na 

odstránenie 
nedostatkov 
a ich počet 

Kontrola 
plnenia 
opatrení 
(počet) 

Poznámka 

a b c d e f g h 

1. Vo vnútri 
organizácie 

0   0 0 0  -  

2. Rozpočtová 
organizácia v 
zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
kontrolného 
subjektu 

20 porušenie 
zákona 
č.29/1984 

Zb.o sústave 
základných a 

stredných 
škôl (školský 

zákon), 
Z.č.596/2003 

Z.z.; 
vyhlášky 
č.323/2008 

Z.z. o 
špeciálnych 
školách v 
platnom 

znení 

20 20 7  -  

3. Príspevková 
organizácia v 
zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
kontrolného 
subjektu 

0 0 0 0 0  -  
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4. Obec 3 zákon č. 
596/2003 

Z.z. 

2 2 0  -  

5. VUC 2   0 0 0  -  

6. Iná právnická 
osoba 

9 zákon č. 
596/2003 

Z.z.; 
vyhlášky 
č.351/1994 

Z.z. o 
školských 

strediskách 
záujmovej 
činnosti 

4 4 1  -  

7. Fyzická osoba 0   0 0 0  -  

  S p o I u 34   26 26 8  -  

 
 

2) Kontroly vykonané podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
v znení neskorších predpisov: 
     
 
V  hodnotenom období roka 2008 sa uskutočnili kontroly v nasledovných subjektoch:  
a)   Obce ako zriaďovatelia: 4 kontroly, v 2 bez nálezu, 1 odstránené, 1 pretrvávajú problémy  

o Obec a Základná škola Valaliky – porušenie finančnej disciplíny - odstránené kontrolou     
o Obec a Základná školy Mlynky – bez nálezu 
o Obec a Základná škola Kluknava – porušenie finančnej disciplíny – odstránené kontrolou 
o Mesto Michalovce a Základná škola, Okružná – bez nálezu 
 

b)   Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ: 
o PPP Spišská Nová Ves -  bez nálezu  
o PPP pre stredné školy, zádielska 1, Košice – bez nálezu 
o Špeciálna základná škola Markušovce – bez nálezu 
o Reedukačný domov pre deti a mládež, Bankov 15, Košice – bez nálezu 
o Špeciálna základná škola Hrabušice – bez nálezu 
o Špeciálna základná škola, Fabiniho 3, Spišská Nová Ves – bez nálezu 
o Špeciálna základná škola, veľké Kapušany – bez nálezu 
o Odborné učilište internátne Poľná 1. Trebišov – bez nálezu 

 
        Spolu bolo vykonaných 12 kontrol, prekontrolovaná celková suma 76 400 tis. Sk a nebolo 
zistené porušenie finančnej disciplíny, či iných zistení. Zovšeobecnenia kontrolných zistení boli 
zverejnené na internetovej stránke KŠÚ a odstúpené MŠ SR. S najvážnejšími a opakovanými 
zisteniami boli oboznámení okrem  zamestnancov KŠÚ, MŠ SR aj riaditelia škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ na pracovných poradách, pedagogická a široká 
verejnosť. 
 
 
 
 
 
 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2008 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 

 22

z toho: P.č
. 

Kontrolovaný 
subjekt 

Počet 
vykonaných 

kontrol 

Celková 
suma 

skontrolovaná 
orgánom 

kontroly v Sk 

Počet 
kontrolných 

zistení 

Porušenie 
finančnej 
disciplíny 

v Sk 

odvod 
finančných 

prostriedkov 

Suma 
ostatných 
zistení v 

Sk 

a b c d e f g h 

1. Vo vnútri 
organizácie 

0 0 0 0 0 0 

2. Rozpočtová 
organizácia v 
zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
kontrolného 
subjektu 

8 57 000 tis. Sk 0 0 0 0 

3. Príspevková 
organizácia v 
zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
kontrolného 
subjektu 

0 0 0 0 0 0 

4. Obec 4 19 400 tis. Sk 3 0 0 0 

5. VUC 0 0 0 0 0 0 

6. Iná právnická 
osoba 

0 0 0 0   0 

7. Fyzická osoba 0 0 0 0 0 0 

  S p o I u 12 76 400 tis. Sk 3 0 0 0 

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

Krajský školský úrad  vykonáva kontrolnú činnosť v zmysle § 11 ods. 4 písm. f) a ods. 5 
zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v nadväznosti na zákon 
č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe a v zmysle §9 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a v znení neskorších predpisov so zameraním na spracovanie 
dokumentácie BOZP a PO  v podmienkach zariadenia, školenia zamestnancov z problematiky 
BOZP, výkon revízií a odborných prehliadok a odstraňovanie nedostatkov, dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov v oblasti BOZP, PO a CO. Celkovo bolo vykonaných 8 kontrol na 
školách v zriaďovacej pôsobnosti KŠÚ. 
 
4) Riešenie sťažností a petícií 
 
 V roku 2008 došlo na úrad celkom 11 sťažností, z ktorých bolo riešených 7 a odstúpené 4 
sťažnosti z hľadiska vecnej a územnej príslušnosti. Výsledky šetrenia  potvrdili, že 3 sťažnosti boli 
opodstatnené a 4 neopodstatnené. Okrem týchto podaní na KŠÚ v Košiciach došlo 29 anonymných 
podaní, podnetov a sťažností, z ktorých bolo 28 odložených, 1 bola šetrená s výsledkom 
neopodstatnená. Výsledky šetrenia znamenali, že v 1 prípade boli prijaté personálne závery 
odvolanie štatutára (riaditeľky CŠPP Sečovce) z funkcie a v 8 prípadoch iné  (finančné, pracovno-
právne, pedagogicko-organizačné a iné)  opatrenia a postihy. 
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4.3 Oblasť financovania 
 
 V oblasti financovania plnili zamestnanci oddelenia ekonomických činností v roku 2008 
najmä tieto úlohy: 
 
• úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 
 
• spracovanie  štvrťročných  finančné  štatistické výkazy o čerpaní mzdových prostriedkov  za 

školy a školské zariadenia v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti 
 
• na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu 

rozpočtového roka z úrovne MŠ SR vykonávanie rozpisu normatívnych a nenormatívnych 
finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, zároveň oznamovanie 
zriaďovateľom škôl a školských zariadení (v prípade poskytnutia finančných prostriedkov na 
vzdelávacie poukazy) výšku pridelených normatívnych a nenormatívnych finančných 
prostriedkov  

 
• v priebehu rozpočtového roka na základe rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných 

prostriedkov  realizovali mesačné platby zriaďovateľom škôl a školských zariadení 
prostredníctvom  Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP) 

 
• v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonávali zúčtovanie 

finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok 
 
• v zmysle platnej smernice  MŠ SR o dohodovacom konaní realizovali so zriaďovateľmi škôl  a 

školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie  
a posudzovali opodstatnenosť  predložených  požiadaviek 

 
• spracovali návrh rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a strednodobý výhľad na nasledujúce 

dva rozpočtové roky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v IS ŠP   
 
• v zmysle pokynov MŠ SR spracovali podklady o rozpise nenormatívnych finančných 

prostriedkov pre  spracovanie súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 
a následne preberali a kontrolovali protokoly zriaďovateľov škôl a školských  zariadení 
v územnej pôsobnosti a protokoly škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
KŠÚ 

 
• spracovávali  štvrťročné a  ročnú účtovnú závierku o čerpaní finančných prostriedkov 

organizácie v programe WinIBEU a IS ŠP, kontrolovali a odsúhlasovali štvrťročné účtovné 
závierky podriadeným organizáciám 

 
• zabezpečovali finančnú stránku  realizácie projektov ESF 
 
• prehodnocovali opodstatnenosť požiadaviek zriaďovateľov na riešenie havarijných situácií 

školských objektov v rámci bežných a kapitálových výdavkov a odstupovali ich na riešenie MŠ 
SR 

 
• vykonávali verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní 
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• zabezpečovali finančnú stránku  realizácie okresných, krajských a celoslovenských školských 

súťaží (vedomostných a športových) 
 
• v súlade so zákonom o správe majetku štátu a zákonom o účtovníctve zabezpečovali správu 

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

 
Kvalita a úroveň ochrany „pracovného“ života a zdravia zamestnancov v širšom kontexte 

prezentuje kultúrnu, spoločenskú a ekonomickú vyspelosť zamestnávateľov a štátu. 
Zlepšovanie BOZP možno zabezpečiť predovšetkým vykonávaním preventívnych opatrení a 
konkrétnych programov a opatrení zo strany zamestnávateľov, ktorými zlepšia pracovné 
podmienky a eliminujú riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z 
povolania a iných poškodení zdravia z práce. 
Krajský školský úrad v Košiciach pre rok 2008 dôsledne zabezpečoval úlohy vyplývajúce aj z 
„Koncepcie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 
2012“, z Plánu hlavných úloh v oblasti, obranného a krízového plánovania, hospodárskej 
mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností KŠÚ na rok 2008 
a z úloh v oblasti ochrany pred požiarmi.  
K najsledovanejším patrila: 
• zdravotná spôsobilosť pre výkon práce, úrovne kvality pracovných podmienok zamestnancov,  
• technický stav budov a pracovných priestorov KŠÚ, škôl a školských zariadení,  
• výskyt pracovnej neschopnosti zamestnancov KŠÚ v Košiciach, 
• výskyt pracovnej a školskej úrazovosti,  
• legislatívnej zdatnosti riaditeľov škôl a školských zariadení a vedúcich zamestnancov KŠÚ v 

Košiciach.  
• znalosť a praktická zručnosť zamestnancov na úseku ochrany pred požiarmi. 
 
 Úlohy civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu, hospodárskej mobilizácie, ochrany 
utajovaných skutočností boli spracované a plnené v zmysle plánu hlavných úloh KŠÚ a odboru 
krízového manažmentu MŠ SR na rok 2008. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradou povinnosťou každého zamestnávateľa 
v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a súvisiacich všeobecných právnych predpisov. KŠÚ v Košiciach 
aj naďalej venoval dostatočnú pozornosť povinnostiam a spolupráci s pracovnou zdravotnou 
službou v oblasti analýzy rizík na pracoviskách, určenie pracovných kategórií a zabezpečenie 
výkonu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci pre zamestnancov v zmysle novely 
zákona. 

 
Ďalšie plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 

požiarmi spočívala v metodickej – poradenskej pomoci školám a školským zariadeniam hlavne v 
otázkach pracovnej a školskej úrazovosti, zadokumentovanie týchto udalostí, vyšetrovanie a 
odstraňovanie príčin a zdrojov pracovných a školských úrazov, ale aj ich spôsob odškodňovania. 
Prostredníctvom porád organizovaných pre riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej 
pôsobnosti kraja a metodických rád vydával metodické pokyny a usmernenia k: 
 
• výkonu ročných previerok na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred 

požiarmi 
• k zabezpečeniu bezpečnostno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby 
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• k zdokumentovaniu registrovaných pracovných úrazov a metodickému usmerneniu 
• k registrovaným školským úrazom a ich odškodňovaniu,  
• k odstraňovaniu príčin a zdrojov úrazov 
• k spôsobu odstraňovania porúch a havárií na technických zariadeniach a budovách škôl 
• a školských zariadení 
• k spracovaniu štatistických výkazov k školskej úrazovosti za všetky školy a školské zariadenia 
• k právnemu poradenstvu a usmerneniu k správnym postupom v otázkach bezpečnosti práce, 

ochrany pred požiarmi 
• k iným udalostiam ako napr.: orálnej vakcinácii líšok, výkonu deratizácie a dezinsekcie, 
• k výskytu mimoriadnych udalostí 
• k hospodárskej mobilizácii. 
 
 V oblasti obranného plánovania, krízového manažmentu, hospodárskej mobilizácie, 
ochrany utajovaných skutočností a civilnej ochrany, plnil Krajský školský úrad v Košiciach úlohy 
v zmysle plánu hlavných úloh odboru krízového manažmentu MŠ SR na rok 2008, kde bola 
činnosť metodicky usmerňovaná odborom krízového manažmentu Ministerstva školstva SR počas 
odbornej prípravy, ktorá bola zabezpečená zamestnancami OKM MŠ SR. 
 Dôležitou súčasťou úloh bolo dodržiavanie zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností, kde bolo potrebné zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie v zmysle 
novelizovaných právnych predpisov. KŠÚ ako subjekt hospodárskej mobilizácie polročne 
zabezpečuje zber údajov do celoštátneho jednotného systému HM - Amion od stredných škôl v 
územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach a špeciálnych škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ. Každoročne zabezpečuje vyučovanie civilnej ochrany obyvateľstva v učive 
„Ochrana človeka a prírody“ na ZŠ a v učive „Ochrana a obrana človeka“ na stredných školách 
podľa platných učebných osnov vydaných MŠ SR a redukovaný výchovno-vzdelávací proces v 
prípade mimoriadnej situácie. Dáva usmernenia k spracovaniu dokumentácie civilnej ochrane na 
školách v územnej pôsobnosti košického kraja, ako napr.  Metodické usmernenie č. 11/2008-R  z 
10. septembra 2008 pre plánovanie a zabezpečenie evakuácie v školách a školských zariadeniach  v 
Slovenskej republike. 
 Bezpečnostný zamestnanec KŠÚ v Košiciach vytvára dobre fungujúci systém, ktorý 
zabezpečuje hlavné úlohy organizácie, podporuje nové trendy v oblasti riadenia BOZP, OPP a CO, 
ktoré vedú k zlepšovaniu úrovne a k plneniu právnych predpisov vo všetkých oblastiach, 
k systematickému zlepšovaniu pracovných podmienok a pracovných vzťahov, k efektívnemu 
riadeniu, zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku, k zvyšovaniu motivácie a tvorivosti 
zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie. 
 
