KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
Komenského 35, 010 01 Žilina

Výročná správa
za rok 2007
2007

Žilina apríl 2008
2008

Obsah

Obsah .....................................................................................................................................2
1. Identifikácia organizácie .....................................................................................................3
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ........................................... 4
2. Poslanie a výhľad organizácie ............................................................................................6
2.1 Poslanie organizácia .......................................................................................................6
2.2 Strednodobý výhľad ......................................................................................................11
3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie ..........................................14
4. Činnosti /produkty organizácie a ich náklady .................................................................15
4.1 Organizačná a metodická činnosť v školách a školských zariadeniach.........................15
4.2 Kontrolná činnosť..........................................................................................................22
4.3 Právnická činnosť..........................................................................................................23
4.4 Operatívne činnosti........................................................................................................24
4.5 Iné činnosti.....................................................................................................................25
5. Rozpočet organizácie .........................................................................................................28
5.1 Príjmy ...........................................................................................................................28
5.2 Výdavky .......................................................................................................................31
6. Personálne otázky ............................................................................................................. 43
6.1 Personálne obsadenie ....................................................................................................43
6.2 Personálne obsadenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Krajského školského úradu ...........................................................................................47
6.3 Organizačná štruktúra ...................................................................................................50
6.4 Organizačná schéma .....................................................................................................50
6.5 Vzdelávanie zamestnancov ...........................................................................................52
6.6 Očakávaný vývoj vo vzdelávaní zamestnancov ...........................................................54
7. Ciele a prehľad plnenia .....................................................................................................55
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku ...............................................57
9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie ...........................................................64
Zoznam použitých skratiek .................................................................................................65

2

1. Identifikácia organizácie

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Sídlo organizácie:

Komenského 35, 010 01 Žilina

Kontakt:

Tel. ++421/41/7076211, Fax ++421/41/7076215
E-mail: ksuza@ksuza.sk
Web: www.ksuza.sk

Rezort/zriaďovateľ:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Názov organizácie:

Krajský školský úrad

Forma hospodárenia:

štátna rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Ing. Zuzana Akantisová – prednostka úradu

Členovia vedenia:

Ing. Jaroslav Hičík – vedúci osobného úradu
Ing. Marta Mangová – poverená riadením oddelenia
ekonomických činností
PaedDr. Tibor Lukács – vedúci oddelenia odborných
a metodických činností
Ing. Pavol Kubo – poverený riadením správy vnútornej
prevádzky

Hlavné činnosti:

Krajský školský úrad ako orgán štátnej správy v školstve plní
funkciu kontroly štátu nad dodržiavaním všeobecne záväzných
predpisov v oblasti školstva výchovy a vzdelávania a v oblasti
školského stravovania v školách a v školských zariadeniach vo
svojej územnej pôsobnosti, pričom najmä
1. vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov
škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti
2. v rámci výkonu štátnej správy v školstve vykonáva činnosť
podľa § 10 a 11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samosprávea o zmene a doplnení
niektorých zákonov
3. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov
v oblasti pracovnoprávnej v školách a v školských zariadeniach
vo svojej územnej pôsobnosti
4. koordinuje podľa rozhodnutia vlády SR plnenie spoločných
úloh s inými orgánmi štátnej správy
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5. spolupracuje
s orgánmi
štátnej
správy
v školstve,
zriaďovateľmi škôl a školských zariadení, Štátnym
pedagogickým ústavom, Štátnou školskou inšpekciou,
metodicko-pedagogickými centrami, školskými úradmi obcí
a samosprávnych krajov pri poskytovaní odborno-metodickej
a pedagogickej pomoci riaditeľom škôl a školských zariadení
6. spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej
správy v činnostiach súvisiacich s kontrolou a hodnotením
škôl a školských zariadení
7. spolupracuje s odborom kontroly ministerstva školstva SR pri
prešetrovaní a vybavovaní sťažností a petícií , týkajúcich sa
dodržiavania zákonnosti v oblasti školstva
8. organizuje odbornú prípravu a vzdelávanie zamestnancov.
9. plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení
v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline k 31.12.2007

Škola, školské zariadenie
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
Gymnázium Martina Hattalu
Gymnázium bilingválne anglicko-slovenské
Gymnázium bilingválne
Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči
Základná škola s materskou školou pri Martinskej fakultnej nemocnici
Spojená škola
Spojená škola internátna
Spojená škola
Spojená škola
Spojená škola
Spojená škola
Spojená škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola a špeciálna materská škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola internátna
Odborné učilište internátne
Odborné učilište internátne
Odborné učilište internátne

Mesto
Čadca
Trstená
Sučany
Žilina
Liptovský Jamník
Martin
Žilina
Námestovo
Liptovský Mikuláš
Čadca
Dolný Kubín
Ružomberok
Horná Štubňa
Kysucké Nové Mesto
Turzovka
Liptovský Hrádok
Martin
Žilina
Šuja
Krpeľany
Liptovský Ján
Bytča
Liptovský Mikuláš
Kysucké Nové Mesto
Ružomberok
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Odborné učilište
Stredné odborné učilište pre telesne postihnutú mládež internátne
Liečebno-výchovné sanatórium
Diagnostické centrum
Diagnostické centrum
Detské integračné centrum
Krajská pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa

Martin
Žilina
Ľubochňa-Dolina
Ružomberok
Lietavská Lúčka
Liptovský Mikuláš
Žilina
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Trstená
Žilina
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2. POSLANIE A VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1 Poslanie organizácie
Poslaním Krajského školského úradu v Žiline, zriadeného k 1. januáru 2004 podľa zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je výkon miestnej štátnej správy v územnej
pôsobnosti Žilinského kraja.
KŠÚ ako orgán štátnej správy v školstve vychádza trvale z cieľa - aktívne podporovať
zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania zabezpečovaním kontrolnej činnosti, poskytovaním
spätnej väzby všetkým, ktorí túto kvalitu ovplyvňujú. Ťažisko práce zamerané na kontrolu
a hodnotenie vychádza z tohto princípu.
KŠÚ poskytuje objektívne informácie školám, školským zariadenia, zriaďovateľom,
štátnym orgánom a verejnosti, poskytuje podnety ministerstvu školstva. Výsledky kontrolnej
činnosti sú prínosom:
• školám a školským zariadeniam na skvalitňovanie pedagogickej práce
• zriaďovateľom na regulovanie a usmerňovanie škôl a školských zariadení
• regionálnym potrebám (školy, školské zariadenia, zriaďovatelia) na využívanie
kontrolných zistení v rámci svojej pôsobnosti
• ministerstvu školstva a ústredne riadeným organizáciám, ostatným ústredným
orgánom štátnej správy a iným organizáciám na spracovanie informácií o kvalite
riadenia, organizácie, podmienok, úrovne výchovy a vzdelávania, účinnosti prijatých
opatrení a koncepčných zámerov
• širokej verejnosti na oboznamovanie sa s aktuálnym stavom činností organizácie.

•
•
•
•
•
•

Hlavnou úlohou je poskytovanie objektívnych informácií v systéme riadenia
školstva prostredníctvom úloh zameraných na kontrolu a hodnotenie najmä:
dodržiavanie všeobecne právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania
a v oblasti školského stravovania, tiež v oblasti pracovnoprávnej v školách
a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
vydávanie organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských
zariadení vo svojej územnej pôsobnosti
koordinácia plnenia spoločných úloh s inými orgánmi štátnej správy pri riešení
závažných spoločenských problémov podľa rozhodnutia vlády SR
plnenie úloh služobného úradu 38 zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu a 9
zamestnancom, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme
správa majetku vo vlastníctve štátu, ktorý slúži na činnosť krajského školského úradu
plnenie úloh v oblasti financovania škôl a školských zariadení a zároveň kontrola
efektívnosti využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským
zariadeniam.
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K ďalším úlohám v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ patrí:
v oblasti odborných a metodických činností:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráca pri vypracovávaní koncepcií a programov rozvoja výchovy a vzdelávania
v školách a školských zariadeniach s osobitným zameraním na analýzu problémov
bilingválneho vzdelávania, špeciálneho školstva a integrácie detí a žiakov so ŠVVP
v materských, základných a stredných školách a ich pripomienkovanie: Koncepcia
vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách, Koncepcia
integrovaného vzdelávania rómskych detí a mládeže, Koncepcia výchovy
a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského
a vysokoškolského vzdelávania, Koncepcia profesijného rozvoja učiteľov
v kariérovom systéme
spolupráca pri vypracovaní Koncepcie rozvoja zariadení školského stravovania
rozpracovávanie koncepcie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov
a zabezpečenie ich realizácie v školách a školských zariadeniach
riadenie a koordinácia výchovy a vzdelávania individuálne integrovaných žiakov so
špeciálno-výchovnými potrebami a špeciálnych tried v ZŠ
spolupráca pri realizácii Koncepcie špeciálno-pedagogického poradenstva, ktorá bola
schválená uznesením vlády SR č. 282 dňa 21. marca 2007
realizácia Koncepcie pedagogicko – psychologického poradenského systému a jeho
implementácia do praxe schválená uznesením vlády SR č. 283 dňa 21. marca 2007
výkon odborných, metodicko-konzultačných činností pre riaditeľov škôl a školských
zariadení
predkladanie návrhov Ministerstvu školstva SR na zaradenie škôl a školských
zariadení do siete škôl a školských zariadení alebo na vyradenie zo siete škôl
a školských zariadení a návrhov na zmeny v sieti škôl a zariadení
poskytovanie poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP
pedagógom bežných MŠ, ZŠ, SŠ a rodičom detí
poskytovanie právneho poradenstva riaditeľom škôl a školských zariadení
vypracúvanie rozhodnutí v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia
realizácia výberových konaní na menovanie riaditeľov škôl a školských zariadení vo
vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti a účasť na výberových konaniach vyhlásených
orgánmi územnej samosprávy
vypracúvanie podkladov na predloženie územnej školskej rade
vydávanie metodických pokynov týkajúcich sa zásad prevádzky školských jedální
prešetrovanie sťažností alebo petícií a následná kontrola prijatých opatrení
pripomienkovanie návrhov zákonov, vyhlášok: Legislatívny zámer zákona o postavení
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, Návrhu Operačného
programu Vzdelávanie, Návrhu Európskeho systému prenosu kreditov pre odborné
vzdelávanie a prípravu (ECVET)

v oblasti ekonomických činností:
•
•

rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
poukazovanie finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sledovanie čerpania rozpočtu škôl a školských zariadení, v prípade potreby vykonanie
rozpočtových opatrení jednotlivým školám a školským zariadeniam
zabezpečenie ekonomických úloh súvisiacich so zriadením a zrušením škôl
a školských zariadení
vykonávanie rozpočtových presunov medzi jednotlivými školami a školskými
zariadeniami podľa ich potrieb
sumarizovanie podkladov jednotlivých škôl a školských zariadení zo spracovávania
miezd
vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov
spracovanie účtovných závierok, výkazov a ich predkladanie MŠ SR
metodická činnosť v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva vo vzťahu k zriadeným
školám a školským zariadeniam
spolupráca pri spracovávaní interných predpisov a smerníc
zabezpečenie investičnej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavieb alebo
technologických častí stavieb škôl a školských zariadení
sústreďovanie požiadaviek na akcie investičného charakteru a ich predkladanie
ministerstvu školstva
zabezpečovanie požiadaviek na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie škôl
a školských zariadení
zabezpečovanie metodického usmerňovania škôl a školských zariadení v oblasti
prípravy a realizácie verejného obstarávania, účasť na verejnom obstarávaní tovarov,
prác a služieb pre školy a školské zariadenia v súčinnosti s ministerstvom
zostavovanie rozpočtu v oblasti finančných prostriedkov, sledovanie úpravy rozpočtu
a jeho čerpanie

v oblasti personálnej:
•
•
•
•
•

zabezpečenie personálnej politiky v priamom prepojení na problematiku odmeňovania
zamestnancov škôl a školských zariadení
vypracúvanie vnútorných predpisov pre poskytovanie odmien, osobných príplatkov
a ostatných príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení
menovanie a odvolanie riaditeľov škôl a školských zariadení
vedenie personálnej agendy riaditeľov škôl a školských zariadení
metodické usmerňovanie riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti pracovnoprávnej a odmeňovania

v oblasti BOZP, CO a OpP:
•
•
•
•
•
•

príprava vzorových vnútorných predpisov BOZP a OpP
výkon kontrol BOZP a OpP a ich vyhodnocovanie
zabezpečenie realizácie predpisov, smerníc a pokynov rezortu školstva a noriem
týkajúcich sa BOZP a OpP vo výchovno-vzdelávacom procese
školenie a preškoľovanie riaditeľov škôl a školských zariadení a ostatných
zamestnancov na úseku BOZP a OpP
zabezpečovanie vykonávania preventívnych požiarnych prehliadok technikmi OpP
kontrola skladov a úložíšť materiálu CO
8
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•
•
•

usmerňovanie škôl a školských zariadení pri vypracovávaní a vedení dokumentácie
CO
odborné poradenstvo vo veci uplatňovania nových právnych predpisov vzťahujúcich
sa na BOZP, OpP a CO a KM (krízový manažment)
koordinácia prípravy opatrení hospodárskej mobilizácie.

V rámci územnej pôsobnosti krajského školského úradu patrí
v oblasti odborných a metodických činností:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

výkon odborných, metodicko-konzultačných činností pre zriaďovateľov a vedúcich
zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, ktoré nie
sú školskými úradmi
v rámci výkonu štátnej správy vypracúvanie rozhodnutí v druhom stupni vo veciach,
v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je
obec, ktorá nie je školským úradom
príprava podkladov na menovanie predsedov skúšobných komisií pre záverečné
skúšky, maturitné skúšky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky
koordinovanie a usmerňovanie odbornej činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu v školách a školských zariadenia a usmerňovanie činnosti zamestnancov obcí
a samosprávnych krajov s postavením školského úradu vykonávajúcich činností na
úseku poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam
vykonávanie kontrolnej činnosti vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce
vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení
sledovanie trhu práce z hľadiska zaraďovania a vyraďovania učebných odborov do
siete škôl a školských zariadení SR
príprava podkladov na vydávanie rozhodnutí o rovnocennosti dokladov o vzdelaní
vydaných ZŠ a SŠ v zahraničí
v rámci výkonu štátnej správy v druhom stupni príprav a podkladov na vydávanie
rozhodnutí vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo
zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka v ktorých v prvom
stupni rozhodla obec
sledovanie siete škôl a školských zariadení
spolupráca vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi,
orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými
a s fyzickými osobami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaží detí
a žiakov škôl a školských zariadení
informovanie
pedagogických
zamestnancov
škôl
a školských
zariadení
o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
metodické poradenstvo pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov a foriem
výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov
odborná a poradenská činnosť všetkým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, ako
i školám a školským zariadeniam vo svojej územnej pôsobnosti a školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu v oblasti
organizácie výchovy a vzdelávania, školského stravovania, práce s mládežou, rozvoja
telesnej výchovy a športu
9
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•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

rozpracúvanie koncepcie štátnej starostlivosti o deti a mládež v kraji, utváranie
potrebných materiálnych, personálnych a organizačných predpokladov pre jej
realizáciu a zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z vládneho programu
starostlivosti o deti a mládeže, boja proti negatívnym javom (kriminalita, drogové
závislosti, xenofóbia, rasizmus, záškoláctvo)
plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády v oblasti zdravotnej, environmentálnej
a ekologickej výchovy v školách a školských zariadeniach a realizáciu projektov
v tejto oblasti škôl a školských zariadení, v ktorých je zriaďovateľom, vrátane
zabezpečenia ich organizovania u iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti
organizačné, finančné a materiálne zabezpečenie krajských a obvodných kôl súťaží
žiakov škôl a školských zariadení, športových súťaží a predmetových olympiád
registrovaných ministerstvom školstva
odborné pôsobenie a podieľanie sa na plnení úloh v regionálnej pôsobnosti PPP a CV
a PP v oblasti realizácie preventívnych programov a aktivít v zmysle Akčného plánu
rezortu školstva v rámci Národného programu boja proti drogám, Národného
programu podpory zdravia, Národného programu prevencie HIV/AIDS, Stratégie
prevencie kriminality, Národného programu duševného zdravia a v súlade
s Národným akčným plánom pre problémy s alkoholom a Rámcovým dohovorom na
kontrolu tabaku
podieľanie sa na príprave, realizácií a vyhodnocovaní projektov (Grafické systémy,
Zdravie v školách, Jazykové laboratóriá, Elektronizácia a revitalizácia školských
knižníc, Otvorená škola 2007, E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím, Enviroprojekt, Elektronizácia
a revitalizácia zariadení školského stravovania, Detské dopravné ihriská a Springday
a pod.) škôl a školských zariadení
odborné usmerňovanie vedúcich zamestnancov školských jedálni a odborné kontroly
v školských jedálňach, spolupráca s regionálnym úradom verejného zdravotníctva
a zabezpečenie dohľadu nad výživou detí a mládeže
výkon kontroly zabezpečovania činnosti a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti
školstva, mládeže a telesnej kultúry
výkon kontroly zameraný na dodržiavanie platnej legislatívy v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti
štatistické zisťovania na úseku školstva a ich spracovanie na základe metodických
pokynov ÚIPŠ pre automatizované spracovanie školských štatistických výkazov
a v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
distribúcia POP, metodických príručiek (Ev), učebných osnov, metodických pokynov
a iných materiálov školám a školským zariadeniam (Mladý záchranár, Informačné
tabule AMŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ – Operačný program Vzdelávanie)