4.5 Oblasť informatiky 
 

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

 
V roku 2008 sa v oblasti informatiky vykonávali najmä tieto činnosti: 

Činnosti v rámci KŠÚ: 
 
• priebežná aktualizácia internetovej stránky KŠÚ podľa požiadaviek odborných radcov  
• správa siete 
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• inštalácia aplikačného  programového vybavenia pre PAM,  účtovníctvo a poštu 
• spolupráca pri zbere údajov pre MŠ SR  - EDU zber 
• spracovanie štatistických výkazov a výstupov 
• vytvorenie programu na serveri  pre zber údajov do Registra prostredníctvom webovej stránky 

• vytvorenie programu na serveri  pre zber údajov na menovanie skúšobných komisií pre 
maturitné a záverečné skúšky 2008 prostredníctvom webovej stránky a pre zber štatistických 
výsledkov maturitných skúšok 

 
Činnosti pre školy a zariadenia: 
• metodická pomoc školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ pri práci 

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

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

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

• elektronický zber údajov pre aktualizáciu Registra škôl a školských zariadení 
 
4.6 Oblasť správy registratúry KŠÚ v Košiciach 

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

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a s tým súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR 
č.628/2002 Z .z., v zmysle platného Registratúrneho poriadku KŠÚ a v zmysle ďalších interných 
predpisov KŠÚ. Jednotlivé oddelenia viedli príručné registratúry a do centrálneho registratúrneho 
strediska KŠÚ boli postupne odovzdávané ukončené spisy. 
            Priebežne bola zabezpečovaná bežná činnosť súvisiaca s prácou v podateľni 
a registratúrnom stredisku (preberanie a rozdeľovanie spisov, evidencia došlých a odoslaných  
zásielok v systéme ASU).  
 
4.7 Oblasť spracovania štatistických údajov 

 

Činnosť na úseku štatistiky v roku 2008 bola zameraná predovšetkým na spracovanie 
štatistických údajov o výchove a vzdelávaní, výkonových a ďalších ukazovateľov sledovaných za 
spravodajské jednotky, ktorými sú školy, školské zariadenia a zriaďovatelia  v územnej pôsobnosti 
KŠÚ Košice. Hlavnou úlohou úseku štatistiky bolo podieľať sa na zabezpečení  a vykonávaní 
organizačnej i realizačnej fázy štatistického zisťovania a spracovávania štátnych štatistických 
výkazov schválených Štatistickým úradom SR v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní 
na roky 2006-2008.  

Táto činnosť obsahovala prípravu, distribúciu, zber, triedenie, opravy, samostatné odborné 
spracovanie, sumarizáciu, zasielanie databázových súborov za spracované výkazy, spracovanie 
a zaslanie výstupných tlačových zostáv. Ide o 26 druhov školských štatistických výkazov a jeden 
hospodársky štvrťročný výkaz o práci v školstve. Výkazy spracovávalo 2414   spravodajských 
jednotiek (t.j.2033 škôl a ŠZ + 381 zriaďovateľov)  podľa harmonogramu spracovania školských 
výkazov určeného ÚIPŠ Bratislava. 

 
Činnosť na úseku štatistiky tiež zahŕňala: 
 

� spravovanie a aktualizácia Registra škôl a školských zariadení 
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� poskytovanie informácií vrátane odborno-metodickej a konzultačnej činnosti  súvisiacej so 
štatistickým zisťovaním školám, ŠZ, zriaďovateľom a novozriadeným právnym subjektom  

� zabezpečenie zberu údajov o zápise žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2008/2009  
� spracovanie tabuľkových a grafických prehľadov o školách a žiakoch v kraji podľa stavu 

k septembru 2008 a prehľad vývojových trendov za obdobie posledných 3 rokov na 
jednotlivých typoch škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ 

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

� preberanie, kontrolu a odovzdávanie zásielok k maturitám 
� zber a spracovanie výkazov a Správy o činnosti obcí v územnej pôsobnosti KŠÚ za rok 2007  
� pre interné a externé prostredie poskytovanie sumárnych prehľadov a informácií súvisiacich 

so školskou štatistikou v rámci košického kraja 
 

 
4.8 Oblasť spolupráce KŠÚ so sekciou európskej integrácie MŠ SR 
 
V roku 2008 realizoval KŠÚ v Košiciach tieto schválené projekty z prostriedkov ESF : 

• „Dajme viac tým, ktorí majú menej“ pre úsek predškolských zariadení v rámci predbežného 
vzdelávania pedagogických zamestnancov 

• „Prvá voľba - úspešná kariéra“ pre úsek profesijného poradenstva a odbornej problematiky 
PPP v Košickom kraji 

 
 

 
Náklady na jednotlivé činnosti zrealizované  Krajským školským úradom v Košiciach 

sú uvedené v časti  5. Rozpočet organizácie v stanovenom členení. 
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5.      Rozpočet organizácie 
 

5.1 Rozpočtové príjmy 
 
 
 Pre rok 2008 Krajskému školskému úradu v Košiciach stanovené rozpočtové príjmy vo 
výške 6 00 tis. Sk a v priebehu roka boli upravené na 4 400 tis. Sk. K 31.12.2008 boli naplnené vo 
výške 10 597 tis. Sk, v tom vo vlastnom úrade predstavujú plnenie 2 136 tis. Sk a v priamo 
riadených organizáciách 8 461 tis. Sk. 
Podstatnú časť naplnených príjmov úradu tvoria : 
  
 212003 Príjem z prenájmu budovy ZŠ Bernolákova , Košice (4 664,- Sk) 
 222001 Košickému samosprávnemu kraju udelila SFK pokutu za nedodržanie rozpočtovej  
  disciplíny a nedodržanie  predpisov vo výške 69 939,- Sk  
 222003     pokuty a penále za porušenie predpisov - príjmy za priestupky v povinnej                    
  školskej dochádzke  17 690,- Sk v zmysle §37 ods.1 bod b) zákona NR SR  

                   596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktoré  zriaďova-
 telia poukazovali na príjmový účet  KŠÚ                  

 223001     poplatky za predaj tovarov a služieb – príjem za poškodené učebnice vo                            
  výške 366 619,30 Sk od cirkevných zriaďovateľov, VÚC, súkromných zriaďova-
  teľov a obcí                   
   292          ostatné príjmy   1 676 tis. Sk  
                    292012 dobropisy za elektrickú energiu, teplo, telefón a hradené v priebehu                            
  roka 2008 formou zálohových platieb vo výške 56 660,40 Sk, refundácie za                    
  teplo, elektro  146 212,54 Sk a vrátky poistného 33 277,- Sk 
                         292017 vrátky vo výške 725 585,80 Sk a to nevyčerpaných normatívnych                            
  a nenormatívnych finančných  prostriedkov za rok 2007 a to : 

• od  školských úradov 32 797,- Sk  (ŠÚ Markovce), 
• vrátky normatívnych finančných prostriedkov 560 014,70 Sk ( 260000,-Sk 

OÚ Boťany, 88,-Sk MMKE, 4 061,30 Sk OÚ Markovce, 212 000,- Sk OÚ 
Čierna,        83 824,40 OÚ Kazimír, 41,- RK Arcibiskupský úrad), 

• vrátky za dopravné 37 066,50 Sk (11 600,- Sk MÚ Kráľovský Chlmec, 2 
948,50 Sk OÚ Remety, 2 277,-Sk OÚ Švedlár, 18 265,- Sk MÚ Medzev, 1 
916,- Sk MÚ Michalovce), 

• vrátky za vzdelávacie poukazy 3 840,- Sk (320,- Sk  OÚ Slavošovce, 1 
280,- Sk OÚ Krčava, 1 920,-Sk  OÚ Markušovce, 320,- Sk  OÚ Svätuša), 

• vrátky kapitálových výdavkov 6 230,10 Sk  OÚ Trhovište,  
• vrátky dvojitá vrátená úhrada 1 355,0 Sk, 
• vrátky za príspevky na stravu KŠÚ – 8 380,50 Sk, nevyčerpané mzdy 

v roku 2007- (december 2007) 48 802,-Sk, 
• vrátky za študijné výhody 27 100,- Sk (14 000,- Sk OÚ Kluknava, 500,- Sk 

OÚ Podhoroď, 12 600,- Sk OÚ Markušovce), 
• stravné od zamestnancov  KŠÚ a vrátky miezd za mesiac december                             

2007 z depozitného účtu 
                            292027 iné vo výške 715 341,- Sk a to úroky (708 517,46 Sk, vrátky za                            
    dopravné 6 457,- MÚ Dobšiná, 367,- preplatok mzdy z minulého obdobia. 
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5.2    Rozpočtové výdavky 
 
 Rozpisom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2008 a vykonanými rozpočtovými 
opatreniami  zo strany Ministerstva  školstva SR v priebehu  roka, bol  upravený rozpočet  
Krajského 
školského úradu v Košiciach na rok 2008 v rámci podprogramu 07814 – Zabezpečenie miestnej 
štátnej správy v regionálnom školstve a jeho čerpanie nasledovné  (v Sk): 
 
 
 

 schválený 
rozpo čet 

upravený rozpo čet čerpanie 

610 - mzdy, platy a OOV                    11 573 000              13 537 000              13 536 994 

620 - odvody do poisťovní a NÚP       4 045  000                  4 918 000                4 913 128 

630 - tovary a služby 8 159 000                5 284 601                5 288 559 

640 – bežné transfery                          
 

15 940 000              16 645 000              16 633 449 

600 – bežné výdavky sp olu                  
 

39 717 000              40 384 601              40 372 130    

700 – kapitálové výdavky                  
 

0     0                                  0 

 
 
Bežné výdavky za rok 2008 
 
          V priebehu roku 2008 bolo odmeňovanie zamestnancov KŠÚ v Košiciach realizované podľa 
zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zákona 
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane zvýšenia stupníc platových taríf  zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a platových taríf štátnych zamestnancov v súlade 
s nariadením vlády SR č. 613/2007 Z.z., ktorým sa ustanovili zvýšené platové tarify štátnych 
zamestnancov a nariadením vlády SR č. 630/2007 Z.z., ktorým sa  ustanovili zvýšené stupnice 
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2008.    
V záujme posilnenia hmotnej zainteresovanosti zamestnancov úradu a na základe prijatých 
úsporných opatrení a prehodnotenia potreby v oblasti prevádzkových nákladov KŠÚ v Košiciach 
požiadal Ministerstvo školstva SR o preklasifikáciu 1 855 tis. Sk z kategórie 630 – tovary a služby 
do kategórie 610 – mzdy, platy a OOV, čím v priebehu roka došlo k navýšeniu mzdových 
prostriedkov. 
 
         Za sledované obdobie bolo poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP čerpané 
k vyplateným mzdám vo výške 36,29 %. Zvýšené čerpanie je spôsobené čerpaním položky 627 - 
príspevok do doplnkových dôchodkových  poisťovní, v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou 
na rok 2008 vo výške 243,6 tis. Sk. Úspora čerpaných nákladov za kategóriu 620 predstavuje sumu 
4 872,-Sk.     
                                                                                                 

      Úprava rozpočtu bola vykonaná z dôvodu presunu 40 tis. Sk na nemocenské dávky vyplácané 
z položky 642015. Presunu 835 tis. Sk na odvody do poistných fondov,  19 399,- Sk boli zaviazané 
na položke 631 v zmysle Uznesenia vlády č.393/2008 z 11.6.2008. Rozpočtovým opatrením 
č.13981/2008-413 z 3.4.2008 boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2008  vo výške   
1 855 tis. Sk na mzdách .Na odstupné a odchodné bolo na položky 64212 a 64213 presunuté 125 
tis. Sk. 
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Aj keď výdaje v kategórii 630 boli prekročené o 4 tis. Sk v kategórii 620 bolo ušetrené 5 tis. Sk 
a v kategórii 640 bolo ušetrené 12 tis. Sk. Celkové plnenie kategórie 600 – bežné výdavky nebolo 
preto prekročené.  

631 - cestovné  

 Náklady na tuzemské služobné cesty dosiahli hodnotu 112 850,50 Sk. V priebehu 
hodnotiaceho obdobia boli organizované pracovné porady so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl 
a školských zariadení v jednotlivých okresoch Košického kraja, účasť na výberových konaniach a 
služobné cesty zamestnancov úradu zamerané na kontrolnú činnosť a metodickú pomoc v oblasti 
regionálneho školstva v rámci kraja.         

Náklady vynaložené na zahraničné služobné cesty v priebehu polroku 2008 tvoria finančnú čiastku 
8 695,86 Sk  a boli vyčerpané nasledovne: 

 
4.5. -  9.5.2008  VIEDEŇ - Rakúsko 
Študijný pobyt hradený SAAIC  -   Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania. Pobytu 
sa zúčastnil jeden  zamestnanec úradu ktorý mal hradené ubytovanie, dopravu a stravu. Náklady 
celkom   2 393,- Sk. 
 