v oblasti ekonomických činností:
•
•

rozpis schváleného rozpočtu na rok 2007 jednotlivým zriaďovateľom v územnej
pôsobnosti
oznamovanie zriaďovateľom výšky normatívnych a nenormatívnych príspevkov pre
školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a ich poukazovanie v stanovených termínoch
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•
•
•
•
•
•
•
•

zverejnenie na internetovej stránke KŠÚ výšky finančných prostriedkov rozpísaných
jednotlivým štátnym školám ich zriaďovateľmi
spracovávanie požiadaviek jednotlivých zriaďovateľov škôl na nenormatívne
príspevky podľa osobitných predpisov a prideľovanie finančných prostriedkov na
tento účel
spracovávanie požiadaviek zriaďovateľov na bežné a kapitálové výdavky a ich
predkladanie MŠ SR
spracovávanie podkladov a zabezpečenie prác súvisiacich s realizáciou príspevku na
záujmové vzdelávanie
zber údajov o počte žiakov a ďalších údajov potrebných na rozpis finančných
prostriedkov z kapitoly MŠ SR pre školy a školské zariadenia od jednotlivých
zriaďovateľov škôl
zabezpečenie dohodovacieho konania na prechodné zmierňovanie rozdielov
vyplývajúcich z uplatňovania zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
sumarizácia správ o hospodárení za rok 2006 od jednotlivých zriaďovateľov škôl
spracovanie štatistických výkazov Škol (MŠ SR) 1-04 o čerpaní miezd

v oblasti personálnej:
•
•

metodické usmerňovanie zriaďovateľov škôl a školských zariadení na ich požiadanie
v oblasti pracovno-právnej a odmeňovania
posudzovanie a kontrola spĺňania kvalifikačných predpokladov vzdelania
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení

2.2 Strednodobý výhľad
Smerovanie KŠÚ vymedzuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým
bola inštitúcia zriadená.
Z uvedeného vyplýva, že aj naďalej bude kladený dôraz na plnenie úloh, stanovených
citovaným zákonom a Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 2/2004-E
z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia a náplň činnosti krajského školského
úradu.
Z hľadiska strednodobých perspektív a cieľov v kľúčových činnostiach bude pretrvávať
dôraz na:
Prioritné úlohy na zabezpečenie plnenia cieľov:
• usmerňovať vykonávanie pracovných činností na základe systematického rozboru
kvality a kvantity pracovných úloh
• systémovo zabezpečovať metodickú, odbornú a kontrolnú činnosť
• postupovať dôsledne podľa zásad spracúvania a predkladania metodických materiálov
na zlepšenie ich kvality
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•
•
•
•

preferovať analytický prístup vyhodnocovania výsledkov činností KŠÚ
zvyšovať profesionalitu zamestnancov KŠÚ trvalým osvojovaním si odborných metód
a techník, osobnou angažovanosťou v profesionálnom napredovaní
uplatňovať stratégie plánovania a zabezpečovanie ich dodržiavania z ohľadom
na pokrytie a cyklickosť škôl a školských zariadení
systematicky sledovať a vyhodnocovať problematiku škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ

v oblasti výkonu riadenia a odborného usmerňovania kontrolnej činnosti
•
•
•
•
•

•

skvalitňovanie výkonu odborných, metodicko-konzultačných činností pre
zriaďovateľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ
dôsledné využívanie odborného potenciálu zamestnancov pri pripomienkovaní
legislatívnych predpisov a metodických materiálov v oblasti školstva
informovanie vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
zvýšená aktivita pri zapájaní sa do európskej spolupráce, metodická pomoc školám
a zriaďovateľom v tejto oblasti
koordinovanie a usmerňovanie odbornej činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu v školách a školských zariadeniach a usmerňovanie činnosti zamestnancov
obcí a samosprávnych krajov s postavením školského úradu vykonávajúcich činnosti
na úseku poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským
zariadeniam
vykonávanie kontrolnej činnosti vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce
vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a výkon kontroly zabezpečovania
činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva s cieľom zlepšenia
situácie v tejto oblasti

v oblasti zabezpečovania materiálnych podmienok
•
•
•

•

skvalitňovanie priestorového a vnútorného vybavenia škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
zvyšovanie technického stavu budov a technických zariadení škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
skvalitňovanie vybavenia pracovísk elektronickou výpočtovou a kancelárskou
technikou, zvyšovanie zručností zamestnancov na aktívne využívanie techniky
a programového vybavenia v čo najväčšom rozsahu pri spracovávaní vlastných
výsledkov
zvyšovanie rozsahu elektronickej komunikácie využívaním sieťového prepojenia
všetkých pracovísk, využívaním vlastnej webovej stránky KŠÚ a využívaním
internetovej komunikácie

v oblasti ľudských zdrojov
•

zabezpečovanie špecializovaného odborného vzdelávania zamestnancov v súlade so
stratégiou vzdelávania štátnych zamestnancov, zamestnancov, ktorí vykonávajú práce
vo verejnom záujme a podporovanie individuálnych vzdelávacích potrieb každého
zamestnanca v oblasti odbornej činnosti
12
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•
•
•
•

obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest a miest pri výkone práce
vo verejnom záujme v zmysle platných zákonov
sledovanie odbornej štruktúry zamestnancov KŠÚ na jednotlivých oddeleniach
vytváranie podmienok na skvalitnenie činnosti výkonu zabezpečovaním ďalšieho
vzdelávania zamestnancov z oblasti platnej legislatívy a ďalších všeobecne záväzných
predpisov
aktívne využívanie skúseností získaných z domácej a zahraničnej spolupráce a
z dvojstranných medzinárodných kontaktov

v oblasti finančných zdrojov
•

hospodárne, efektívne a účinné hospodárenie s pridelenými finančnými
prostriedkami zo štátneho rozpočtu a EÚ pri zabezpečovaní činností úradu a škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti:
a) kvalitná príprava projektových zámerov škôl a školských zariadení pri
získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov –
Prioritná os – infraštruktúra vzdelávania
b) racionalizácia organizačnej štruktúry škôl a školských zariadení s cieľom
dosiahnutia zníženia prevádzkových nákladov
c) racionalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
krajského školského úradu
d) skvalitňovanie elektronického sieťového prepojenia všetkých pracovísk,
zvýšenie obsahovej aj funkčnej kvality vlastnej webovej stránky a pripojenie
do siete internetu, zintenzívnenie komunikácie so zriaďovateľmi, školami
a školskými zariadeniami prostredníctvom internetu a elektronickej pošty na
zefektívnenie výmeny údajov, čo zníži zber údajov v písomnej forme, čím sa
dosiahnu úspory času, materiálnych nákladov, poštových poplatkov a zvýšenie
operatívnosti a kvality riadenia
e) spolupráca na projekte informatizácia regionálneho školstva PIRŠ 2 –
projekt IP – telefónie pre školy a školské zariadenia. Cieľom je
nainštalovať najmodernejšie sieťové technológie a vybudovať hlasovú sieť
v rezorte školstva, v ktorej volania medzi účastníkmi nie sú spoplatňované,
a tak postupne prinášajú úspory v prevádzkových nákladoch

•

zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2008 a v ďalších
rozpočtových rokoch prednostne na:
a) kapitálové výdavky na realizáciu projektových zámerov zo štrukturálnych
fondov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
(rekonštrukcie striech a obvodových plášťov, prístavby, nadstavby a stavebné
úpravy, rekonštrukcie vykurovacích systémov, debarierizácia), nákup
výpočtovej a kancelárskej techniky pre KŠÚ a školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
b) prevádzkové výdavky na činnosť KŠÚ a škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ (interiérové vybavenie zrekonštruovaných
budov)
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE

Kontrakt organizácie s ministerstvom školstva nie je uzatvorený.
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4. ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Ťažiskom činnosti bola organizačná, kontrolná a metodická činnosť v školách a školských
zariadeniach v pôsobnosti KŠÚ, ktorej súčasťou bolo aj prešetrovanie sťažností a petícií.
Okrem toho sa vykonávali ďalšie operatívne činnosti. Výkon uvedenej činnosti predstavovali
najmä:
•
•
•
•
•

organizačná a metodická činnosť v školách a školských zariadeniach
prešetrovanie sťažností a petícií v školách a školských zariadeniach
sprístupňovanie informácií
operatívne činnosti
iné činnosti (účasť na podujatiach a pod.)

4.1 Organizačná a metodická činnosť v školách a školských zariadeniach
Organizačné a metodické pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských
zariadení vo svojej územnej pôsobnosti :
• organizačné a metodické pokyny pre supervízorov k zabezpečeniu objektivity
celoplošného testovania žiakov 9. roč. v riadnom termíne: 2
• k vzniku a doplneniu nových školských úradov: 2
• k vzniku školských obvodov: 2
• k radám škôl a ich doplneniu, spojené s 11 prezentáciami: 3
• k zberu údajov v súvislosti s úlohou vymenovať predsedov predmetových a školských
maturitných komisií, predsedov na záverečné a absolventské skúšky - MATURITA
2007: 3
• k zberu údajov v súvislosti so zisťovaním počtu žiakov prihlásených na maturitnú
skúšku (predmet, úroveň): 3
• k zberu údajov k plneniu úloh uznesenia vlády č. 692 zo 14. 9. 2005 - problematika
života občanov so zdravotným postihnutím: 1
• k zberu údajov v prenesenom výkone štátnej správy na obce a mestá: 1
• k analýze „Prenesený výkon štátnej správy na obce a VÚC na úseku školstva“: 1
• k plneniu povinnej školskej dochádzky v zahraničí, spojené s prezentáciou: 2
• k spájaniu stredných škôl v rámci konania EČ a PFIČ maturitnej skúšky v riadnom
a náhradnom termíne: 5
• k organizačnému zabezpečeniu internej (ústnej) časti maturitnej skúšky: 6
• k uznávaniu časti štúdia v zahraničí: 3
• k Maturite 2007– základné informácie, kontrola databázy stredných škôl: 4
• k jazykovému Diplomu KMK 2. stupňa: 1
• k posudzovaniu tlačív k písomnej časti maturitnej skúšky z cudzích jazykov
a slovenského jazyka a literatúry: 1
• k opravnej a náhradnej maturitnej skúške v mimoriadnom skúšobnom období: 1
• k oceňovaniu pedagógov i žiakov: 2
• k predmetovým olympiádam a postupovým súťažiam: 3
• k financovaniu súťaží: 1
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Metodické usmernenia pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení:
• k analýze činnosti školských úradov a kontrolnej činnosti v zmysle smernice č.
8/2005-R, ktorou sa určuje postup krajského školského úradu pri potvrdzovaní obce
ako školského úradu a posudzovaní odborného zabezpečenia činností obce
a samosprávneho kraja ako školských úradov: 2
• k problematike asistenta učiteľa, k prípravným a nultým ročníkom: 16
• k nominácii supervízorov na zabezpečenie objektivity testovania žiakov 9. ročníka: 12
• k vypracovaniu záznamov z testovania žiakov 9. ročníka M9 2007: 1
• k legislatíve v riadiacej práci riaditeľa predškolského zariadenia: 4
• k zápisu detí do materskej školy: 2
• k Návrhu koncepcie predškolskej výchovy: 3
• k spôsobu a využívaniu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl
a školských zariadení: 4
• k EČ a PFIČ maturitnej skúšky 2008 – na porade MŠ SR, ŠPÚ s KŠÚ: 3
• k uplatňovaniu vyhlášky MŠ SR č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných
školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických
školách riaditeľom stredných škôl s akcentom na povinnosti riaditeľov škôl: 2
• k rozhodovaniu v prijímacom konaní: 1
• k školeniu školských koordinátorov a predsedov školských maturitných komisií: 3
• k štúdiu zahraničného žiaka a k štúdiu žiakov v zahraničí: 5
• k prijímacím skúškam na stredné školy v májovom termíne pre školský rok
2007/2008: 3
• k profilovým predmetom na prijímacie skúšky na stredné školy a stredné zdravotnícke
školy pre školský rok 2007/2008: 2
• k príprave a organizačnému zabezpečeniu školského roka 2007/2008: 1
• k odvolaciemu konaniu po prijímacích skúškach na stredné školy: 1
• k analýze činnosti školských úradov: 1
• k organizácii maturitných skúšok – vytvorená nová internetová rubrika MATURITA: 1
• k zmenám v sieti škôl: 34
• informácie o novej pedagogickej dokumentácii – učebné plány pre príslušné študijné
odbory: 6
• k možnosti štúdia na VŠ v ČR – na základe úspešného vykonania národnej
porovnávacej skúšky: 2
• k vymenovaniu predsedu na absolventské skúšky v konzervatóriu v súlade s platnou
legislatívou: 1
• k možnostiam štúdia v zahraničí (na internetovej stránke, písomne, ústne): 9
• k prístupu zahraničných študentov na španielske vysoké školy: 1
• k tvorbe projektov Grafické systémy: 3
• k predkladaniu žiadostí „Jazykový certifikát – 2007“: 1
• k výberovému konaniu na riaditeľov škôl a školských zariadení, spojené
s prezentáciou: 5
• k zaraďovanou žiakov do výchovno–vzdelávacieho procesu a k jeho organizácii v ZŠ
s MŠ pri zdravotníckych zariadeniach: 1
• k prijímacím skúškam na odborné učilištia a SOU TPM pre školský rok 2007/2008: 1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

k problematike asistenta učiteľa, k prípravným a nultým ročníkom: 1
k integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ: 6
k integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ: 24
k integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v SŠ: 12
k problematike autizmu, asistenta učiteľa, k prípravným a nultým ročníkom, integrácii,
triedam pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami a riaditeľom špeciálnopedagogických poradní: 28
ku koncepcii špeciálnopedagogického poradenstva: 8
k novým učebným odborom v OU: 5
k pôsobnosti špeciálneho pedagóga na bežnej základnej škole: 2
v oblasti štatistického spracovania výkazov: 6
metodická pomoc súvisiaca s aplikáciou elektronického zberu údajov: 2
k realizácii Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho
implementácie do praxe v podmienkach KŠÚ: 2
k pôsobnosti špeciálneho pedagóga a školského psychológa na bežnej základnej škole
a jeho vzťah k PPP: 5
k otázkam odborného postupu riaditeľov škôl a rodičov pri práci s dieťaťom
s poruchou správania: 4
aktuálne organizačné a metodické informácie pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl
a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ: denné osobné, telefonické,
e-mailové a písomné konzultácie
k aplikácii školského mliečneho programu v základných školách a predškolských
zariadeniach: 4
k zákonu č. 353/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve a s ním súvisiace vykonávacie
predpisy: vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na
zariadenia spoločného
stravovania,
vyhláška MZ SR
č.
527/2007
Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež: 3
k vyhláške MŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení
školského stravovania: 1
metodické pokyny k podávaniu projektov v oblasti školského stravovania: 1
k tvorbe projektov (Grafické systémy, Zdravie v školách, Jazykové laboratóriá,
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, Otvorená škola - oblasť IKT, Evzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím a zo sociálne znevýhodneného
prostredia, Enviroprojekt, Detské dopravné ihriská, Elektronizácia a revitalizácia
zariadení školského stravovania, Springday a pod.): 15
k spracovaniu záverečných správ o realizácii rozvojových projektov: 3

Rozhodnutia v rámci výkonu štátnej správy:
• vo veciach rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami
a strednými školami v zahraničí: 6
• potvrdenie obce ako nového školského úradu: 1
• potvrdenie obcí, ktoré pristupujú k školskému úradu: 12
• v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo
riaditeľ školského zariadenia: 97
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•
•
•
•

v 2. stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka, v ktorom
v 1. stupni rozhodla obec: 1
zaradenie výdajných školských kuchýň do siete škôl a školských zariadení: 2
dodatky k zriaďovacím listinám: 9
zmena v sieti škôl a školských zariadení: 9