24.5. – 31.5.2008 BARTIN  -  Turecko 
Študijný pobyt hradený SAAIC  -   Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania. Pobytu 
sa zúčastnil jeden  zamestnanec úradu, ktorý mal hradené ubytovanie, dopravu a stravu. Náklady 
celkom   3 331,00 Sk. 
 
23.10. – 25.10.2008 BZENEC  -  Česko 
Medzinárodná špecialno-pedagogická konferencia „ Dobrá diagnostika-predpoklad ďalšieho 
vzdelávania“. Konferencie sa zúčastnil jeden zamestnanec úradu, ktorý mal uhradený celý pobyt. 
Náklady KŠÚ celkom 396,- Sk. 
 
1.11. – 4.11.2008 THESSALONIKY  -  Grécko 
Seminár pre organizátorov študijných návštev. 
Účasť na seminári realizovaná jedným zamestnancom KŠÚ. Náklady s pobytom a dopravou 
hradila usporiadajúca organizácia CEDEFOP, Europe 123 . Náklady KŠÚ celkom činia  2 575,50 
Sk.       
                                     
632 – energie, voda a komunikácie   
 Podstatnú časť tvoria náklady za odobraté teplo, elektrinu  čo predstavuje za  sledované 
obdobie 893 tis. Sk. Vyššie  čerpanie  nákladov je za  telekomunikačné a poštové poplatky a to 550 
tis. Sk, ktoré vyplývajú z krajskej pôsobnosti úradu a vysokého počtu zriaďovateľov, ale aj škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a 37 tis. Sk vodné a stočné. K prekročeniu 
došlo v energiách a poplatkoch za poštové a telekomunikačné služby. 
 
633 – materiál 
 Náklady sú tvorené zväčša  výdavkami na nákup  všeobecného  materiálu potrebného pre 
činnosť úradu, materiálneho  vybavenia  vrátane techniky, odborných  knižných  publikácií, 
softvéru a licencií. V priebehu roka došlo k úspore nákladov hlavne v nákupe výpočtovej, 
telekomunikačnej techniky a nákupe softwéru. 
 
634 – dopravné 
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 Úrad disponuje  tromi  služobnými osobnými motorovými vozidlami, z ktorých jedno bolo 
obstarané  nákupom v roku  2004, druhé v roku 2005 a ďalšie  delimitované z  Krajského úradu 
v Košiciach. 
Vzhľadom na to, že delimitované motorové vozidlo je vyrobené v roku 1996, vyžaduje  si  
pravidelnú  zvýšenú  údržbu.  Náklady  na  servisnú  službu služobných automobilov činia 140 
510,- Sk. Vysoké sú  tiež náklady na pohonné hmoty v súvislosti s maximálnym využitím týchto 
vozidiel pri pracovných cestách v rámci kraja a celého Slovenska 646tis.Sk. V rámci uzatvorených  
poistných zmlúv bolo za sledované obdobie uhradené zákonné a havarijné poistenie áut vo výške 
121 678,- Sk.  
 
635 – rutinná a štandardná údržba 
 V rámci rutinnej údržby bola podstatná časť potrebných nákladov vyčerpaná v roku 2006 
v súvislosti s presťahovaním úradu do vlastných priestorov. Za rok 2008 boli na údržbu 
prístrojového zariadenia spotrebované prostriedky vo výške 46 722,- Sk, na údržbu výpočtovej 
techniky 71 011,- Sk a  údržbu budovy KŠÚ vo výške 894 958,- Sk. K vysokým nákladom na 
údržbu budovy došlo z dôvodu výmeny kovových okien za plastové, čím v budúcnosti 
predpokladáme úsporu nákladov za vykurovanie. Rozhodnutie o výmene bolo motivované úsporou 
nákladov na kúrenie pretože cez kovové okna dochádzalo k veľkému úniku tepla a tento únik bol 
kompenzovaný prikurovaním elektrickými ohrievačmi. V nasledujúcom období predpokladáme 
značnú úsporu nákladov na vykurovanie. 
 
636 – nájomné za prenájom  
             Za sledované obdobie boli finančné prostriedky v uvedenej položke čerpané vo výške      
32 012,- Sk. Z toho 12 tis. Sk prenájom garáže, 4 500,- Sk  prenájom miestnosti rekreačné 
zariadenie Jahodná na dvojdňovú pracovnú poradu riaditeľov škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobností KŠÚ. 4 895,- Sk tvoria náklady za prenájom miestnosti na poradu 
organizovanú MŠ SR k novele zákona o výchove a vzdelávaní a poradu multiplikátorov.    Suma 
11 4174,- Sk bola použitá na prenájom miestnosti od Magistrátu mesta Košice na školiacu činnosť. 
                
637 – služby 
             Podstatnú  časť  čerpania v tejto položke predstavujú náklady na  všeobecné služby          
78 927,- Sk, ochrana objektov   97 567,- Sk, stravovanie zamestnancov  137 587,- Sk,   povinný 
prídel do sociálneho fondu 148 385,- Sk a špeciálne služby spojené s ochranou objektu.                                                     
 
 V rámci  bežného  transferu  boli  v priebehu roku 2008 presunuté finančné prostriedky      z 
kategórie 630 - tovary a služby celkom 165 tis. Sk na nemocenské dávky, ktoré boli čerpané vo 
výške 36 310,-Sk t.j. 90,78 % z upraveného rozpočtu. Podstatná časť bola čerpaná na odstupné vo 
výške 79 280,-Sk a odchodné vo výške 39 640,-Sk. 
Zvyšná a podstatná časť bežného transferu bola pridelená na zabezpečenie činnosti školských 
úradov a to 641009 obcí s čerpaním 100,0% a 641010 VÚC, kde pridelené finančné prostriedky 
boli čerpané na 99,99%   
 

Kapitálové výdavky za rok 2008 
 

 Pre rok 2008 neboli zo strany Ministerstva školstva SR pridelené kapitálové výdavky pre 
potreby úradu. 

   
  



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2008 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 

 32

V rámci podprogramu 07813 - Usmerňovanie a transformácia  regionálneho školstva Krajský 
školský úrad v Košiciach  realizoval úhradu nákladov súvisiacich s organizačným zabezpečením 
vedomostných a športových súťaží.  Na uvedený účel nám bolo z kapitoly  Ministerstva  školstva 
SR v roku  2008  pridelených 4 619 000 Sk a ich čerpanie bolo vo výške 4 534 tis. Sk. Pri realizácii 
celoslovenských súťaží boli reálne náklady nižšie ako pridelené finančné prostriedky, na základe 
čoho organizátori pri vyúčtovaní tieto nevyčerpané finančné prostriedky vrátili. 
 
 
            Krajskému  školskému  úradu v Košiciach  boli  Ministerstvom  školstva SR schválené  
4 projekty spolufinancované ESF, z ktorých  na tri boli v roku 2007 poskytnuté zálohy.  
 

1/  Projekt  „Eurošanca pre učiteľov“, kód ITMS 11230220105 
 
 Za hodnotené obdobie bolo rozpočtovým opatrením č.1 zo dňa 20.2.2008 uskutočnené 
uvoľnenie viazania finančných prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby č.4 v celkovej výške 
553 410,- Sk a rozpočtovým opatrením č.2 zo dňa 20.3.2008 bol vykonaný presun finančných 
prostriedkov z kategórie 630 do kategórie 610 a následne boli uhradené všetky záväzky , ktoré boli 
nevysporiadané v roku 2007. 
V závere roku boli v zmysle Usmernenia k ukončeniu pomoci z Európskeho sociálneho fondu pre   
programové  obdobie  2004 – 2006  vrátené  nevyčerpané  finančné prostriedky v čiastke 
502 308,- Sk.  Následne bola vypracovaná záverečná monitorovacia správa k ukončeniu projektu. 
Z celkových nákladov na realizáciu projektu bolo použitých:  
Čerpanie celkových nákladov od začiatku realizácie projektu:  
 
                              Celkové náklady projektu a ich realizácia v tis. Sk   
Názov položky Rozpočet r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 
Personálne náklady 409 185 95  37 
Nákl. na vybav. a zariadenie 370 3 178 1  
Náklady projektu 168 35 7   
Podpora frekventantov 507 142 45 3  
Ostatné náklady 593 322 112 24 14 
Spolu: 2047 687 437 28 51 
  
Z rozpočtu 2 047 tis. Sk bolo celkom vyčerpaných 1 203 tis. Sk 
Realizácia projektu bola ukončená v termíne 31.10.2008 
 

2/  Projekt  „eVAT- virtuálne autorské tímy“, kód ITMS 11230220228 
 
 Celkovým cieľom projektu bolo zlepšenie kvality a adaptability učiteľov škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu (KŠÚ) v Košiciach a tiež 
vzdelávanie zamestnancov KŠÚ najmä v oblasti využívania IKT a získania ECDL prostredníctvom 
budovania systémovej podpory a realizácie nových programov ďalšieho vzdelávania. 

 Hlavnými cieľmi projektu boli: 

- vybudovať nástroje systémovej podpory celoživotného vzdelávania učiteľov 

- zvýšiť kvalifikáciu a adaptabilitu učiteľov, a to vývojom a pilotným overením nových 
programov ďalšieho vzdelávania učiteľov a rozvojom IKT zručností 
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- zvýšiť absorbčnú schopnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
na čerpanie finančných zdrojov z eurofondov 

Rozpočtovým opatrením zo dňa 11.12.2008 boli poskytnuté finančné prostriedky na 
dofinancovanie nákladov s aktivitami realizovanými v r.2007 a tým bolo umožnené dokončenie 
všetkých úkonov v rámci projektu aj so spracovaním záverečnej monitorovacej správy a v zmysle 
Usmernenia k ukončeniu pomoci z Európskeho sociálneho fondu pre programové obdobie 2004 – 
2006 boli rozpočtovým opatrením zo dňa 4.12.2008 vrátené nevyčerpané finančné prostriedky. 
Rozpočet a čerpanie výdavkov na realizáciu projektu: 
 
Čerpanie a potreba celkových finančných prostriedkov do ukončenia realizácie projektu.: 
 

Celkové náklady projektu a ich realizácia 
Názov položky Rozpočet r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 
Personálne náklady 1482 41 344 628  
Nákl. na vyb. a zariadenie 680 653 12   
Náklady projektu 374 13 27 83  
Podpora frekventantov 1409  25 26 3 
Ostatné náklady 1016 228 247 191 33 
Spolu: 4961 935 655 928 42 
 
Z rozpočtu  4 961 tis. Sk bolo vyčerpaných 2 554 tis. Sk. 
Z uvedeného prehľadu sa dá konštatovať, že z celkových projektovaných nákladov sa v skutočnosti 
vyčerpalo len 51% z dôvodu úspor položky frekventantov. 
Realizácia projektu bola ukončená v termíne 30.11.2008 
 
3/  Projekt  „Dajme viac tým, ktorí majú menej“, kód ITMS 11230220338 
 
     Cieľom projektu bolo zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania 
s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu pedagogických zamestnancov predškolských zariadení 
(riaditeľky, učiteľky, asistenti učiteľa) v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu 
v Košiciach v oblastiach s vysokou koncentráciou rómskej populácie prostredníctvom realizácie 
nových programov ďalšieho vzdelávania.  
 
Realizácia projektu                           01. 03. 2006  - 30. 09. 2008 
Rozpočet projektu                                                                 1 844 646,00 Sk 
Poskytnuté finančné prostriedky                                         1 223 013,00 Sk 
Čerpané finančné prostriedky                                              1 118 920,20 Sk  
Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky     104 092,40 Sk  
% čerpania  rozpočtu projektu                                                           60,66 % 
 
Z toho celkové čerpanie finančných prostriedkov v roku 2008: 
 
Uvoľnené viazanie z roku 2007                                              233,00 Sk      
Poskytnuté finančné prostriedky                               778 347,00 Sk           
Čerpané finančné prostriedky                                    679 418,80 Sk         
Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky z 2008                  99 161,20 Sk  
Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky z 2006                     4 931,20 Sk 
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K 31.12.2008 neboli zo strany SORO MŠ SR Bratislava zúčtované dve posledné zálohové platby  
zo dňa 12.11.2008 za obdobie 10/2008 vo výške 96 741,-Sk a zo dňa 24.11.2008 za obdobie 
11/2008 vo výške 242 032,-Sk. Po zúčtovaní uvedených zálohových platieb bude zúčtovaný celý 
rok 2008 a tým aj celkové čerpanie projektu. 
 
Nízke čerpanie rozpočtu projektu do výšky 60,66% bolo spôsobené oneskoreným poukazovaním 
zálohových platieb zo strany SORO MŠ SR čím niektoré položky rozpočtu neboli čerpané 
v zmysle plánovaných ale neuskutočnených aktivít. V roku 2007 neboli poskytnuté žiadne 
zálohové platby preto zálohové platby z roku 2008 boli použité na úhradu záväzkov 
z predchádzajúceho obdobia a ukončenie projektu.   
 