Menovania:
• predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolventské
skúšky a štátne jazykové skúšky:
• predsedov predmetových a školských maturitných komisií: 990
• predsedov skúšobných komisií na záverečné a absolventské skúšky: 143
• predsedov pre štátne jazykové skúšky: 2
• predsedov na záverečné skúšky v OU a SOUTPM: 8
• supervízorov pre celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka 2007: 412
• členov komisií pre súťaže a olympiády: 468
Porady, školenia, semináre:
•

Porady

Materské školy
• pracovné porady pre riaditeľov materských škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ: 5
• pracovné porady a poradenstvo v oblasti materských škôl pre zamestnancov školských
úradov: 3
• pracovné stretnutie s predsedníčkami okresnej, krajskej odborovej rady a zástupcami
materských škôl: 1
• účasť na pracovných poradách, ktoré organizovali zamestnanci školských úradov pre
riaditeľov materských škôl: 7
Základné školy
• porada pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, pre školy a školské zariadenia
ku zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám a školským
zariadeniam, k rozdeľovaniu a poukazovaniu výnosu dane z príjmov obciam: 1
• pracovné porady pre zamestnancov školských úradov k problematike - aktuálna
legislatíva pre riaditeľov ZŠ, celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka, plnenie povinnej
školskej dochádzky v zahraničí, individuálna integrácia žiakov, kontrolná činnosť,
spolupráca s MPC, ŠIC, projekty, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 4
• pracovné porady pre riaditeľov základných škôl, ktorí nepatria pod školské úrady
k problematike: aktuálna legislatíva pre riaditeľov ZŠ, celoplošné testovanie žiakov 9.
ročníka, plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí, individuálna integrácia
žiakov, kontrolná činnosť, spolupráca s MPC, ŠIC, projekty, ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov: 4
• pracovné stretnutie odborných zamestnancov KŠÚ, ŠÚ a ŠIC Žilina k monitorovaniu
žiakov 9. roč.: 6
• pracovná porada Združenia samosprávnych škôl Slovenska: 2
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Špeciálne školy a zariadenia
• pravidelné porady riaditeľov PPP: 4
• celoslovenská porada riaditeľov PPP v Kamennom Mlyne: 1
• pracovné stretnutie riaditeľov KPPP, PPP v Žiline s pracovníkmi KŠÚ s cieľom
realizácie spájania poradní k 1.4.2008: 2
• porada riaditeľov špeciálnych škôl a školských zariadení na úrovni kraja a SR: 4
• zasadnutie rady Združenia odborných učilíšť Slovenska: 5
• účasť delegovaného člena na zasadnutiach rád škôl: 56
• pracovné stretnutie prednostov krajských školských úradov a odborných
zamestnancov pre špeciálne školstvo a pedagogicko-psychologické poradne krajských
školských úradov so zamestnancami MŠ SR, ŠPÚ VÚDPaP a ŠŠI (KŠÚ Žilina): 1
• pracovná porada riaditeľov špeciálnopedagogických poradní: 1
• pracovné stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ Žilina s MPC Banská Bystrica a ŠŠI Žilina : 1
• pracovné stretnutie s rodičmi žiakov ŠZŠ vzdelávaných podľa B, C – var. : 1
Stredné školy
• metodické pokyny pre riaditeľov stredných škôl na poradách VÚC: 1
• k ukončeniu experimentálneho overovania na školách s bilingválnym štúdiom, príprava
MATURITY 2008 (pripomienkovanie návrhu tlačív pedagogickej dokumentácie, návrh
distribučných miest) – pracovné stretnutie za účasti zamestnancov MŠ SR, ŠPÚ, KŠÚ : 1
• k MATURITE 2008 -k logistickému zabezpečeniu maturitných skúšok, k spájaniu
škôl a databáze prihlásených žiakov na MS - pracovné stretnutie za účasti
zamestnancov MŠ SR, ŠPÚ, KŠÚ a ŠVS: 1
• k Maturite 2008 – organizačné zabezpečenie MS, povinnosti riaditeľa strednej školy - porada riaditeľov stredných škôl všetkých zriaďovateľov: 2
• porada riaditeľov gymnázií s bilingválnym štúdiom k ukončovaniu experimentálneho
overovania (záverečné vyhodnotenie experimentu), návrh učebného plánu pre
bilingválne štúdium: 2
• k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ: 2
• inštruktáž školských koordinátorov a predsedov školských maturitných komisií
k povinnostiam predsedu školskej a predmetovej maturitnej komisie, k vyplňovaniu
školských tlačív k maturitnej a záverečnej skúške: 2
• k rozhodovaniu v prijímacom konaní, pokyny k postupu v odvolacom konaní: 1
• k pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2007/2008, pokyny k tvorbe
Plánu práce školy, k zmenám v legislatíve – porada riaditeľov škôl s bilingválnym
štúdiom: 1
• pracovné stretnutie k ukončovaniu štúdia na Gymnáziu V4 v Čadci – za účasti
zástupcov MŠ SR, KŠÚ a Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci: 1
• pracovné stretnutie zástupcov ŠPÚ a KŠÚ k organizačnému zabezpečeniu ďalšieho
vzdelávania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov: 1
• pracovné stretnutie s riaditeľmi štátnych gymnázií (Asociácia RŠG) – za účasti
ministra školstva: 1
• pracovné stretnutie s riaditeľmi stredných odborných škôl v Nitre za účasti zástupcov
MŠ SR: 1
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•

porada zástupcov MŠ SR a KŠÚ k novele zákona č. 597/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 2/2004 a smerniciam o financovaní
(Detva-jún): 1

Projekty
• pracovná porada zamestnancov ŠÚ a riaditeľov ZŠ k problematike tvorby projektov: 2
• pracovná porada zástupcov MŠ SR, ŠPÚ, ÚIPŠ, KŠÚ a ŽSK v Budmericiach
k problematike prevencií a projektu Zdravie v školách: 1
• pracovná porada zástupcov MŠ SR, ŠPÚ, KŠÚ a Gymnázia sv. Františka v Žiline
k realizácii celoslovenského projektu Červené stužky, podporeného v rámci výzvy MŠ
SR Zdravie v školách: 1
• regionálne stretnutie, vyvrcholenie realizácie rozvojového projektu Červené stužky: 1
• regionálna konferencia k národnému projektu „Využívanie IKT vo vyučovacích
predmetoch – funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných
technológiách“: 1
• pracovné stretnutie odborných zamestnancov KŠÚ v Žiline, NSS eTwinnig a ŠIC
Žilina k problematike podpory škôl v oblasti medzinárodnej spolupráce a v tvorbe
projektov eTwinning: 1
• porada riaditeľov stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti ŽSK
k problematike tvorby projektov: 1
• zasadnutie medzirezortnej komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu
projektov „Elektronizácia a revitalizácia školského stravovania: 4
Školské zariadenia, súťaže
• pracovné porady vedúcich školských jedální: 3 pre vedúce ŠJ v územnej pôsobnosti
KŠÚ v Žiline, 2 pre vedúce ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
• pracovné porady a poradenstvo v oblasti školského stravovania pre zamestnancov
školských úradov: 4
• pracovná porada celoslovenskej sekcie MŠ pre školské stravovanie: 5
• porada riaditeľov CVČ v územnej pôsobnosti KŠÚ: 2
• účasť na pracovných stretnutiach Krajskej rady Slovenskej asociácie športu na školách
a Asociácie riaditeľov CVČ v Žilinskom kraji: 2
• celoslovenská porada k realizácií predmetových olympiád v Iuvente: 1
• zsadnutie ústrednej komisie SOČ: 2
• zasadnutie krajskej komisie SOČ: 3
• zasadnutie krajských a okresných komisií súťaží: 46
• účasť na vyhodnotení školských športových súťaží – Škola roka 2007: 1
•

Semináre:
• celoslovenská konferencia: Manažment školy, Banská Bystrica: 1
• prezentácia projektov e Twinnig, Žilina: 2
• pedagogická konferencia : Inovačné trendy v edukačnom procese, Martin: 2
• Deň otvorených dverí v ZŠ s triedami pre mimoriadne nadané deti, Martin: 1
• celoslovenský seminár Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl, Prievidza: 1
• konferencia Opäť v škole - Opäť s eTwinningom: 1
• Piešťany – slávnostné otvorenie Roka olympijskej výchovy
• VII. ročník folklórneho festivalu detí MŠ regiónu Žilina: 1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informačné stretnutie záujemcov o prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov MŠ: 1
odborný seminár k projektu „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského
stravovania“: 1
odborný seminár „Aktuálne problémy v školskom stravovaní a školská legislatíva“: 3
medzinárodný seminár „Školské stravovanie a nová európska legislatíva,“ Luhačovice: 1
seminár „Dimenzie európskeho vzdelávania“ – Národné stredisko Europass:1
účasť na regionálnych podujatiach PPP - Burza práce, odborné porady výchovných
poradcov bežných ZŠ a SŠ: 6
Dielne zručnosti –Urobme si hračku Žilina, Hurbanova ul.: 1
seminár k problematike vzdelávania ťažko a viacnásobne postihnutých detí v ŠZŠ KŠÚ Žilina: 1
seminár k vzdelávaniu detí s autizmom: 5
odborný seminár Sociálna a výchovná práca s deťmi s poruchami správania (Mlynky –
Biele Vody): 1
odborný seminár Nové trendy v diagnostike a terapii špecifických porúch učenia (L.
Mikuláš): 1
stretnutie špeciálnych pedagógov základných škôl k problematike integrovaného
vzdelávania, tvorbe IVP, asistentov učiteľa (Žilina): 1
Združenie rodičov žiakov s viacnásobným postihnutím vzdelávaných formou IVP
spojené s ukážkou didaktických pomôcok (Žilina): 1
pracovné stretnutie zamerané na vzdelávanie žiakov z DSS za účasti zástupcov rezortu
školstva a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny: 1
medzinárodná konferencia Nový diagnostický program HAMET – šanca pre
handicapované deti (Ladce): 1
špeciálno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou (Košice): 1
Tyflopedický seminár (Bratislava): 1
medzinárodná konferencia špeciálnej a liečebnej pedagogiky pod názvom
„Integrácia/inklúzia z medzinárodného pohľadu“ ( Švajčiarsko) : 1
medzinárodná konferencia „Liečenie a výchova 12 „Rozumieť a pomáhať“
k zosúladeniu diagnostiky a výchovy (Nemecko): 1
účasť na regionálnych podujatiach PPP - Burza práce, odborné porady výchovných
poradcov bežných ZŠ a SŠ : 5
I. celoslovenská konferencia koordinátorov prevencie škôl a školských zariadení
v Žiline
medzinárodná konferencia v Ružomberku „Informatika v škole a v praxi“: 1
účasť na Roadshow – prezentácia portálu „Moderný učiteľ“, Žilina: 1
účasť na medzinárodnej konferncii V4 „Projektovanie v eTwinningu“, Brno: 1
účasť na prezentácii výzvy fondu NIL – Saaia, Žilina: 1
účasť na prezentácii Národného strategického referenčného rámca, Trenčín: 1
účasť na prezentácii OP Vzdelávanie, OP Výskum a vývoj, Bratislava: 1
účasť na regionálnej konferencii „Inovačné trendy v edukačnom procese“, Martin: 1
Informačný seminár Národnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru Program
celoživotného vzdelávania pre regionálne školstvo: 2
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•

Školenia
• Školenie k zákonu č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov: 2
• vzdelávanie multiplikátorov krajských školských úradov k projektu „Ďalšie vzdelávanie
učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných
školách za účasti MŠ SR, ŠPÚ a KŠÚ a metodikov MPC: 2
• vzdelávanie v rámci národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy
Prvý modul - Komunikácia : 6
• národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti
komunikačných zručností, 2. modul „Základy personálneho manažmentu“: 1
• národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov „Využitie IKT vo
vyučovacích predmetoch – Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov
v informačných technológiách: 1
• II. kvalifikačná skúška pedagogických zamestnancov: 2
• organizačné zabezpečenie a školenie vyučujúcich všeobecnovzdelávacích predmetov
v Module 1 a modul 3: 5
• vzdelávanie multiplikátorov v rámci „Národného projektu ďalšieho vzdelávania učiteľov
odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na SŠ: 1
• výcvikovo –vzdelávacie školenie rozsahu 100 hodín VUDP a P Bratislava: 2
• projekt ESF: Inovatívne prístupy v kariérnom poradenstve pre žiakov základných škôl: 3
• členstvo a zasadnutia Metodickej rady pre prevenciu a výchovné poradenstvo MŠ SR: 1
• v oblasti štatistiky: 6
• funkčné vzdelávanie riadiacich zamestnancov v spolupráci s MPC Bratislava: 2
skupiny + záverečné skúšky v júni a v septembri.

4.2 Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť za rok 2007 bola v KŠÚ v Žiline vykonávaná úsekom kontroly a ostatnými
odbornými útvarmi v zmysle zákonov č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolná činnosť KŠÚ sa realizovala na základe vopred vypracovaného a prednostkou
schváleného zamerania a plánu kontroly na I. a II. polrok 2007.
Zameranie kontrol v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení
neskorších predpisov bolo hlavne na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, plnení úloh z uznesení vlády SR a školského
stravovania.
Kontroly v oblasti hospodárenia boli vykonávané v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich
zameranie bolo hlavne na vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, vedenie
účtovníctva, evidencie majetku, verejného obstarávania, dopravy a pod.
V roku 2007 bolo úsekom kontroly a odbornými útvarmi ( osobný úrad, oddelenie odborných
a metodických činností) vykonaných 60 kontrol, z čoho bolo úsekom kontroly vykonaných
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27 kontrol, ostatnými odbornými útvarmi 33 kontrol. Z celkového počtu 60 kontrol bolo 18
kontrol vnútorných a 42 kontrol vonkajších.
Počet kontrol celkom:
Počet kontrol ukončených správou:
Počet kontrol ukončených záznamom:
Počet kontrol ukončených protokolom:

60
11
47
2

V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo
vykonaných 24 kontrol a v zmysle zákona č. 10 /1996 Z. z. bolo vykonaných 36 kontrol.
Úsek kontroly vykonal 24 kontrol v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 2 kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR a 1
kontrolu v zmysle zákona č. 10/1996 Z .z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov.
V roku 2007 neboli na Krajskom školskom úrade vykonané žiadne kontroly z finančných
alebo iných orgánov štátnej správy.
Na úseku kontroly je vedená centrálna evidencia sťažností a petícií. V roku 2007 nebola
prijatá žiadna petícia a bolo prijatých 9 sťažností, ktoré boli všetky vybavené.
Okrem sťažností bolo zaevidovaných na úseku kontroly 21 iných podaní, ktoré boli odstúpené
iným orgánom štátnej správy a samosprávy.

4.3 Právnická činnosť
Právne poradenstvo vo forme osobných stretnutí, vo forme telefonickej a elektronickej bolo
poskytované priebežne v priebehu celého roka školám a školským zariadeniam v oblasti
majetko-právnej, vo vzťahu k súdnym veciam a exekučným veciam a v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov. Taktiež bolo poskytované právne poradenstvo školám
a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a iným
zriaďovateľom najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.
Právne poradenstvo bolo poskytované priebežne v priebehu celého roka školám a školským
zariadeniam vo vzťahu k uzatváraniu nájomných a iných zmlúv.
K hlavným úlohám právnika patrí aj zastupovanie KŠÚ v súdnych sporoch. V roku 2007
vystupoval KŠÚ ako žalovaný v 2 súdnych sporoch, z ktorých nebol ani jeden právoplatne
ukončený. Právnik úradu aktívne pokračoval v realizácii vysporiadania majetkoprávnej
agendy úradu , najmä čo sa týkalo odovzdania majetkových práv v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako aj prevzatia pohľadávok
štátu, ktoré vznikli z priestupkov na úseku školstva a výchovy založených v § 31 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, pri ktorých KŠÚ, ako príslušný
správca pohľadávky štátu podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov po preskúmaní postupoval v súlade s ust. § 6a ods.6
zákona o správe majetku štátu a vydal 33 rozhodnutí o upustení od vymáhania pohľadávky.
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Sprístupňovanie informácií
V roku 2007 boli na Krajskom školskom úrade v Žiline zaevidované tri žiadosti
o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požadované informácie boli
v zmysle zákona poskytnuté.

4.4 Operatívne činnosti
Operatívne činnosti boli zamerané na:
• spracovanie podkladov zo všetkých ZŠ v Žilinskom kraji ku Koncepcii integrovaného
vzdelávania rómskych detí a mládeže pre MŠ SR: 1
• spracovanie podkladov zo ZŠ v Žilinskom kraji k príprave Koncepcie ochrany
tradičnej ľudovej kultúry pre MŠ SR: 1
• spracovanie stanoviska k Plánu edičnej činnosti na rok 2007 pre MŠ SR: 1
• spracovanie údajov o zatvorených školách v Žilinskom kraji z dôvodu
epidemiologicjkých ochorení pre MŠ SR: 1
• spracovanie podkladov zo základných škôl v Žilinskom kraji k plneniu Uznesenia vlády
č. 877/2004 k Národnému programu rozvoja životných podmienok občanov so
zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života: 1
• operatívne zisťovanie vzdelávacích výsledkov žiakov dosahovaných na maturitnej
skúške: 1
• priebežné sledovanie stavu školských úradov - odborných zamestnancov, počty žiakov
v základných školách, aktualizácia podkladov pre finančný odbor a MŠ SR na
poskytovanie finančných prostriedkov obci a samosprávnemu kraju na úhradu
nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve (mzdy a odvody
zamestnancom a finančné prostriedky na činnosť- podľa počtu žiakov v základných
školách) spoluprácu ŠŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ so školami v zahraničí
• Pripomienkové konanie
• k návrhu legislatívneho zámeru o výchove a vzdelávaní
• k návrhu legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov
škôl a školských zariadení
• k návrhu koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérovom systéme
• ku koncepcii vzdelávania národnostných menšín
• k návrhu koncepcie výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov
• k návrhu koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
• k vyhláške č. 196/1994 Z. z. o domovoch mládeže
• k stratégii celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva
• k vyhláške č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov
stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť a učilíšť
• k národne a dopytovo-orientovaným projektom v rámci Operačného programu
Vzdelávanie
• spracovávanie stanovísk ústredným a iným orgánom štátnej správy a zriaďovateľom
• aktuálne a operatívne úlohy vyplývajúce z potrieb ministerstva školstva, súčinnosť
s ostatnými orgánmi štátnej správy v školstve a inými zriaďovateľmi
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o analýza aktuálneho stavu realizácie školského mliečneho programu v rámci
územnej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
o podklady pre RÚVZ v oblasti školského stravovania
o podklady pre CSŠS MŠ SR v oblasti školského stravovania
o podklady pre MF SR na finančné vykrytie odobratých jedál v školskom
stravovaní
o v spolupráci s ÚVZ SR - prieskum a analýza správnej výživy žiakov
základných škôl – projekt desiatová hliadka
• systematické uskutočňovanie pracovných porád riadiacich zamestnancov KŠÚ a škôl
a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
• systematické sledovanie pracovných podmienok zamestnancov KŠÚ, škôl a školských
zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a regionálnej školskej problematiky
• zabezpečovanie obsahu špecifického vzdelávania zamestnancov KŠÚ a riadiacich
zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
• spoluprácu so samosprávnym krajom a obcami účasťou na informatívnych poradách
so zameraním na stav podmienok riadenia a vyučovania
• vytváranie optimálnych podmienok pre činnosť zamestnancov KŠÚ skvalitňovaním
organizácie a infraštruktúry, starostlivosť o rozvoj zamestnancov
• spoluprácu s priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva SR, najmä so
Štátnym pedagogickým ústavom, Štátnou školskou inšpekciou, metodickopedagogickými centrami
• dopĺňanie aktuálnych informácií na internetovej stránke KŠÚ
• spracovanie štatistických výkazov za školy a školské zariadenia: 6 599
• aktualizáciu Registra škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti krajského
školského úrad
• spracovanie podkladov k zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov
školám a školským zariadeniam EDUZBER, výkaz 40-01 na rozdeľovanie
a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam: 637
• spracovanie protokolov Vzdelávacie poukazy za školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ a zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ: 212
• spracovanie analýzy „Aktuálny stav vyučovania cudzích jazykov“ kvalifikovanosť
učiteľov cudzích jazykov: 272
• zabezpečenie dodatočného dohodovacieho konania s určenými zriaďovateľmi
v decembri 2007
• priebežné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z plánu úloh konverzie na euro
• v rámci zdrojových možností poskytnutie finančných prostriedkov na nákup nových
počítačov z dôvodu prechodu na euro
• operatívne úpravy a presuny rozpočtových prostriedkov v decembri 2007 v rámci
úradu a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti.

4.5 Iné činnosti
Zamestnanci KŠÚ vykonávali činnosti s pozitívnym vplyvom na úroveň informovanosti
verejnosti o stave a kvalite výchovy a vzdelávania v SR, riadenie škôl a školských zariadení,
právne vedomie riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení v jeho územnej
pôsobnosti KŠÚ a rodičovskej verejnosti.
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Táto činnosť bola zameraná najmä na :
• podklady k zmenám v sieti škôl a školských zariadení: 43 /z toho 10 v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Žiline/
• organizačné zabezpečenie celoplošného testovania žiakov 9. ročníka: 9 pracovných
stretnutí
• posudzovanie žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa v ZŠ
a MŠ: 34 zriaďovateľov požiadalo o 151 asistentov učiteľa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

účasť odborného zamestnanca v komisii na ukončenie uvádzania začínajúcich
pedagógov do praxe v ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 o ďalšom vzdelávaní
pedagogických zamestnancov: 2
účasť odborných zamestnancov OOaMČ na testovaní žiakov 9. ročníka: 15
zber informácií a spracovanie prehľadu pre MŠ SR o využití CT9 ako kritéria pre
prijatie na stredné školy v územnej pôsobnosti KŠÚ Žilina: 1
účasť na výberových konaniach na riaditeľov škôl a školských zariadení: 21
kontrolná činnosť – kontrola zameraná na odbornú a pedagogickú spôsobilosť
odborných zamestnancov školských úradov: 7
distribúciu učebných osnov, metodických pokynov a iných metodických materiálov
školám a školským zariadeniam: 7
analýzu výučby cudzích jazykov:1
návrhy a pripomienkovanie návrhu medzinárodných dohôd k činnosti gymnázií
s bilingválnym štúdiom: 2
na požiadanie MŠ SR zisťovanie podmienok k online testovaniu maturantov: 1
na žiadosť médií zaslanie podkladov k článkom o dosiahnutých výsledkoch
v maturitnej skúške na stredných školách v príslušnom regióne: 4
overovanie dodržiavania platnej legislatívy v príprave a organizácii maturitných
skúšok v mimoriadnom termíne: 3
účasť odborných zamestnancov na Dňoch otvorených dverí v školách: 11
administrácia a celkové zhodnotenie projektu Jazykový certifikát – 2007: 1
hodnotenie projektov Otvorená škola – oblasť športu
vyhodnotenie najúspešnejších a najtalentovanejších žiakov škôl v ZP KŠÚ
oceňovanie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov na úrovni kraja
spolupráca v ankete roka Zlatý Ámos
dotazníky odborného zamestnanca MŠ SR určený pedagogickým zamestnancom pre
90 materských škôl: 1
kontrolná činnosť v predškolských zariadeniach: 10
kontrola vyúčtovania športových súťaží na základe predložených faktúr: 202
športových súťaží od 1. 8. 2007 do 31.12. 2007
kontrola čerpania rozpočtu na školské športové súťaže
kontrola vyhotovených Dodatkov k Zmluvám o organizovaní predmetových olympiád
a postupových súťaží vyhlásených MŠ SR
spracovanie podkladov a vyhotovenie tabuľky – Podklad k žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov za mimoriadne výsledky žiakov v školskom roku 2006/2007
doplnenie programu pre vedúce ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
na spracovanie vyúčtovania školského stravovania
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie metodických pokynov v oblasti
školského stravovania: 6
zabezpečenie výberu projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní
regionálneho školstva: 15
účasť na slávnostných akadémiách konaných k výročiam škôl a školských zariadení
a iným príležitostiam: 9
Celoslovenské športové hry žiakov s chybami reči (Jamník)
Celoslovenský turnaj v stolnom tenise (Bytča)
Celoslovenská súťaž zručnosti žiakov OU – SaDP (L. Mikuláš)
Celoslovenská súťaž zručnosti žiakov OU – murár (L. Mikuláš)
Regionálne prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti žiakov: 13
Regionálne športové podujatia: 6
odpočet plnenia Uznesenia vlády č. 932/2006 k Národnému programu rozvoja životných
podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života
usporiadanie výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja „Slnko
v duši“
poskytovanie štatistických informácií, prehľadov, dát jednotlivým oddeleniam KŠÚ,
inštitúciám a verejnosti: 25

Publikačná a prednášková činnosť:
o prednáška k integrácii v rámci vzdelávania riadiacich zamestnancov v školstve
o príspevky v časopise Efeta, Učiteľské noviny, regionálna tlač
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Krajský školský úrad v Žiline v roku 2007 zabezpečoval v rámci preneseného výkonu štátnej
správy v územnej pôsobnosti financovanie 187 obcí, 1 samosprávneho kraja, 15
zriaďovateľov súkromných škôl, 5 zriaďovateľov cirkevných škôl a vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti 41 rozpočtových škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou a 1 príspevkovú školu.
Finančné prostriedky boli jednotlivým zriaďovateľom a školám a školským zriadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti poukazované plynule počas celého roka v nadväznosti na
schválený a upravený rozpočet. Platby boli poukazované mesačne a operatívne podľa
rozpočtových opatrení MŠ SR.
Krajský školský úrad v Žiline hospodáril s rozpočtovými prostriedkami v sledovanom období
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých predpisov.
5.1 Príjmy
Schválený rozpočet bežných príjmov nedaňových (200) zdroj 111 na rok 2007 bol vo výške
3 000 tis. Sk, z toho vlastný úrad KŠÚ nemal stanovený rozpočet a pre organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti bol stanovený rozpočet 3 000 tis. Sk. Upravený rozpočet
k 31.12.2007 bol 3 000 tis. Sk, z toho vlastný úrad 1 200 tis. Sk a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti 1 800 tis. Sk.
Nedaňové príjmy (111) boli naplnené vo výške 4 031 tis. Sk, čo predstavuje plnenie 134,4
%. Skutočné plnenie nedaňových príjmov vrátane mimorozpočtových prostriedkov bolo vo
výške 7 503 tis. Sk. Plnenie príjmov celkom k 31.12.2007 za kategórie 200 a 300 vrátane
mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 10 813 tis. Sk.
Plnenie nedaňových príjmov za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
k 31.12.2007 zdroj 111 vo výške 4 031 tis. Sk podľa položiek bolo nasledovné:
•

príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) – schválený rozpočet 237 tis.
Sk, upravený rozpočet 159 tis. Sk, plnenie vo výške 226 tis. Sk, t.j. 142,1%. Ide o
príjmy za prenájom pozemku 32 tis. Sk, za prenájom budov, priestorov a objektov
183 tis. Sk, za prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia výške 11 tis.
Sk

•

príjmy za administratívne a iné poplatky a platby (220) – schválený rozpočet
2 620 tis. Sk, upravený rozpočet 1 609 tis. Sk, príjmy boli naplnené vo výške 2 006
tis. Sk, t.j. 124,7% . Sú to príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb v sume 196
tis. Sk prevažne z odborných učilíšť, kde majú školské zariadenia s praktickou
výučbou a to napr. za stavebnú činnosť, zo spoločného stravovania – za kuchárov,
čašníkov, za cukrárenské výrobky, za obuvnícku a brašnársku činnosť, z činnosti
krajčírskej výroby, za ubytovanie. Ďalej sú to príjmy od rodičov a iných osôb za jasle,
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materské školy, školské družiny vo výške 909 tis. Sk. Za stravné bolo finančné
plnenie vo výške 901 tis. Sk
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•

kapitálové príjmy (230) neboli rozpočtované, skutočnosť bola taktiež nulová

•

úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,
vkladov(240) boli rozpočtované vo výške 16 tis. Sk, plnenie bolo nulové

•

iné nedaňové príjmy (290) schválený rozpočet 127 tis. Sk, upravený rozpočet vo
výške 32 tis. Sk, plnenie 167 tis. Sk, čo je 521,9 %. Išlo o finančné prostriedky
z dobropisov a to preplatky za energiu z predchádzajúceho roka a vratky.

Vlastný úrad KŠÚ v Žiline rozpis schváleného rozpočtu pre nedaňové príjmy (200) nemal.
K 31.12.2007 bol rozpočet upravený vo výške 1 200 tis. Sk. Plnenie rozpočtu bolo 1 631 tis.
Sk.

Plnenie bolo nasledovné:
•

príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) – príjmy neboli rozpočtované,
plnenie bolo vo výške 34 tis. Sk za prenájom vlastných priestorov.

•

príjmy za administratívne a iné poplatky a platby (220) - príjmy neboli
rozpočtované, plnenie bolo vo výške 221 tis. Sk, z toho finančné prostriedky za predaj
výrobkov, tovarov a služieb vo výške 213 tis. Sk a pokuty, penále vo výške 8 tis. Sk

•

iné nedaňové príjmy (290) – upravený rozpočet 1 200 tis. Sk, plnenie bolo 1 376
tis. Sk. Jedná sa o finančné prostriedky za dobropisy, vratky a výnosy a škody od
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobností obcí

Mimorozpočtové prostriedky
Mimorozpočtové prostriedky k 31.12.2007 boli celkom naplnené vo výške 6 782 tis.
Sk, z toho:
• nedaňové príjmy vo výške 3 472 tis. Sk
• granty a transfery vo výške 3 310 tis. Sk
Vlastný úrad KŠÚ v Žiline mal mimorozpočtové prostriedky vo výške 73 tis. Sk.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ naplnili mimorozpočtové prostriedky vo
výške 6 709 tis. Sk, z toho nedaňové príjmy v čiastke 3 399 tis. Sk a granty a transfery v čiastke
3 310 tis. Sk. Finančné prostriedky boli použité na bežné a kapitálové výdavky.
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Plnenie príjmov KŠÚ celkom k 31.12.2007 spolu s MRP

2%
31%
210 - príjm y z vlastníctva
220- poplatky
290 -ostatné príjm y
52%

300- granty a transfery

15%

Plnenie príjmov za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ k
31.12.2007 spolu s MRP

2%
36%
210 - príjmy z vlastníctva
220 - poplatky
290 - ostatné príjmy
60%

300 - granty a transfery

2%

Plnenie príjmov za úrad k 31.12.2007

2%

13%

210 - príjm y z vlastníctva
220 - poplatky
290 - ostatné príjm y
85%
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5.2 Výdavky
Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie
Schválený rozpočet celkových výdavkov bol stanovený vo výške 4 112 858 tis. Sk, upravený
rozpočet k 31.12.2007 bol 4 332 949 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových
prostriedkov bolo 4 327 673 tis. Sk, čo predstavovalo 99,88 %. Čerpanie výdavkov
s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2007 bolo 4 334 136 tis. Sk, percento čerpania
k upravenému rozpočtu predstavovalo 100,03 %. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané
vo výške 6 463 tis. Sk a to v kategórii 630 vo výške 5 952 tis. Sk, v kategórii 620 vo výške
159 tis. Sk a v kategórii 610 vo výške 96 tis. Sk.

Bežné výdavky
KŠÚ v Žiline ako celok
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol stanovený vo výške 4 111 358 tis. Sk, upravený
rozpočet bol 4 202 145 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 4 196
876 tis. Sk, čo predstavovalo 99,87 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Čerpanie
s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2007 bolo 4 203 083 tis. Sk, čo predstavovalo
100,02% k upravenému rozpočtu.
Vlastný úrad KŠÚ v Žiline
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol stanovený vo výške 27 416 tis. Sk, upravený
rozpočet bol 28 806 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 28 804 tis.
Sk, čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Úrad prekročil rozpočtový
limit výdavkov o prostriedky prijaté z poistného plnenia vo výške 73 tis. Sk.
Mimorozpočtové prostriedky boli v plnej výške čerpané na podpoložke 634002 – Servis,
údržba, opravy a výdavky s tým spojené.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol stanovený vo výške 377 440 tis. Sk, upravený
rozpočet bol 398 640 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 398 377
tis. Sk, čo predstavovalo 99,93 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Čerpanie
s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2007 bolo 404 511 tis. Sk, percento čerpania
k upravenému rozpočtu predstavovalo 101,47 %.

Zdroj 111
Schválený rozpočet bežných výdavkov za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Žiline na podprograme 07811 bol stanovený vo výške 377 440 tis. Sk, upravený rozpočet
k 31.12.2007 bol 395 857 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 395
594 tis. Sk, čo predstavovalo 99,93 % z upraveného rozpočtu v roku 2007.
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Zdroj 35
Schválený a upravený rozpočet pod zdrojom 35 – zahraničný grant nebol stanovený. Čerpanie
predstavovalo 153 tis. Sk, z toho 8 tis. Sk čerpalo OU Ružomberok na projekt „Ťaháme za
jeden koniec“ a 144 tis. Sk čerpala PPP Dolný Kubín v rámci projektu Sokrates.

Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
KŠÚ v Žiline ako celok
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 235 535 tis. Sk, upravený rozpočet bol vo výške
235 954 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2007 bolo 235 949 tis.
Sk, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Čerpanie
s mimorozpočtovými prostriedkami bolo 236 045 tis. Sk, percento čerpania k upravenému
rozpočtu predstavovalo 100,04%
Vlastný úrad KŠÚ v Žiline
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 13 315 tis. Sk, upravený rozpočet bol 13 122 tis.
Sk, čerpanie bolo 13 122 tis. Sk, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu roku
2007.
Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Schválený rozpočet KŠÚ v Žiline na rok 2007 bol 13 315 tis. Sk, z toho objem finančných
prostriedkov určených na platy štátnych zamestnancov bol 11 362 tis. Sk.
Rozpočtovým opatrením MŠ SR zo dňa 21.6.2007 sa uvoľnili finančné prostriedky v súlade
s nariadením vlády SR č. 237/2007 Z. z., ktorým sa ustanovili zvýšené platové tarify štátnych
zamestnancov a nariadením vlády SR č. 238/2007 Z. z., ktorým sa ustanovili zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Z uvedeného
dôvodu bol rozpočet upravený na 13 572 tis. Sk.
Rozpočtovým opatrením MŠ SR zo dňa 9. 10. 2007 bol upravený rozpočet na mzdy, platy,
služobné príjmy a OOV pre KŠÚ v Žiline o – 450 tis. Sk na 13 122 tis. Sk.
K 31.12.2007 bol upravený rozpočet 13 122 tis. Sk. Za sledované obdobie bolo v kategórii
610 celkom vyčerpaných 13 122 tis. Sk, čo predstavuje 100 % z upraveného rozpočtu a 98,55
% zo schváleného rozpočtu roku 2007. Z toho na platy štátnych zamestnancov bolo vyčerpané
11 092 tis. Sk, čo bolo 100 % z upraveného rozpočtu a 97,62 % zo schváleného rozpočtu roku
2007.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
Rozpočtové organizácie
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 222 220 tis. Sk, upravený rozpočet k 31.12.2007
bol 222 832 tis. Sk, čerpanie bolo 222 827 Sk, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného
rozpočtu roku 2007. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 96 tis. Sk.
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Vyhodnotenie zamestnanosti
Vlastný úrad KŠÚ
• Zamestnanci
Rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 19.1.2007 bol na
rok 2007 stanovený limit zamestnancov Krajského školského úradu v Žiline na 52
zamestnancov.
V súvislosti s plnením úlohy C.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 856 zo dňa
11.10.2006. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom č. CD 2007-00651/240091:14 zo dňa 18.6.2007 znížilo počet pracovných miest Krajského školského úradu v Žiline
o 13. Na základe uvedeného listu vydala prednostka Krajského školského úradu v Žiline dňa
27.6.2007 písomné rozhodnutie o znížení stavu pracovníkov na Krajskom školskom úrade
v Žiline na 39 zamestnancov.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2007 bol 41,8. Priemerný evidenčný počet
štátnych zamestnancov k 31.12.2007 predstavoval 33,5 zamestnancov.
• Objem mzdových prostriedkov
Schválený rozpočet miezd na rok 2007 bol 13 315 tis. Sk, z toho objem mzdových
prostriedkov určený na platy štátnych zamestnancov bol 11 362 tis. Sk.
Z dôvodu zvýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a platových taríf zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bol rozpočtovým opatrením zo dňa 21.6.2007
zvýšený celkový rozpočet mzdových prostriedkov o 257 tis. Sk na 13 572 tis. Sk.
Na základe organizačných zmien a zníženia počtu zamestnancov Krajského školského úradu
v Žiline bol celkový rozpočet mzdových prostriedkov upravený o - 450 tis. Sk
na 13 122 tis. Sk, z toho rozpočet mzdových prostriedkov štátnych zamestnancov bol
upravený na 11 092 tis. Sk.
• Priemerný plat
Priemerný plat zamestnancov KŠÚ v Žiline k 31.12.2007 bol 26 160 Sk, čo je o 15% viac
v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. K 31.12.2006 bol priemerný plat
zamestnancov 22 666 Sk.
Priemerný plat štátnych zamestnancov k 31.12.2007 bol 27 592 Sk, čo predstavuje 14 %
nárast oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka. K 31.12.2006 priemerný plat
štátnych zamestnancov predstavoval 24 186 Sk.
Rozpočtové organizácie
• Zamestnanci
Percento plnenia priemerného prepočítaného evidenčného počtu zamestnancov k 31.12.2007
v porovnaní s limitom na rok 2007 predstavovalo 98,29 %, čo je v skutočnosti menej
o 17,6 zamestnancov oproti záväznému limitu. Limit zamestnancov bol upravovaný na
základe prehodnotenia požiadaviek škôl z dôvodu zmien výkonov a špecifických potrieb na
jednotlivých školách.
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• Objem mzdových prostriedkov
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV sa zvýšili o index 0,04 t.j. o 4 % u všetkých
zamestnancov vo verejnej službe v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, čo bolo
spôsobené zvýšením tarifných platov zamestnancov podľa Nariadenia vlády SR č. 238/2007
od 1.7.2007.
• Priemerný plat
Priemerný plat všetkých zamestnancov rozpočtových organizácií za rok 2007 bol 18 334 Sk,
z toho priemerný plat pedagogických zamestnancov bol 20 564 Sk a nepedagogických
zamestnancov 14 720 Sk.
Priemerný plat všetkých zamestnancov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
zvýšil o index 0,11, t.j. o 11 %. Priemerný plat pedagogických zamestnancov sa zvýšil
o index 0,08, t.j. o 8 %. U nepedagogických zamestnancov došlo k nárastu priemerného
platu o index 0,16, t.j. o 16 %. Priemerný plat sa zvýšil z dôvodu valorizácie platov
zamestnancov s účinnosťou od 1.7.2007 a presunom zdrojov z iných programov.
Príspevková organizácia
• Zamestnanci
Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov za rok 2007 bol 50,4, v porovnaní
s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bol vyšší o 5,17 osôb, index nárastu
zamestnancov predstavuje hodnotu 1,11. Nárast bol spôsobený zvýšením počtu žiakov
v odbornom učilišti.
• Objem mzdových prostriedkov
Čerpanie miezd, platov, služobných príjmov a OOV sa zvýšilo o index 1,19, t.j. o 19 %
v priemere u všetkých zamestnancov vo verejnej službe v porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roka z dôvodu valorizácie platov od 1.7.2007.
• Priemerný plat
Priemerný plat všetkých zamestnancov jedinej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ za rok 2007 bol 16 698 Sk, u nepedagogických zamestnancov 12 116 Sk
a u pedagogických zamestnancov 18 714 Sk. Priemerné platy sa zvýšili o index 1,10 t.j. o 10
% v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do
poisťovní a Národného úradu práce
KŠÚ ako celok
Schválený rozpočet v kategórii 620 bol stanovený vo výške 82 319 tis. Sk, upravený rozpočet
bol 82 760 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 82 691 tis. Sk, čo
predstavovalo 99,92 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Mimorozpočtové prostriedky boli
čerpané vo výške 159 tis. Sk.
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Vlastný úrad KŠÚ
Na rok 2007 bol rozpočtovým opatrením MŠ SR zo dňa 19.1.2007 pre KŠÚ v Žiline
v kategórii 620 schválený rozpočet 4 654 tis. Sk.
Z dôvodu zvýšenia platových taríf bol rozpočtovým opatrením MŠ SR zo dňa 21.6.2007
zvýšený rozpočet na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní o 90 tis. Sk na 4 744
tis. Sk.
Na základe organizačných zmien a zníženia rozpočtových prostriedkov určených
na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol rozpočtovým opatrením MŠ SR zo dňa 9.10.2007
upravený rozpočet na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní o -157 tis. Sk na
4 587 tis. Sk.
Úpravou rozpočtu z dôvodu príspevkov zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie
bol rozpočet finančných prostriedkov v kategórii 620 upravený na 4 656 tis. Sk.
K 31.12.2007 bolo v kategórii 620 vyčerpané 4 656 tis. Sk, t.j. 100 % z upraveného rozpočtu,
čo je o 0,5 % menej ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. K 31.12.2006 bolo na
poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní čerpané 4 680 tis. Sk.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
Schválený rozpočet kategórie 620 za rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Žiline na rok 2007 predstavoval 77 665 tis. Sk. Upravený rozpočet kategórie 620
k 31.12.2007 predstavoval 78 104 tis. Sk. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške
159 tis. Sk.

Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a služby
KŠÚ v Žiline ako celok
Schválený rozpočet v kategórii 630 bol stanovený vo výške 71 014 tis. Sk, upravený rozpočet
bol 94 613 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 94 547 tis. Sk, čo
predstavovalo 99,93 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Čerpanie s mimorozpočtovými
prostriedkami k 31.12.2007 bolo 100 499 tis. Sk, percento čerpania k upravenému rozpočtu
predstavovalo 106,22 %.
Vlastný úrad KŠÚ v Žiline
Pre KŠÚ bol na rok 2007 schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a služby – vo výške
9 447 tis. Sk, upravený rozpočet bol 10 605 tis. Sk.
Skutočné čerpanie za sledované obdobie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 10
604 tis. Sk, mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 73 tis. Sk.. Čerpanie
k upravenému rozpočtu bolo 99,99 %.
•

Na položke 631 - cestovné náhrady bol upravený rozpočet vo výške 177 tis. Sk,
čerpanie za sledované obdobie bolo 177 tis. Sk, čo je 100,00 % z upraveného
rozpočtu. Cestovné náhrady boli čerpané pri tuzemských služobných cestách vo
výške 153 tis. Sk a na zahraničné služobné cesty do Českej republiky, Rakúska,
Švajčiarska a Spolkovej republiky Nemecko bolo vyčerpaných 24 tis. Sk.
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•

•
•

•

•
•

Na položke 632 - energie, voda, komunikácie bol upravený rozpočet 1 290 tis. Sk.
Za sledované obdobie bolo čerpanie 1 290 tis. Sk, čo predstavovalo 100,00 %.
Z uvedenej položky boli vykryté energetické náklady pre budovu KŠÚ v Žiline,
budovu v Čadci na Podjavorinskej ulici a budovu v Námestove, Hattalova ulica, ktoré
sú v správe Krajského školského úradu v Žiline.
Na položke 633 - materiál bol upravený rozpočet v celkovej výške 1 138 tis. Sk.
Všetky rozpočtované podpoložky predstavovali 100,00 % čerpanie rozpočtu.
Na položke 634 - dopravné bol upravený rozpočet vo výške 536 tis. Sk, čerpanie bez
mimorozpočtových zdrojov bolo vo výške 536 tis. Sk, čo je 100,00 % z upraveného
rozpočtu roku 2007. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 73 tis. Sk na
podpoložke 634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené. Išlo
o prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté z poistného plnenia
zo zmluvného alebo zákonného poistenia (§ 23, ods. 1, písmeno e) zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtový pravidlách v znení neskorších predpisov).
Na položke 635 - rutinná a štandardná údržba boli čerpané finančné prostriedky
vo výške 6 447 tis. Sk, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu. Najvyššie
náklady boli na údržbu budov vo výške 6 369 tis. Sk. Bola vykonaná oprava plochej
strechy na budove majetku štátu SR v správe KŠÚ v Žiline - vo výpožičke ZŠ s MŠ
A. Radlinského Dolný Kubín, výmena strešnej krytiny a poškodených častí krovu na
budove majetku štátu SR v správe KŠÚ v Žiline – vo výpožičke CZŠ R. Dillonga
Trstená.
Na položke 636 - nájomné bol upravený rozpočet vo výške 30 tis. Sk, čerpanie
predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu roku 2007.
Na položke 637 - služby boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 987 tis.
Sk. Všetky rozpočtované podpoložky predstavovali 100,00 % čerpanie rozpočtu.

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli čerpané na chod Krajského školského úradu
v Žiline a údržbu majetku v správe KŠÚ. Boli použité a vynakladané hospodárne v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 61 567 tis. Sk, upravený rozpočet bol
79 353 tis. Sk, čerpanie rozpočtu k 31.12.2007 bolo vo výške 79 308 tis. Sk, čo predstavovalo
99,94 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Ani na jednej podpoložke nebol rozpočet
prečerpaný. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 5 879 tis. Sk.
Rozpočet roku 2007 vzrástol v porovnaní s rokom 2006 o 12 285 tis. Sk, čo umožnilo znížiť
záväzky a zlepšiť na školách materiálno technické vybavenie.

Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Bežné transfery
KŠÚ v Žiline ako celok
Schválený rozpočet bežných transferov bol stanovený vo výške 3 722 490 tis. Sk, upravený
rozpočet bol 3 788 818 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo
3 783 689 tis. Sk, čo predstavovalo 99,86 % z upraveného rozpočtu roku 2007.
Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
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Vlastný úrad KŠÚ v Žiline
Schválený rozpočet bežných transferov nebol stanovený, upravený rozpočet bol 423 tis. Sk,
čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 421 tis. Sk, čo predstavovalo 99,53 %
z upraveného rozpočtu roku 2007. Mimorozpočtové prostriedky v kategórii 640 neboli
čerpané.
KŠÚ čerpal bežné transfery na podpoložke 642015 – Na nemocenské dávky za prvých 10
dní PN, kde bolo úpravou rozpočtu rozpočtovaných 20 tis. Sk a k 31.12.2007 vyplatených
zamestnancom 19 025 Sk. Vysoké čerpanie na uvedenej podpoložke bolo spôsobené
chrípkovým ochorením zamestnancov KŠÚ v Žiline v mesiacoch január, február a máj 2007.
Na základe uznesenia vlády SR č. 856 zo dňa 11.10.2006 a listu MŠ SR zo dňa 18. júna 2007
bolo prednostkou KŠÚ v Žiline vydané rozhodnutie o znižovaní stavu pracovníkov v KŠÚ
v Žiline. Z uvedeného dôvodu bolo na podpoložke 642012 - Na odstupné zamestnancom
k 31.12.2007 vyplatené celkom 402 480 Sk, pričom odstupné pre štátnych zamestnancov
predstavovalo 327 930 Sk.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
Schválený rozpočet v kategórii 640 bol stanovený vo výške 15 988 tis. Sk, upravený
rozpočet bol 18 351 tis. Sk, čerpanie rozpočtu k 31.12.2007 bolo vo výške 18 207 tis. Sk,
čo predstavovalo 99,22 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Mimorozpočtové prostriedky
neboli čerpané.
Výrazné nedočerpanie v tejto kategórii nebolo, nakoľko na konci roka boli vykonané presuny
rozpočtových prostriedkov v rámci orientačných ukazovateľov medzi jednotlivými školami a
školskými zariadeniami.

641001
Krajský školský úrad financoval z podpoložky 641001 jedinú príspevkovú organizáciu SOU
pre TPM, Žilina, ktorá je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom príspevku. Schválený
rozpočet roku 2007 pre uvedenú organizáciu predstavoval sumu 13 295 tis. Sk, upravený
rozpočet roku 2007 bol vo výške 13 671 tis. Sk, z toho nenormatívne prostriedky na
vzdelávacie poukazy boli vo výške 103 tis. Sk, za mimoriadne výsledky žiakov 30 tis. Sk, na
projekt „E-vzdelávanie“ 100 tis. Sk a „Grafické systémy“ 45 tis. Sk.

642
Schválený rozpočet roku 2007 na položke 642 bol 2 693 tis. Sk, upravený rozpočet
k 31.12.2007 bol 4 680 tis. Sk, z toho nenormatívne prostriedky na dopravné 1 445 tis. Sk
– čerpanie 1 389 tis. Sk a odchodné 376 tis. Sk – čerpanie 368 tis. Sk. Školy čerpali rozpočet
k 31.12.2007 bez mimorozpočtových zdrojov vo výške 4 536 tis. Sk, čo predstavovalo 96,92
% z upraveného rozpočtu k 31.12.2007. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
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Obce
Schválený rozpočet na podpoložke 641009 bol stanovený vo výške 2 061 549 tis. Sk,
upravený rozpočet bol 2 129 017 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov
bolo 2 124 063 tis. Sk, čo predstavovalo 99,77 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2007.
Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
Čerpanie na podpoložke 641009 ovplyvnili platby na havárie vo výške 1 795 tis. Sk pre obec
Povina a 3 000 tis. Sk pre mesto Vrútky, ktoré neprešli na konci roku 2007 prostredníctvom
Štátnej pokladnice na ich účty.

VÚC
Schválený rozpočet na podpoložke 641010 bol stanovený vo výške 1 506 092 tis. Sk,
upravený rozpočet k 31.12.2007 bol 1 499 105 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových
prostriedkov bolo 1 499 094 tis. Sk, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu roku
2007. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.