4/  Projekt „Prvá voľba – úspešná kariéra“, kód ITMS 11230310101 
   
Cieľom projektu bol rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile a :                                                                                                                                     
-  Pomôcť vybraným skupinám žiakov 8.ročníkov ZŠ pri identifikácii ich profesijných záujmov, 
aktivizovať vnútorné zdroje cez aktívne sebapoznávanie, zvýšiť úroveň seba regulácie a motivácie, 
zvýšiť kontrolu týchto žiakov nad výberom svojho budúceho povolania s cieľom zosúladiť ich 
záujmy s reálnou potrebou a ponukou trhu práce.   
-   Zintenzívniť a skvalitniť procesy rozhodovania žiakov pri výbere strednej školy, zosúladiť ich 
výber s potrebami trhu práce. Zvýšiť motiváciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre 
výber povolania. 
-   Zvýšiť dostupnosť, kvalitu a rozsah informácií pre účely kariérneho poradenstva na ZŠ. Cielene 
poskytovať relevantné informácie pre jednotlivé vybrané skupiny žiakov. 
 Tento zámer realizovať s využitím a následnou aplikáciou špecifických poradenských programov 
vytvorených a zameraných na zisťovanie záujmov pre túto vekovú kategóriu žiakov. 
                                     
Realizácia projektu                  01.03.2006  -  29.02.2008  pôvodný projekt 
Predlženie čerpania oprávnených nákladov      30.9.2008  
Rozpočet projektu                                                2 197 560,-   Sk 
Poskytnuté finančné prostriedky                          1 460 000,-   Sk  
Čerpané finančné prostriedky                              1 351 740,60 Sk 
Vrátené nevyčerpané finančné prostriedky               108 259,40 Sk      
% čerpania rozpočtu projektu                                        61,51 %    
 
Rok 2008 
  
Uvoľnenie viazania z roku 2007                                        1 073,-   Sk 
Poskytnuté finančné prostriedky                                      960 000,-   Sk 
Čerpané finančné prostriedky                                          852 813,60 Sk                          
Vrátené nevyčerpané prostriedky                                    108 259,40 Sk 
        
     V mesiaci februári 2008 boli ukončené aktivity projektu. Úhrada neuhradených nákladov 
prebiehala v zmysle zmeny termínu čerpania oprávnených nákladov do 30.9.2008. 
Nevyčerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo z dôvodu oneskoreného poskytovania 
zálohových platieb. Tie pre rok 2008 boli poskytnuté až po projektovanom ukončení aktivít preto 
z došlých zálohových platieb sa financovali neuhradené faktúry z predošlého obdobia a náklady na 
ukončenie projektu.   
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6. Personálne otázky 
 
 
Osobný úrad plnil v oblasti riadenia ľudských zdrojov v roku 2008 úlohy vyplývajúce 
 
• zo štátnozamestnaneckých vzťahov v súlade so  zákonom 312/2001 Z. z. o štátnej službe 

(kompletná personálna a mzdová agenda, služobné hodnotenie štátnych zamestnancov,  
majetkové priznania a vzdelávanie štátnych zamestnancov) 

• zo zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona 553/2003 Z.z. 
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v rámci toho realizoval 
odmeňovanie zamestnancov podieľajúcich sa na projektoch financovaných z Európskeho 
sociálneho fondu a  zabezpečil bezproblémový prechod na menu euro v mzdovej oblasti 

 
Ďalej Osobný úrad plnil v roku 2008 tieto ťažiskové úlohy: 
• zabezpečoval personálnu agendu pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ a spolupracoval s oddelením odborných a metodických činností pri výberových 
konaniach na miesta riaditeľov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ na školách, kde 
skončilo funkčné obdobie riaditeľa  

• poskytoval poradenstvo v oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a v oblasti posudzovania 
kvalifikácie pedagogických zamestnancov  a ich zatrieďovania do platových tried 
zriaďovateľom škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti úradu a  riaditeľom škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu formou osobných a telefonických 
konzultácií, písomne, alebo prostredníctvom e-mailovej pošty 

• spolupracoval s oddelením kontroly pri riešení sťažností v pracovnoprávnej oblasti 
a zamestnanci osobného úradu sa podieľali aj na výkone kontroly v školách a školských 
zariadeniach 

• plnil úlohy úradu v oblasti posudzovania dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými 
základnými a strednými školami 

 
 

 Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2008 bol Krajskému školskému úradu 
v Košiciach rozpísaný počet zamestnancov vlastného úradu 43 zamestnancov a finančné 
prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 13 537 000,- Sk.   
 
Prehľad o počte, čerpaní  mzdových prostriedkov a štruktúra zamestnancov za rok 2008: 
 
 eviden čný po čet 

zamestnancov 
k 31.12.2008 

čerpanie 
mzdových 

prostriedkov 

z toho osobné 
príplatky 

priemerný 
funk čný   plat 

štátni  zamestnanci 26 10 127 174,- Sk 1 586 578,- Sk 32 293,- Sk 
zamestnanci 
vykonávajúci práce vo 
verejnom záujme 

16 3 409 820,- Sk 474 158,- Sk 17 759,- Sk 

S P O L U 42 13 536 994,- Sk 2 060 736,- Sk 26 756,- Sk 
 

Pri životných jubileách boli  zamestnancom vyplatené odmeny vo výške 51 780,- Sk. 
 KŠÚ v Košiciach zamestnáva zamestnanca so zdravotným postihnutím nad 70 % a spĺňa 
povinný podiel zamestnancov so ZPS na celkovom počte zamestnancov. 
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 Na vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme boli v roku 2008 vynaložené finančné prostriedky v objeme 46 720,- Sk. 
Vzdelávanie bolo realizované formou odborných seminárov  a školení, ktoré boli zamerané hlavne 
na zmeny zákonov v súvislosti s prechodom na novú menu od 1. januára 2009 a 14 zamestnancov 
absolvovalo školenie prvej pomoci. 
 
Veková štruktúra: 
 

do 20 r. 21 r. – 30 r. 31 r. – 40 r. 41 r. – 50 r. 51 r. – 60 r. nad 60 r. 
0 3 4 10 21 4 

 
Vzdelanostná štruktúra: 
 

stredné vysokoškolské základné 

ÚS, ÚSO  Vyššie odborné prvého stupňa druhého stupňa 

2 12 1 0 27 
Organizačná štruktúra: 
 

KŠÚ v Košiciach riadi prednosta  doc. PaedDr. Jozef  Vook, CSc. Organizačne je členený 
do piatich oddelení a útvaru vnútornej prevádzky s nasledovnou hlavnou  náplňou činnosti: 
 

oddelenie počet 
zamestnancov 

hlavná náplň oddelenia 
 

Kancelária 
prednostu 
úradu 
 

5 - organizuje a zabezpečuje zasadnutia poradných  orgánov 
prednostu,  kontakt prednostu s inými orgánmi 

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

pôsobnosti  
- riadi kontrolnú činnosť Krajského školského úradu 
 

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

Oddelenie 
odborných 
a metodických 
činností 
 

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

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

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

a vzdelávania a školského stravovania v územnej 
pôsobnosti KŠÚ 
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Osobný úrad 
 

6 - zabezpečuje plnenie úloh, ktoré KŠÚ ako služobnému 
úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov 
štátnych zamestnancov  ako aj uplatňovanie právnych 
vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo 
verejnom záujme 

Oddelenie 
ekonomických 
činností 
 
 