Cirkevné školy
Schválený rozpočet na podpoložke 642004 bol stanovený vo výške 32 152 tis. Sk, upravený
rozpočet k 31.12.2007 bol 35 626 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov
bolo 35 625 tis. Sk, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2007.
Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.

Súkromné školy
Schválený rozpočet na podpoložke 642005 bol stanovený vo výške 106 709 tis. Sk, upravený
rozpočet k 31.12.2007 bol 106 143 tis. Sk. Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov
bolo 106 141 tis. Sk, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2007.
Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
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Čerpanie bežných výdavkov za KŠÚ ako celok k 31.12.2007

6%

2%2%
610 - tarifné platy...
620 - poistné
630 - tovary
640 - bežné transfery

90%

Čerpanie bežných výdavkov za školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
k 31.12.2007

5%
20%
610 - tarifné platy...
620 - poistné
55%
20%

630 - tovary
640 - bežné transfery

Čerpanie bežných výdavkov za úrad, školy KŠÚ, VÚC, obce,
cirkevné a súkromné školy k 31.12.2007
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Hlavná kategória /700/ - Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet v kategórií 700 bol stanovený vo výške 1 500 tis. Sk, upravený rozpočet
k 31.12.2007 bol 130 804 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových výdavkov bolo 130 797
tis. Sk, čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu. Čerpanie v kategórií 700
s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2007 bolo 131 053 tis. Sk, čo predstavovalo
percento čerpania k upravenému rozpočtu 100,19 %.
Kategória /710/ - Obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet v kategórií 710 bol stanovený vo výške 1 500 tis. Sk, upravený rozpočet
k 31.12.2007 bol 36 193 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových výdavkov bolo 36 191 tis.
Sk, čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Čerpanie v kategórií 710
s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2007 bolo 36 447 tis. Sk, t.j. 100,70 %
k upravenému rozpočtu.
Vlastný úrad KŠÚ v Žiline
Hlavná kategória (700) - Kapitálové výdavky
Kategória (710) – Obstarávanie kapitálových aktív
Schválený rozpočet v kategórii 710 nebol stanovený , upravený rozpočet k 31. 12. 2007 bol
450 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových výdavkov bolo 450 tis. Sk, čo predstavovalo
100,00 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
Finančné prostriedky boli čerpané:
• 714 001 - 450 tis. Sk - nákup osobného motorového vozidla
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline
Schválený rozpočet v kategórii 710 bol stanovený vo výške 1 500 tis. Sk , upravený rozpočet
k 31. 12. 2007 bol 35 743 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových výdavkov bolo 35 740 tis.
Sk, čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2007. Čerpanie v kategórií 710
s mimorozpočtovými prostriedkami k 31. 12. 2007 bolo 35 996 tis. Sk, čo predstavovalo
percento čerpania k upravenému rozpočtu 100,71 %.
Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu boli prerozdelené organizáciám v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Žiline podľa programovej štruktúry a ekonomickej klasifikácie nasledovne:
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Program 07811
Zdroj /111/
Finančné prostriedky boli čerpané:
713 001: Interiérové vybavenie
• 31 tis. Sk ŠZŠ Kysucké Nové Mesto - nákup interiérového vybavenia
713 002: Výpočtová technika
•
36 tis. Sk PPP Ružomberok - nákup výpočtovej techniky
•
66 tis. Sk PPP Kysucké Nové Mesto - nákup výpočtovej techniky
•
50 tis. Sk ŠZŠ Martin - nákup výpočtovej techniky
713 003: Telekomunikačná technika
• 143 tis. Sk LVS Ľubochňa - dodávka a montáž telekomunikačnej techniky
713 004: Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
• 100 tis. Sk GB Sučany - nákup zariadenia do výdajne stravy
•
87 tis. Sk OU Kysucké Nové Mesto - stroje k praktickému vyučovaniu
•
87 tis. Sk DgC Lietavská Lúčka - zakúpenie elektrickej pece
714 001: Nákup osobného motorového vozidla
• 450 tis. Sk OU Liptovský Mikuláš
716: Prípravná a projektová dokumentácia
• 393 tis. Sk Diagnostické centrum Lietavská Lúčka
717 002: Rekonštrukcia a modernizácia
• 20 000 tis. Sk Gymnázium Čadca - výstavba gymnázia
•
2 000 tis. Sk Gymnázium bilingválne Sučany - rekonštrukcia a prístavba
•
3 000 tis. Sk ŠZŠI Liptovský Ján - rekonštrukcia objektu školy
•
2 200 tis. Sk Spojená škola Čadca - rekonštrukcia kotolne
•
1 700 tis. Sk Spojená škola Dolný Kubín - rekonštrukcia budovy /predtým ŠZŠ
Dolný Kubín/
717 003: Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy
• 2 500 tis. Sk Spojená škola internátna Námestovo - vybudovanie bezbar. vstupu
• 1 300 tis. Sk ŠZŠ Kysucké Nové Mesto - vybudovanie bezbariérového vstupu
• 1 200 tis. Sk ŠZŠ a ŠMŠ, Ul. Vojtaššáka, Žilina - vybudovanie bezbar. vstupu
•
400 tis. Sk Gymnázium M. Hattalu, Trstená - prístavba a nadstavba
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Kategória (720) – Kapitálové transfery
KŠÚ ako celok

.

Schválený rozpočet v kategórii 720 nebol stanovený , upravený rozpočet k 31. 12. 2007 bol
94 611 tis. Sk, čerpanie bez mimorozpočtových výdavkov bolo 94 606 tis. Sk, čo
predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2007.
Finančné prostriedky boli čerpané:
Program 07811:
•
•
•

721 001 -

450 tis. Sk - transfer príspevkovej organizácii SOU TPM Žilina – nákup
osobného motorového vozidla
721 006 - 68 376 tis. Sk - riešenie havarijných situácií obce a mestá
721 007 - 2 680 tis. Sk - riešenie havarijných situácii VÚC

Program 02604:
•

721 006 – 19 100 tis. Sk - materiálno - technický rozvoj športu v oblasti školských
areálov škôl so športovými triedami

•

721 007 – 4 000 tis. Sk - materiálno - technický rozvoj športu v oblasti školských
areálov škôl so športovými triedami

Čerpanie kapitálových výdavkov za úrad, školyˇKŠÚ, obce a VÚC k
31.12.2007

5% 0%
28%
úrad
školy KŠÚ
obce
VÚC
67%
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6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

6.1

Personálne obsadenie a odbornosť zamestnancov úradu

•

Počet zamestnancov

Rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 19.1.2007 bol na
rok 2007 stanovený počet zamestnancov pre Krajský školský úrad v Žiline – celkom 52
zamestnancov .
V súvislosti s plnením úlohy C.15 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 856 zo dňa
11.10.2006 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom č. CD 2007 – 11651/240091:14 zo dňa 18. júna 2007 znížilo počet pracovných miest Krajského školského úradu v Žiline
o 13. Na základe uvedeného listu vydala prednostka Krajského školského úradu v Žiline dňa
27. júna 2007 písomné rozhodnutie o znížení stavu pracovníkov na Krajskom školskom
úrade v Žiline.
V rámci organizačných zmien bolo fyzicky prepustených 7 zamestnancov.
Ďalej 1 štátny zamestnanec bol vymenovaný do dočasnej štátnej služby na zástup rodičovskej
dovolenky a 1 štátny zamestnanec po úspešnom vykonaní výberového konania bol
vymenovaný za predstaveného na osobnom úrade.
Aktuálny počet pracovných miest k 31.12.2007 bol 39. Skutočný počet zamestnancov
k 31.12.2007 bol 38, z toho 30 štátnych zamestnancov a 8 zamestnancov vykonávajúcich
práce vo verejnom záujme.

Tabuľka č. 6.1.1 – Počet zamestnancov k 31.12.2007
počet zamestnancov
určených rozpisom

skutočný počet zamestnancov
k 31.12.2007

počet štátnych zamestnancov

31

31

počet zamestnancov pri výkone prác vo
verejnom záujme

8

7

spolu

39

38
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Graf č. 6.1.1 - Počet zamestnancov k 31.12.2007
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• Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia
Väčšiu časť zamestnancov KŠÚ tvoria ženy - 68 %.

Tabuľka č. 6.1.2 – Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2007
Pohlavie
Počet zamestnancov

ženy

muži

26

12

Graf č. 6.1.2 – Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2007
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• Štruktúra zamestnancov podľa veku
Tabuľka č. 6.1.3 – Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2007
Vekové rozpätie
Počet zamestnancov

Do 30 rokov

31-39 rokov

40-49 rokov

50-59 rokov

2

7

11

17

60 a viac

1

Graf č. 6.1.3 – Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2007

Do 30 rokov
31-39 rokov
40-49 rokov
50-59 rokov
60 a viac

• Najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov
Profesionalita a odbornosť zamestnancov KŠÚ vyplýva aj z vysokej vzdelanostnej úrovne
zamestnancov. Väčšina zamestnancov (74 %) má vysokoškolské vzdelanie, z toho
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa 13 % a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 61 %
zamestnancov. Počas roku 2007 si formou externého štúdia na vysokej škole zvyšovalo svoju
kvalifikáciu sedem zamestnancov. Z toho v priebehu roka dvaja zamestnanci ukončili
bakalárske štúdium a pokračujú v magisterskom štúdiu.

Tabuľka č. 6.1.4 – Najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov k 31.12.2007
Vzdelanie

stredné

úplné stredné

vysokoškolské
I. stupňa

vysokoškolské
II. stupňa

Počet zamestnancov

2

8

5

23
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Graf č. 6.1.4 – Najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov k 31.12.2007
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• Druh štátnej služby štátnych zamestnancov
V priebehu roka 2007 došlo k pohybu v obsadenosti štátnozamestnaneckých miest.
Ku dňu 31.12.2007 boli traja štátni zamestnanci v dočasnej štátnej službe, z toho 2 na zástup
za materskú a rodičovskú dovolenku a 1 na voľné štátnozamestnanecké miesto do
vymenovania vybraného uchádzača do štátnej služby.
• Zaradenie zamestnancov do platových tried
Štátni zamestnanci sú zaradení do platových tried podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú majú
podľa opisu činností na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste vykonávať.

Tabuľka č. 6.1.5 – Zaradenie štátnych zamestnancov do platových tried k 31.12.2007
Platová trieda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

počet štátnych zamestnancov

-

-

-

1

1

3

22

3

1

-

Zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme sú zaradení do platových tried podľa
najnáročnejšej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže,
ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.
Tabuľka č. 6.1.6 – Zaradenie zamestnancov pri výkone prác vo verej. záujme do platových tried
k 31.12.2007
Platová trieda / Platový stupeň

1

2

3/12

4/12

5

6/9

7/12

8/7

9/11

1011

počet zamestnancov pri výkone prác
vo verejnom záujme

-

-

1

1

-

1

1

1

1

1
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6.2 Personálne obsadenie a odbornosť
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ

riaditeľov

škôl

a školských

zariadení

Krajský školský úrad v Žiline mal k 31.12.2007 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 42 škôl
a školských zariadení s právnou subjektivitou, ktoré riadilo 42 riaditeľov.

Tabuľka č. 6.2.1 – Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ k 31.12.2007

Druh školy alebo školského zariadenia

počet

gymnáziá

4

špeciálne školy a zariadenia

27

pedagogicko – psychologické poradne

11
42

SPOLU

Graf č. 6.2.1 – Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ k 31.12.2007
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V roku 2007 bolo na voľné miesta riaditeľov škôl a školských zariadení vyhlásených 6
výberových konaní. Z toho sa uskutočnili dve výberové konania, ktoré boli úspešné a vybraní
uchádzači boli vymenovaní do funkcie. Ostatné výberové konania sa neuskutočnili z dôvodu
neprihlásenia sa žiadneho záujemcu.
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• Štruktúra riaditeľov podľa veku
Až 90,5 % riaditeľov škôl je vo veku od 40 do 59 rokov.
Tabuľka č. 6.2.2 – Štruktúra riaditeľov podľa veku k 31.12.2007
Vekové rozpätie
počet riaditeľov

do 30 rokov

31-39 rokov

40-49 rokov

50-59 rokov

60 a viac

0

3

18

20

1

Graf č. 6.2.2 – Štruktúra riaditeľov podľa veku k 31.12.2007

do 30 rokov
31-39 rokov
40-49 rokov
50-59 rokov
60 a viac

• Štruktúra riaditeľov podľa pohlavia
Riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Žiline tvoria 64 %
ženy a 36 % muži.
Tabuľka č. 6.2.3 – Štruktúra riaditeľov podľa pohlavia k 31.12.2007
Pohlavie
počet riaditeľov

ženy

muži

27

15

Graf č. 6.2.3 – Štruktúra riaditeľov podľa pohlavia k 31.12.2007
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• Najvyššie dosiahnuté vzdelanie riaditeľov
V zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej
a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov na
výkon funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia je potrebné vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa. Všetci riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ tento kvalifikačný predpoklad spĺňajú.
Riaditelia škôl a školských zariadení sa ďalej vzdelávajú v rôznych oblastiach. Deväť
riaditeľov má ukončenú II. kvalifikačnú skúšku a 40 riaditeľov prípravu vedúcich
pedagogických zamestnancov.
• Odmeňovanie riaditeľov
Pri odmeňovaní riaditeľov škôl a školských zariadení sa postupuje podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“).
Riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorí sú pedagogickými zamestnancami, sa tarifný plat
určuje podľa prílohy č. 8 zákona.
Riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorí nie sú pedagogickými zamestnancami, sa tarifný
plat určuje podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov (príloha
č. 4 zákona).
Riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, ktorému sú podriadení zdravotnícki
zamestnanci, sa tarifný plat určuje podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých
škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (príloha č. 5
zákona).
Tabuľka č. 6.2.4 – Odmeňovanie riaditeľov k 31.12.2007
Určenie tarifného platu podľa

počet riaditeľov

tabuľky pre pedagogických zamestnancov
osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov
osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných
a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov

21
11
10

Graf č. 6.2.4 – Odmeňovanie riaditeľov k 31.12.2007
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6.3

Organizačná štruktúra

Krajský školský úrad v Žiline v roku 2007 prešiel organizačnými zmenami, ktoré súviseli so
znižovaním počtu zamestnancov vlastného úradu. Na základe uvedených zmien došlo aj
k zmene organizačnej štruktúry KŠÚ v Žiline.
Krajský školský úrad v Žiline riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednostka. Na KŠÚ
sú tieto stupne riadenia:
a) prednostka
b) vedúci jednotlivých organizačných útvarov
Krajský školský úrad sa organizačne člení na:
a) osobný úrad
b) oddelenia
c) úseky

6.4 Organizačná schéma

Organizačná schéma do 31.3.2007

Prednostka

Oddelenie
ekonomických
činností
Úsek rozpočtu
Úsek účtovníctva

Oddelenie
odborných
a metodických
činností
Úsek pre materské
školy a školské
jedálne

Kancelária
prednostky

Sekretariát
prednostky
Úsek informatiky

Štátna pokladnica

Úsek pre základné
školy

Úsek majetkoprávny

Úsek pre špeciálne
školy a zariadenia

Úsek investícii

Útvar vnútornej
prevádzky

Úsek právny, prístup
k informáciam,
záväzky a
pohľadávky

Osobný
rad

Úsek
kontroly

Úsek krízového
riadenia, BOZP,
PO, COO

Úsek
personalistiky,
vzdelávania
a starostlivosti o
zamestnanca
Mzdová účtareň

Úsek pre G, OA, HA,
DOŠ, DM, CVČ,
súťaže, vzdelávanie

Úsek pre SOU, SPŠ,
ZSŠ, ŠZ, mládež a
Tv

Úsek štatistiky
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Organizačná schéma od 1.4.2007
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Štátna pokladnica
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O
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personalistiky,
vzdelávania
a starostlivosti
o
zamestnanca
Mzdová
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Úsek pre SOU,
SPŠ, ZSŠ, ŠZ,
mládež a Tv

Organizačná schéma od 1.9.2007
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vnútornej
prevádzky

činností
Úsek rozpočtu

Správa majetku

Úsek účtovníctva

Oddelenie
odborných
a metodických
činností

Osobný

Úsek pre
materské školy
a školské jedálne

Úsek
personalistiky,
vzdelávania
a starostlivosti
o
zamestnanca

Úsek investícii
Úsek pre
základné školy
Úsek informatiky

Úsek pre
špeciálne školy a
zariadenia

rad

Úsek právny,
prístup k
informáciám

Úsek
kontroly

Úsek
krízového
riadenia,
BOZP,PO,CO
O

Mzdová
účtareň

sekretariát
Úsek pre G, OA,
HA, DOŠ, DM,
CVČ, súťaže,
vzdelávanie
Úsek pre SOU,
SPŠ, ZSŠ, ŠZ,
mládež a Tv

Úsek štatistiky
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6.5 Vzdelávanie zamestnancov
Zamestnanci KŠÚ sa na vzdelávacích aktivitách zúčastňovali v priebehu celého roka 2007.
Vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme zabezpečoval osobný úrad. Každý zamestnanec má zavedenú osobnú kartu
vzdelávania, na ktorej boli zaznamenávané všetky absolvované vzdelávacie aktivity
zamestnanca. Osobný úrad na konci roku 2007 vyhodnotil finančné náklady vynaložené na
vzdelávanie.
Tabuľka 6.5.1

počet vzdelávacích aktivít
počet dní na vzdelávacej aktivite
Náklady/ Sk

KŠÚ
spolu

na jedného
zamestnanca

118
253
56 468

2,74
5,88
1 313

Náklady na vzdelávanie v roku 2007 boli nižšie ako v roku 2006. Dôvodom bolo
financovanie niektorých vzdelávacích aktivít z Európskeho sociálneho fondu a tiež znižovanie
počtu zamestnancov KŠÚ v Žiline.
• Legislatíva – zmeny, aktualizácia
Cieľom vzdelávania v oblasti legislatívy bolo najmä oboznámiť sa s novými zákonmi a
novelami zákonov.
Vzdelávacia aktivita

Verejné obstarávanie
Zákon o slobode informácií
Zdravotné poistenie
Sociálne poistenie
Školenie k modulu ZORO
IS štátnej pokladnice
Právne minimum pre ekonómov
Účtovníctvo štátu a samosprávy
Akruálne účtovníctvo
Majetok, inventarizácia
BOZP
Ročné zúčtovanie dane
Novela zákona o štátnej službe
Sociálny fond
Školské stravovanie
Energetická hospodárnosť budov
Správa majetku štátu
Novela Zákonníka práce
Cestovné náhrady
Pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v školstve

Počet zúčastnených
zamestnancov

2
1
1
1
3
2
1
3
3
3
1
2
2
1
1
3
3
4
4
4
52

6. Personálne otázky

•

Medzinárodné konferencie a semináre

Účelom medzinárodných konferencií bola výmena poznatkov a skúseností vo vybraných
oblastiach a prednášky popredných odborníkov zo SR a zahraničia.

Vzdelávacia aktivita

Počet zúčastnených
zamestnancov

Medzinárodná vedecká špec.-pedag. konferencia

2

Manažment školy

2

Pedagogická tvorivosť učiteliek MŠ

1

Medzinárodná konferencia Ako sa učitelia učia

1

• Pracovné semináre a stretnutia
Cieľom týchto stretnutí bolo získať pokyny, usmernenia a postupy riešenia aktuálnych otázok,
výmena poznatkov a skúseností vo vybraných oblastiach.
Vzdelávacia aktivita

Počet zúčastnených
zamestnancov

Celoživotné vzdelávanie

3

Školské stravovanie

1

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

3

Školenie pracovníkov PPP a CVPP

2

Euro vo výchovno-vzdelávacom procese

2

Kognitívno-behaviorálna modifikácia prejavov správania autistických detí

1

Odborný tyflopedický seminár

1

Autistický výcvik

1

Fonematické uvedomovanie

1

Sociálna a výchovná práca s deťmi s poruchami správania

1

• Iné
Vzdelávacia aktivita

Štatistika – školské výkazy
Odborná správa registratúrnych záznamov
Školenie vodičov referentských vozidiel
Úprava písomností a e-mailov

Počet zúčastnených
zamestnancov

2
2
11
1
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V rámci Národného projektu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti
komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy sa všetci zamestnanci KŠÚ
v Žiline v roku 2007 zúčastnili vzdelávania „Prvý modul komunikácia“ v rozsahu 25 hodín.
Okrem uvedených vzdelávacích aktivít sa zamestnanci vzdelávali aj formou samoštúdia.

6.6

Očakávaný vývoj vo vzdelávaní zamestnancov

Na základe koncepcie celoživotného vzdelávania vypracovanej MŠ SR a v rámci skvalitnenia
vzdelávacích aktivít na KŠÚ a vytvorenia podmienok pre kvalitný osobnostný rast
zamestnancov vykonal osobný úrad v novembri 2007 analýzu vzdelávacích potrieb
a následne vypracoval plán vzdelávania zamestnancov KŠÚ v Žiline na rok 2008.
V roku 2008 bude potrebné zabezpečiť účasť zamestnancov na odborných seminároch a
školeniach v súlade s minimálnymi štandardami cieľových prioritných skupín štátnych
zamestnancov.
Dôležité budú aj vzdelávania v oblasti prechodu na nové akruálne účtovníctvo, v oblasti
tvorby a financovania projektov z ESF, informačných technológií.
Naďalej budú prebiehať vzdelávania v oblasti legislatívy a novelizácie dôležitých právnych
predpisov.
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7. CIELE A PREHĽAD PLNENIA
Hlavné ciele krajského školského úradu vyplývajú z jeho úloh a poslania, stanovených
zákonom. Ich realizáciou sa napĺňa úloha a zmysel tejto inštitúcie, zriadenej na výkon
miestnej štátnej správy.
Hlavné ciele a úlohy sa koncentrovali na okruhy aktivít:
•

kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva,
výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských
zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti (s výnimkou kontroly a hodnotenia, ktoré
vykonáva Štátna školská inšpekcia) skvalitniť riadiacu a organizačnú prácu riaditeľov škôl
a školských zariadení

•

vydávaním organizačných, metodických pokynov a usmernení pre zriaďovateľov
a riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a vykonávaním
odborných, metodicko-konzultačných činností pre zriaďovateľov, riaditeľov škôl
a školských zariadení, odborných zamestnancov školských úradov v oblasti organizácie
výchovy a vzdelávania, školského stravovania, práce s mládežou, rozvoja telesnej
výchovy a športu zabezpečiť funkčnosť školského systému a schopnosť reagovať na jeho
zmeny a napredovanie

•

koordinovaním plnenia spoločných úloh s inými orgánmi štátnej správy pri riešení
závažných spoločenských problémov podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
dosiahnuť jednotný postup pri ich plnení

•

plnením úloh v oblasti financovania škôl a školských zariadení a kontrolou efektívnosti
využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam
zabezpečiť ich riadny chod a fungovanie a sprehľadniť tok finančných prostriedkov

•

menovaním predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky,
absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky garantovať ich maximálnu objektívnosť a
odbornosť

•

spoluprácou vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi
školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými osobami a s fyzickými
osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaží detí a žiakov škôl
a školských zariadení zabezpečiť rozvoj telesnej kultúry mladej generácie

•

utváraním potrebných materiálnych, personálnych a organizačných predpokladov pre
realizáciu koncepcie štátnej starostlivosti o deti mládež a zabezpečovaním plnenia úloh
vyplývajúcich z vládneho programu starostlivosti o deti a mládež podieľať sa na boji proti
negatívnym celospoločenským javom (kriminalita, drogové závislosti, xenofóbia,
rasizmus, záškoláctvo).

Prehľad plnenia cieľov
Uvedené v bode 4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady
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Potrebné inovácie a zmeny
Potrebné inovácie a zmeny sa týkajú napr.:
•
•
•

zlepšenia vybavenosti výkonnou počítačovou technikou a dobudovania elektronickej
siete medzi KŠÚ, školami a školskými zariadeniami v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti
zvýšenia kontroly výstupných materiálov
zabezpečovania dostupnosti pedagogických dokumentov a legislatívnych predpisov
pre jednotlivých zamestnancov.
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM
ROKU
Na realizáciu činností uvedených v hodnotiacej správe za rok 2007 využíval krajský školský
úrad :
• ľudské zdroje
• spolupráca s partnerskými organizáciami a inštitúciami
• finančné zdroje
Oblasť ľudských zdrojov
Medzi základné zdroje KŠÚ pre plnenie jeho hlavných i ostatných úloh jednoznačne patria
ľudské zdroje, v našom prípade štátni zamestnanci a zamestnanci vykonávajúci práce
vo verejnom záujme v jednotlivých organizačných zložkách a na rôznych stupňoch riadenia.
KŠÚ v Žiline v hodnotenom období - rok 2007 dokázal svoju opodstatnenosť pri
presadzovaní úloh štátnej školskej politiky v žilinskom kraji.
Kvalita vykonávaných činností a ich technická úroveň je determinovaná odbornou úrovňou
zamestnancov KŠÚ. V priebehu roku 2007 boli realizované školenia, semináre a kurzy
zamerané na odbornú problematiku podľa jednotlivých odborov štátnej služby, čo tiež
ovplyvnilo pružnosť riešenia vzniknutých problémov a kvalitu koordinácie rôznych
súvisiacich činností.
Aktivity jednotlivých zamestnancov úradu smerom k spolupracujúcim orgánom
a organizáciám (primátori, starostovia, riaditelia škôl a školských zariadení, prednostovia
úradov, riaditelia vzdelávacích inštitúcii atď.) výrazným spôsobom ovplyvňovali náhľady na
problematiku školstva.
Spolupráca s partnerskými organizáciami a inštitúciami
na úseku základných škôl, materských škôl a školských jedální:
• spolupráca s obcami, ktoré sú školskými úradmi je dobrá. Na pozvanie sa zamestnanci
KŠÚ zúčastňujú stretnutí riaditeľov škôl a školských zariadení v jednotlivých školských
úradoch: 6
• spolupráca s obcami, ktoré nevytvorili školské úrady je zložitá, lebo nemajú odborných
zamestnancov. Riaditelia škôl a školských zariadení sa v prípade problémov obracajú
priamo na KŠÚ: 80
• poradenstvo starostom a odborným zamestnancom školských úradov: 60
• poradenstvo novým odborným zamestnancom školských úradov: 3
• spolupráca
o so starostami obcí, v ktorých sú zriadené predškolské zariadenia, najmä pri
zaraďovaní detí do tried, počte pedagogických zamestnancov, zrušovaní alebo
vytváraní tried, vyplácanie rodičovského príspevku, príplatok za zmennosť ...
o poskytovanie odbornej pomoci najmä pri vytváraní tlačív (napr. rozhodnutia –
prijatie dieťaťa do MŠ, neprijatie dieťaťa do MŠ, prihláška do predškolského
zariadenia), záujmová činnosť v predškolských zariadeniach...
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o pomoc ŠÚ získať podklady zo školských jedální pre RÚVZ v oblasti školského
stravovania: 25
o pomoc ŠÚ pri získavaní podkladov pre zistenie úrovne školského stravovania
v zariadeniach školského stravovania: 25
o poradenstvo pri novovzniknutých ŠJ: 6
o poradenstvo pri určení počtu zamestnancov na počet stravníkov
o poradenstvo pri prefinancovaní stravníkov školy iného zriaďovateľa, ako je ŠJ
o poradenstvo pri výpočte finančného limitu na potraviny
o poradenstvo pri dokumentácii mesačného vyúčtovania v ŠJ
spolupráca s Výskumným ústavom mliekárenským v Žiline
spolupráca s MsÚ, odborom školstva v Martine, v oblasti lektorstva v HACCP
spolupráca s RÚVZ Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín: 2
spolupráca s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky – dobrá, viacerí zamestnanci sú
členmi, resp. odbornými garantmi komisií a iných orgánov MŠ SR, napr. sekcia školského
stravovania
spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline a v Liptovskom Mikuláši je
najmä v oblasti školského stravovania detí v hmotnej núdzi, je skôr na priemernej úrovni,
dobrá spolupráca je na regionálnych úrovniach, medzi KŠÚ a PPP pri organizovaní Burzy
práce /spolupráca so všetkými 5 RÚVZ /Žilina, Čadca, Martin, Liptovský Mikuláš
a Dolný Kubín/ na území regiónu Žilina v oblasti školského stravovania je veľmi dobrá/
so Štátnou školskou inšpekciou – spolupráca dobrá, uskutočňujú sa osobné konzultácie
metodikov s inšpektormi podľa potreby, účasť na spoločných pracovných poradách
poriadaných odbornými zamestnancami ŠÚ
členstvo v Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo: 1
členstvo v komisii prevencie protispoločenských a sociálno – patologických javov pri
Obvodnom úrade v Žiline: 1
spolupráca a odborná súčinnosť v územnej pôsobnosti PPP a CV a PP s orgánmi
a organizáciami, ktoré sa podieľajú na prevencii, ale i na odstraňovaní a represii sociálnopatologických javov mládeže
spolupráca s MPC Bratislava, Tomášikova 4, pri realizácii národného projektu ďalšieho
vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností,
manažmentu a marketingu školy: 4
spolupráca s MPC Trenčín pri realizácii národného projektu – Využitie IKT v predmetoch –
funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách „FIT“: 3
spolupráca s Národnou asistenčnou službou na programe eTwinnig – podpora akcií
organizovaných NSS: 2
s orgánmi školskej samosprávy - spolupráca je dobrá, mnohokrát však závisí od zloženia
rady školy
so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši – veľmi dobrá spolupráca,
najmä pri prijímacom a odvolacom konaní na štúdium na stredných školách

na úseku stredných škôl:
• spolupráca so Žilinským samosprávnym krajom :
• metodicko- poradenská činnosť vo vzťahu k pracovníkom školského úradu ŽSK.
pozitívum – ústna dohoda o vzájomnej spolupráci v oblasti organizácie výchovy
a vzdelávania, negatívum - nie vždy dodržané hranice pôsobnosti v súlade
s kompetenciami určenými zákonom č. 596/2003 Z. z.
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•

•
•
•
•

•
•

spolupráca pri zaraďovaní a vyraďovaní študijných a učebných odborov na stredných
školách, spolupráca v oblasti zaraďovania do siete škôl a školských zariadení
a vyraďovania zo siete a zmenách v sieti nie je dostačujúca. Viazne konzultácia
i informovanosť zo strany ŽSK.
so štátom uznávanými cirkvami a náboženskými spoločenstvami - na požiadanie
poskytnuté odborné, resp. podporujúce ústne i písomné stanoviská, pozývanie riaditeľov
cirkevných stredných škôl na porady v územnej pôsobnosti Žilinského kraja
s MŠ SR – spolupráca je dobrá, závisí od príslušného odboru/jeho zamestnanca,
s MŠ SR - práca v komisii pre morálne oceňovanie v rezorte školstva, v komisii pre
udeľovanie čestných názvom školám a školským zariadeniam
s orgánmi školskej samosprávy - dobrá spolupráca v rámci pôsobenia v radách
bilingválnych škôl, na pozvanie rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK- účasť na
výberových konaniach na vymenovanie riaditeľa školy v súlade s poverením prednostu
KŠÚ v Žiline.
aktívna participácia v rámci činnosti Územnej školskej rady pri ŽSK
veľmi dobrá spolupráca s ŠPÚ pri organizačnom zabezpečovaní Novej koncepcie
maturitnej skúšky a Ďalšieho vzdelávania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov
v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách

Spolupráca s MPC
• pri zabezpečovaní kurzov a školení pedagogických zamestnancov - dobrá spolupráca
s MPC Bratislava, Tomášikova, MPC v Trenčíne
• pri zabezpečovaní kurzov a školení pedagogických zamestnancov – problematická
spolupráca s MPC v Banskej Bystrici (organizácia a lektorovanie MPC Banská Bystrica
v príprave vyučujúcich všeobecno-vzdelávacích predmetov na maturitnú skúšku v rámci
projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti
ukončovania štúdia na stredných školách – v odbornej zložke)
• dobrá spolupráca s komisiou Regionálneho vzdelávania pre pilotné centrum pri Združenej
strednej škole dopravnej Martin – Priekopa, v ktorej je zamestnanec KŠÚ aktívnym
členom a pomocníkom pri rozvoji nových študijných a učebných odborov v doprave
• dobrá spolupráca so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania MŠ SR formou členstva
v Odbornej komisií ŠIOV, členstva v organizačnom výbore MŠ SR k príprave
prezentačnej akcie SOŠ a SOU na JUVYR Bratislava a v príprave vyučujúcich
odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách
• veľmi dobrá spolupráca so Združením pracovníkov poľnohospodárskych, lesníckych
a potravinárskych škôl a školských zariadení, formou informačnej práce a vzájomnej
spolupráce pri rozvoji študijných i učebných odborov
na úseku špeciálnych škôl:
• spolupráca so starostami obcí, v ktorých sú špeciálne triedy, špeciálne školy podľa
aktuálnych potrieb
• spolupráca so starostami obcí pri riešení problematiky školskej integrácie na základe ich
požiadaviek
• zamestnanci KŠÚ sa zúčastňujú stretnutí riaditeľov škôl a školských zariadení
v jednotlivých školských úradoch na základe pozvania
• pracovné stretnutie zamestnancov MPC, ŠŠI, KŠÚ
• spolupráca s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky je dobrá, predovšetkým s
odborom špeciálnej výchovy a vzdelávania
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spolupráca s orgánmi školskej samosprávy sa realizuje prostredníctvom delegovaných
zástupcov KŠÚ v jednotlivých radách škôl a školských zariadení
spolupráca so školskými úradmi sa zameriava predovšetkým na poskytovanie odbornej
pomoci najmä v oblasti integrácie
zvyšuje sa rozsah spolupráce s riaditeľmi stredných škôl pri zabezpečovaní integrovaného
vzdelávania žiakov so špeciálnymi pedagogickými potrebami
spolupráca so Združením odborných učilíšť na Slovensku (ZOUS) pri riešení problémov
vzdelávania
školskí inšpektori sú prizývaní na porady riaditeľov škôl a zariadení, sú im poskytované
informácie na požiadanie
pokračuje spolupráca s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave v oblasti prípravy
špeciálnych pedagógov
spolupracujeme s ŠPÚ v Bratislave v problematike autizmu, vzdelávaní viacnásobne
postihnutých detí, v učebných odboroch v OU, ŠPP a pri tvorbe metodických materiálov
spolupráca s medzinárodnými inštitúciami vzdelávajúcimi pedagógov pre špeciálne školy
a školské zariadenia s deťmi so ŠPP(účasť na seminároch a sympóziách)
spolupráca so školami pre deti so ŠPP v rámci dialógu „Východ - Západ“
spolupráca s medzinárodnou organizáciou združujúcou špeciálnych pedagógov
spolupráca s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa výchovou a rodinou v štátoch
EÚ(účasť na konferenciách a seminároch)
spolupráca s ÚPSV a R a Ústredím práce soc. vecí a rodiny
spolupráca so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva
členstvo odborných zamestnancov KŠÚ v radách škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
spolupráca a odborná pomoc rodičom detí so zdravotným postihnutím
spolupráca so ŠŠ pri organizovaní športových súťaží, súťaží zručnosti a prehliadok
záujmovej činnosti žiakov a súťažiach a prehliadkach so športovým zameraním /Martin,
L. Hrádok, Žilina/, s estetickým zameraním : Bytča, Šuja, Ružomberok, Martin, L.
Mikuláš, súťaž murárov a SaDP : OU Liptovský Mikuláš,

na úseku starostlivosti o mládež, súťaže a iné :
• v spolupráci s MŠ SR sa pokračovalo v realizácii a finančnom zabezpečení súťaží
vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. V roku 2007 sa naďalej
pokračovalo podľa doterajších legislatívnych predpisov. Nebola urobená žiadna úprava.
V zložení Koordinačnej rady súťaží, poradného orgánu misnistra školstva taktiež
nenastala zmena. Krajské školské úrady neboli pozvané ani na jedno stretnutie rady.
Pridelené finančné prostriedky predstavovali 69,15 % rozpočtu roku 2007. Po
neúspešnom rozporovaní rozpočtu v mesiaci marec 2007 sa Krajský školský úrad v Žiline
opätovne obrátil listom na MŠ SR v septembri 2007. Finančné prostriedky na
organizovanie súťaží boli zvýšené o sumu 460 tisíc slovenských korún. Negatívne
hodnotíme skutočnosť, že počas celého roka sa zaraďujú do zoznamu súťaží vyhlásených
MŠ SR ďalšie súťaže, najmä pre základné umelecké školy, ktorých počet v porovnaní
s iným typom škôl neúmerne rastie. Počet súťaží sa zvyšuje a pridelené finančné
prostriedky sú z roka na rok nižšie.
Na organizáciu súťaží v kolách okresných a krajských negatívne vplýva aj plánovanie
termínov na prvé mesiace roka. Krajské školské úrady nemajú v tomto období pridelené
finančné prostriedky na realizáciu súťaží, nie je možné uzatvárať zmluvy o organizovaní
súťaží. Presunom termínu jazykových olympiád z februára na január sa ešte viac prehĺbil
nesúlad medzi pridelenými finančnými prostriedkami a schválenými termínmi.
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Tento termín je nevyhovujúci aj z ďalšieho dôvodu, a to koniec prvého polroka školského
roka. Ministerstvo školstva podporilo organizáciu Olympiády zo slovenského jazyka, čo
hodnotíme pozitívne. Negatívne, priam stresujúco pôsobilo vyhlásenie nultého ročníka
tejto súťaže. Propozície o organizovaní olympiády Slovenská komisia Olympiády zo
slovenského jazyka zverejnila mesiac pred školským kolom. Školy nemali čas na
prípravu, výsledkom čoho bola skutočnosť, že v Žilinskom kraji sa organizovalo okresné
kolo tejto olympiády len v okrese Námestovo a do krajského kola priamo zo škôl sa
prihlásilo 13 základných a 3 stredné školy. Vysoko pozitívne hodnotíme uplatnenie
smernice č. 22/2006-R z 15. júna 2006, ktorou sa určuje postup pri poskytnutí finančných
prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov v znení neskorších
predpisov v praxi. Pre školy to je to určite pozitívna motivácia pracovať so žiakmi aj
v oblasti mimoškolských aktivít medzi ktoré patria aj súťaže.
v spolupráci s Ministerstvom dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
a Slovenskou poštou bola aj v tomto roku realizovaná Súťaž o najkrajší list.
pre ÚĽUV bola spropagovaná súťaž pod názvom V krajine remesiel
nezisková organizácia Inštitút pre rozvoj osobnosti požiadala Krajský školský úrad
v Žiline o spoluprácu pri uplatňovaní celoslovenského vzdelávacieho a osvetového
školského projektu Symbol zdravia a krásy – Anorexia. Nad projektom zobrala záštitu aj
prednostka úradu. Pre zmeny v personálnom obsadení inštitútu sa projekt nezrealizoval do
poslednej fázy – vyhodnotenia.
v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline sa realizoval ďalší ročník súťaže
triednych a školských časopisov pre materské, základné a stredné školy. Tradične sa do
tejto súťaže zapojili aj deti slovenských škôl v zahraničí. Za pomoci KŠÚ v Žiline bola
súťaž zaradená do zoznamu súťaží vyhlásených Ministerstvom školstva SR.
v spolupráci s Červeným krížom bola úspešne realizovaná súťaž žiakov v zdravotníckych
hliadkach.
okresné a krajské kolá súťaží sa aj v roku 2007 bez väčších problémov organizovali
a finančne zabezpečovali v spolupráci s centrami voľného času. S týmito školskými
zariadeniami boli podpísané zmluvy o organizovaní súťaží v počte 15 zmlúv a 14
dodatkov. Na úrovni okresných kôl predmetových olympiád a ostatných súťaží
zameraných na umenie a literatúru súťažilo vyše 8,5 tisíca žiakov, na úrovni krajských kôl
1290 žiakov základných a stredných škôl. Prínosom v úspešnej realizácii je aj dobrá
spolupráca krajského školského úradu so zriaďovateľmi CVČ a Iuventou.
celoslovenské súťaže vyhlásené MŠ SR boli organizované v spolupráci so základnými
umeleckými školami, Konzervatóriom v Žiline, Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku a
Domom kultúry v Dolnom Kubíne. Na organizovanie a finančné zabezpečenie
celoslovenských súťaží realizovaných v Žilinskom kraji bolo uzatvorených a podpísaných
9 zmlúv a 1 dodatok.
v spolupráci so školami a ich zriaďovateľmi boli Ministerstvu školstva SR predložené
návrhy na ocenenie najlepších učiteľov a žiakov Veľkou a Malou medailou sv. Gorazda
i Pamätným listom.
pokračovala spolupráca s Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov
pri poskytovaní pôžičiek. V zmysle platných pokynov boli žiadosti odstúpené
na priame vybavenie do Bratislavy.
spolupráca s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave pri vzdelávaní
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení - hodnotenie záverečných prác
učiteľov a pôsobenie v komisií na záverečné hodnotenie pedagógov v projekte
vzdelávania riadiacich pedagogických zamestnancov Školský manažment.
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spolupráca s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici pri realizácii
Olympiády ľudských práv
spolupráca so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave pri realizácii projektu Európa
v škole
spolupráca so spoločnosťou špecializujúcou sa na certifikáciu vzdelávacích subjektov
International Education Society (IES) v Londýne
riešenia problémov rómskych komunít s účasťou úradu splnomocnenca vlády SR v SNV
spolupráca s PPP pri prevencií sociálno-patologických javov
práca v komisií v rámci protidrogovej problematiky mládeže
spolupráca s Policajným riaditeľstvom, prokuratúrou, súdmi pri riešení drogovej činnosti
a sociálno – patologických javov mládeže
spolupráca s „Národnou spoločnosťou pre prevenciu kriminality, trestné právo
a súdnictvo“
koordinovanie okresných a krajských súťaží žiakov a študentov.

Finančné zdroje
Problematika je podrobne rozpracovaná v bode 5. Rozpočet organizácie
NÁVRHY PRE BUDÚCE OBDOBIE
KŠÚ v Žiline
• Hlavnou úlohou pre budúce obdobie je i naďalej pokračovať v zmysluplnej práci pri
výkone miestnej štátnej správy, podieľať sa na vytváraní čo najlepších podmienok na
skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho zabezpečovanie po stránke
organizačnej, metodicko-riadiacej, finančnej a ďalšej kvalitnej prípravy zamestnancov
• zorganizovať pracovné stretnutie so Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní a so
zástupcami KŠÚ s cieľom zjednotenia postupu pri uznávaní dokladov o vzdelaní
získanom na škole v zahraničí
• iniciovať organizovanie pracovných porád zamestnancami MŠ SR pre zamestnancov KŠÚ
vo všetkých oblastiach štátnej správy v školstve
• spolupracovať pri návrhu zákona novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
o celoživotnom vzdelávaní, zákona o pedagogických zamestnancoch, zákona o odbornom
vzdelávaní, POP a i.
• spolupráca s MPC pri zabezpečovaní národných projektov a iných aktivít
• v spolupráci s ŠPÚ zabezpečiť organizáciu EČ a PFIČ maturitnej skúšky, organizovať
pracovné porady za účasti MŠ SR, KŠÚ, ÚIPŠ, ŠIC
• rozšíriť spoluprácu v oblasti zabezpečovania úloh v transformácii škôl, ďalšieho
vzdelávania učiteľov, certifikačných meraní a pod.
• užšie spolupracovať so ŠŠI, vyšpecifikovať oblasť kontrolnej činnosti ŠÚ a ŠŠI
• zúčastňovať sa na medzinárodných špeciálno-pedagogických konferenciách a iných
konferenciách seminároch v zahraničí
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Územná pôsobnosť
• organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť maturitné skúšky 2007/2008
• skvalitniť prípravu a zabezpečenie maturitnej skúšky organizovať min. 4 x ročne pracovné
porady za účasti KŠÚ, ŠPÚ a ŠIOV
• organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
• organizovať pracovné porady, semináre podľa potrieb regiónu a jednotlivých typov ŠŠ
a zariadení, prípadne podľa ponuky iných inštitúcií
• podieľať sa na príprave a realizácii projektov (Springday, Enviroprojekt, Grafické
systémy, Zdravie v školách, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, Jazykové
laboratóriá pre základné a stredné školy, Otvorená škola, E-vzdelávanie žiakov so
zdravotným postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia, Detské dopravné
ihriská, Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania a pod.), do ktorých
je zapojený KŠÚ, resp. školy a školské zariadenia v pôsobnosti KŠÚ
• podieľať sa na vyhodnocovaní projektov vrátane usmernenia k predloženiu záverečných
správ. Spracovať žiadosti o úpravy a zmeny v rozpočtoch projektov. Pripraviť a realizovať
pracovné stretnutia k problematike záverečných správ (najčastejšie nedostatky
vyplývajúce z kontrol). Vytvoriť záverečné správy pre MŠ SR.
• Pri príležitosti Svetového dňa výživy predložiť návrhy na ocenenie odborníkov v oblasti
výživy detí a žiakov v rezorte školstva
Zriaďovateľská pôsobnosť
• užšie spolupracovať so ŠŠI, vyšpecifikovať oblasti kontrolnej činnosti ŠÚ a ŠŠI
• v zmysle Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho
implementácie do praxe vytvoriť predpoklady pre jej úspešnú realizáciu na úrovni
zriaďovateľa podľa časti č.6 Návrh realizačných krokov v oblasti legislatívnych zmien,
financovania a personálneho zabezpečenia PPP
• zorganizovať stretnutie a ocenenie úspešných študentov a pedagógov
• pokračovať v racionalizácii a optimalizácii siete škôl a školských zariadení v oblasti
špeciálneho školstva, prehodnotiť sieť učebných odborov a zaraďovať do siete nové
učebné odbory podľa požiadaviek regiónu
• organizovať pracovné porady, semináre podľa potrieb regiónu a jednotlivých typov ŠŠ
a zariadení, prípadne podľa ponuky iných inštitúcií
• spoluorganizovať odborné semináre – aj s medzinárodnou účasťou
• v spolupráci s OU Ružomberok zabezpečiť prechod školy pod zriaďovateľskú pôsobnosť
ŽSK, metodicky školu naďalej riadiť
• iniciovať organizovanie pracovných porád zamestnancami MŠ SR pre zamestnancov KŠÚ
vo všetkých oblastiach štátnej správy v školstve
• Pripraviť Deň učiteľov 2008 spojený s oceňovaním učiteľov škôl v ZP KŠÚ. Predložiť
návrhy na ocenenie učiteľov.
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Okruh inštitúcií, ktoré využívajú výsledky práce KŠÚ, (ako bolo bližšie uvedené v kapitole
2), tvoria najmä ( v zostupnom poradí):
o
o
o
o
o
o

o

o
o

o

školy a školské zariadenia (štátne, cirkevné, súkromné)
zriaďovatelia škôl a školských zariadení (obce, mestá, ŽSK)
orgány verejnej správy
sociálni partneri – odborový zväz školstva a vedy, komory, asociácie a pod.,
štát, vláda SR, Výbor NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport,
orgány štátnej správy v školstve a iné orgány štátnej správy – ministerstvo
školstva a priamo riadené organizácie ministerstva – ŠPU, ŠŠI, ÚIPŠ, ŠIOV,
MPC, VÚDPaP, IUVENTA, školské výpočtové strediská a pod.,
ostatné ústredné orgány štátnej správy a iné organizácie, napr. ministerstvo
financií (MF SR), ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, (MPSVaR SR),
ministerstvo životného prostredia, (MŽP SR), ministerstvo pôdohospodárstva (MPô
SR), ministerstvo hospodárstva (MH SR), ministerstvo zdravotníctva (MZ SR),
mimovládne organizácie napr. UNICEF, SGI, Nadácia ORAVA a pod.,
občianske združenia napr. Slovenská rada rodičovských združení (SRRZ), Slovenský
výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), Asociácia riaditeľov
štátnych gymnázií a pod.,
široká verejnosť.

Výstupné materiály ako cielené nástroje spätnej väzby sa využívajú najmä na skvalitňovanie
riadiacej práce škôl a školských zariadení, ako kvalifikované podklady na rozhodovanie.
Informácie o výsledkoch kontrolných zistení sa uvádzajú a citujú v rôznych materiáloch
a publikáciách (vrátane zahraničných publikácií) a médiách.
Krajský školský úrad zohľadňuje aj širší a rôznorodejší okruh neinštitucionálnych užívateľov
výstupov kontrolnej činnosti, medzi ktorých zaraďujeme
- tých, ktorým systém slúži, jeho klienti“ (žiaci, rodičia),
- tých, ktorí sa na výchove a vzdelávaní podieľajú z titulu svojej profesie (učitelia,
riaditelia, poradenskí zamestnanci a pod.),
- tých, ktorí systém budujú, udržujú a riadia,
- tých, ktorí preň vytvárajú ďalšie podmienky (vysoké školy pripravujúce pedagógov,
sponzori, tzv. 3 sektor a pod.).
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Zoznam použitých skratiek

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
KŠÚ
MŠ SR
MPSVaR
MF SR
MŽP SR
MPô SR
MH SR
MZ SR
ŽSK
ŠPÚ
ŠŠI
ÚIPŠ
ŠIOV
MPC
ŠÚ
VÚDPaP
RÚVZ
AMŠ SR
MŠ
ZŠ
SŠ
VŠ
PPP
OU
CVČ
ŠZŠ
ŠJ
BOZP
CO, OpP
KM
POP
ŠVVP

Krajský školský úrad
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žilinský samosprávny kraj
Štátny pedagogický ústav
Štátny školská inšpekcia
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Metodicko-pedagogické centrum
Školský úrad
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Vysoká škola
Pedagogicko-psychologická poradňa
Odborné učilište
Centrum voľného času
Špeciálna základná škola
Školská jedáleň
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Civilná ochrana, ochrana pred požiarmi
Krízový manažment
Pedagogicko-organizačné pokyny
Špeciálne výchovno vzdelávacie potreby

65