17 
 
 

- uskutočňuje rozpis finančných prostriedkov školám a 
školským zariadeniam 

- sleduje čerpanie rozpočtu  a prípade potreby vykoná 
rozpočtové opatrenia  

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

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

- zabezpečuje komplexnú účtovnú agendu  pre KŠÚ 
a preddavkové organizácie 

z toho útvar 
vnútornej 
prevádzky 

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

a prevádzku 
- autoprevádzku  a práce spojené s dodávateľsko-odbera-

teľskými vzťahmi 
- starostlivosť o zamestnancov v oblasti stravovania 

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

na nasledujúce obdobie 
 

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

KŠÚ v Košiciach sídli na Zádielskej ulici č.1, Košice.  Autoprevádzka Krajského školského 
úradu v Košiciach bola v roku 2008  zabezpečovaná 2  služobnými motorovými vozidlami so 
služobnými vodičmi a 1 referentským služobným motorovým vozidlom, čo plne postačovalo pre 
zabezpečenie plnenia úloh všetkých zamestnancov KŠÚ v Košiciach. Opravy, údržbu 
a starostlivosť o automobilový park vykonával dodávateľský vybraný autoservis v Košiciach. 

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

zabezpečuje vlastnými zamestnancami.  
 

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

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

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

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

• zabezpečiť výberové konania na funkcie riaditeľov škôl a školských zariadení, 
• zúčastňovať sa v intenciách zákona 596/2003 Z. z. výberových konaní v základných 

a stredných školách, 
• organizovať pracovné porady, semináre, školenia podľa potrieb škôl a školských zariadení, 
• zorganizovať stretnutie úspešných študentov stredných škôl pri príležitosti Dňa študentov, 

oceniť najlepších, 
• pokračovať v tradícii organizovania Dňa učiteľov, 
• prehodnotiť sieť učebných odborov, iniciovať vznik nových podľa potrieb regiónu. 

 
Úlohy v rámci územnej pôsobnosti 

• vyhodnotiť priebeh a úroveň maturitných skúšok 2008/2009, organizačne pripraviť MS 
v roku 2010, 

• organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť celoplošné testovanie žiakov 9-tych ročníkov ZŠ, 
• poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám a školským zariadeniam pri tvorbe 

rozvojových projektov, podieľať sa na ich vyhodnocovaní, 
• zrealizovať pracovné stretnutie s riaditeľmi stredných škôl k maturitným skúškam 2010, 
• spracovať pedagogicko-orgnizačné pokyny pre zriaďovateľov a školy a školské zariadenia 

v územnej pôsobnosti KŠÚ, 
• podľa potreby spracovávať písomné pokyny, usmernenia v záujme skvalitňovania práce 

škôl, 
• pripraviť odborný seminár za účasti odborníkov ŠPÚ s troch školských vzdelávacích 

programov pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia. 
 

 
8.     Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 

Medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov  Krajského školského úradu v Košiciach počas roka 
2007 patrili : 
• zriaďovatelia škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ 
• riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 
• zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 
• riaditelia a zamestnanci poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
• Ministerstvo školstva SR 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2008 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 
 

 39

• ŠPÚ Bratislava 
• ŠŠI Bratislava, Košice 
• ŠIOV Bratislava 
• ÚIPŠ Bratislava 
• MPC Bratislava, Prešov, Trenčín 
• VÚC 
• obecné školské úrady 
• územná školská rada 
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
• mimovládne a neziskové organizácie 
• verejnosť 

 
 
Medzi odberateľov možno považovať aj iné inštitúcie, s ktorými KŠÚ v Košiciach 

spolupracuje a sú uvedené v časti 7.2. 
 
         doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. 
                prednosta 
 
 
Použité skratky: 
 
KŠÚ Krajský školský úrad 
MPC Metodicko-pedagogické centrum 
MŠ SR Ministerstvo školstva Slovenskej 
 republiky  
ZŠ základné školy 
MŠ materské školy 
ŠZ školské zariadenia 
SŠ stredné školy 
PFIČ písomná forma internej časti 
CPPPaP centrum pedagogicko-psycholo-
 gického poradenstva a prevencie 

CŠPP centrum špeciálno-pedagogického 
 poradenstva  
OOMČ oddelenie odborných a metodických 
 činností  
OEČ oddelenie ekonomických činností 
KP kancelária prednostu 
OÚ osobný úrad resp. obvodný úrad 
 (podľa kontextu) 
VÚC vyšší územný celok 
IS ŠP informačný systém štátnej pokladnice 
ÚIPŠ Ústav informácií a prognóz školstva 
SFK Správa finančnej kontroly 

 
 
 
Prílohy: 
      - Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

- Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  podľa stavu k 09/2008 
- Školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k 09/2008 

 
 
 
 
Z čiastkových podkladov oddelení a útvarov KŠÚ 
spracovala Kancelária prednostu KŠÚ v Košiciach 
V Košiciach 30. apríla 2009 
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Štátne

Súkromné

Cirkevné

Prílohy:  
 
Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu    
k 31. 12. 2008 

 
 
Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu k 09/2008 
 

Druh školy SPOLU Štátne Súkromné Cirkevné 
Materské školy 19270 18637 144 489 
Základné školy 73900 69859 925 3116 
Špeciálne školy a ŠZ 5118 4969 53 96 
SOŠ a Konzervatória 26728 24138 1421 1169 
Gymnázia 14754 12296 702 1756 
SPOLU deti a žiaci 139770 129899 3245 6626 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školy a ŠZ Spolu Štátne Cirkevné Súkromné 

Materské školy 441 428 4 9 
Základné školy 320 299 15 6 
Stredné školy 110 82 10 18 
Špeciálne školy a ŠZ 70 63 2 5 
Základné umelecké školy 33 22 3 8 
Jazykové školy 7 5 1 1 
CVČ a ŠSZČ 54 37 6 11 
CŠPP  11 9 0 2 
CPPPaP 10 8 0 2 
Zariadenia náhradnej výchovy 6 6 0 0 
Školy v prírode 2 1 1 0 
Školské internáty 30 27 2 1 
Zariadenia školského stravovania 647 623 15 9 
Strediská služieb škole 3 3 0 0 
Školské kluby detí 277 257 14 6 

Spolu 2021 1870 73 78 
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Školy a ŠZ  v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  – k 09/2008 
 
 

Typ školy Počet škôl Počet detí/žiakov 
Stredné školy 3 1689 
Základné školy a špeciálne ZŠ 39 4085 
Špeciálne MŠ 4 159 
Špeciálne SŠ 17 724 
Zar.náhr.výchovy a prevencie:  6 - 
CŠPP 9 - 
CPPPaP 8 - 
Školské jedálne 20 - 
SPOLU:  106 6657 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    počet detí/žiakov 
 
 
 
 
 
 
 


