Prehľad o vykonaných kontrolách odborom kontroly Ministerstva školstva SR za obdobie
od. 1. 1. 2009 -  do 31. 5. 2009 (okrem kontrol prostriedkov EÚ)
Poradové číslo
1
Kontrolovaný subjekt
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
(od 30. 3. 2009 - 14. 4. 2009)
Zameranie kontroly
Kontrola plnenia uznesení vlády SR a výborov NR SR za obdobie I. štvrťroku 2009
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené, že MŠ SR za obdobie I. štvrťroku 2009 nesplnilo 8 úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR
Poznámky
Na základe výsledkov kontroly bol vydaný Príkaz ministra č. 7/2009-I zo 16.4.2009 k odstráneniu nedostatkov a príčin ich vzniku zistených kontrolnou skupinou MŠ SR
Poradové číslo
2
Kontrolovaný subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčín
(od 2. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
Zameranie kontroly
Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva zriaďovateľovi strednej odbornej školy sklárskej, Lednické Rovne za kontrolované obdobie rok 2007 
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
Poradové číslo
3
Kontrolovaný subjekt
Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne
(od 2. 3. 2009 - 25. 3. 2009)
Zameranie kontroly
Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva za kontrolované obdobie rok 2007
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 
Kontrolné zistenia
 Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
Poradové číslo
4
Kontrolovaný subjekt
Stredné odborné učilište strojárske, Bratislava
(od 28. 1. 2009 do 6. 3. 2009 s prerušením)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola bola tematicky zameraná na identifikovanú nezrovnalosť Sprostredkovateľským orgánom (MŠ SR) v projekte Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 3, „Modernizácia učebných osnov v odbore Technické služby v autoservise“, kód 13120120165, ktorý bol financovaný z verejných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu ministerstva  a na základe požiadavky Sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EU MŠ SR.
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolovaný subjekt tým, že uzatvoril DOV bez súhlasu zriaďovateľa porušil  ustanovenia § 4  a § 9 ods. 1 zákona č. 552/3003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme a tým aj finančnú disciplínu podľa § 31 ods.1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podľa ktorého „porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté“. 
Poradové číslo
5
Kontrolovaný subjekt
Občianske združenie „Strom života“ Bratislava
(od  17. 3. 2009 do 7. 4. 2009)  
Zameranie kontroly
Kontrola bola zameraná na účelné použitie a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých formou dotácie z rozpočtu MŠ SR v roku 2008 so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti finančních prostriedkov dotácie
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené porušenie  finančnej disciplíny vo výške 550 000 Sk podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a to porušením pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, porušením § 224 ods. 2 písm. d) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, a to tým, že kontrolovaný subjekt neviedol evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a tiež porušenie § 8 ods. 1 zákona  č. 431/2002 Z. z. zákona  o učtovníctve
Poradové číslo
6
Kontrolovaný subjekt
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
(21.1.2009 – 31.3.2009)
Zameranie kontroly
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu MŠ SR zriaďovateľovi Základnej školy, Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava za kontrolované obdobie rok 2007
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
MČ Dúbravka porušila zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa spravujú záväzkové vzťahy štátu a samosprávnych územných jednotiek.
Poradové číslo
7
Kontrolovaný subjekt
Základná škola Sokolíková, Bratislava- Dúbravka
(27.1.2009- 1.4.2009)
Zameranie kontroly 
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu MŠ SR za kontrolované obdobie rok 2007
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa:
- § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 49 609,50 Sk (1 646,73 €),
 - § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 11 082 Sk (367,86 €),
 - úhradou cestovných náhrad za ubytovanie inej osoby z prostriedkov štátneho rozpočtu  porušil rozpočtovú disciplínu  podľa  § 31  ods. 1 písm.  b)  zákona      č. 523/2004  Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 1 530  Sk (50,79 €),
- § 31 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je kontrolovaný subjekt za uvedené porušenie finančnej disciplíny (body 1.1 a), 1.1 b) a 1.2 správy) podľa ods. 1 písm. b) povinný odviesť finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny, tzn. v celkovej sume 62 221,64 Sk (2 065,38 €) a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu,          
- úhradou preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s § 19 ods. 8  zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy porušil kontrolovaný subjekt rozpočtovú disciplínu  podľa  § 31  ods. 1 písm.  l)  zákona  č. 523/2004  Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške  80 400 Sk  (2 668,79 €),
-konal v rozpore s ustanovením § 226 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov 
- neviedol evidenciu dohôd uzatvorených v kontrolovanom období, čím porušil ustanovenie  § 224 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce,
 - nevykonával v roku 2007 pri obstarávaní tovarov a služieb prieskum trhu, neviedol centrálnu evidenciu obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou a nearchivoval príslušnú dokumentáciu, porušil § 102 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, 
-porušil § 3 ods. 1 zákona  č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
- nedodržal ustanovenia zákona č. 431/2002  Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- porušil § 6 ods. 1 zákona o účtovníctve, 
	porušil ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, 
porušil § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve,

Poznámka 
Kontrolovaný subjekt dňa 31. 3. 2009, t. j. do dňa ukončenia následnej finančnej kontroly, odviedol finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny, tzn. v sume 2 065,38 € (62 221,64 Sk) na príjmový účet MŠ SR vedený v Štátnej pokladnici.      
Poradové číslo
8
Kontrolovaný subjekt
Slovenský orol, Bratislava
(22.4.2009- 19.5.2009)
Zameranie kontroly
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu MŠ SR za kontrolované obdobie rok 2008
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa: 
- Čl. 2 ods. 4 zmluvy o poskytnutí dotácie, 
- § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, tzn. použil verejné prostriedky nad rámec oprávnenia vo výške     17 902, 50 Sk (594,25 €),
-§ 7 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, 
- § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške  9 152 Sk ( 303,79 €),
- § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, tzn. použil verejné prostriedky nad rámec oprávnenia vo výške 2 983 Sk (99,02 €),
- § 31 ods. 1 písm. d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 701,20 Sk (23,28 €),
-l § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
- § 31  ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004  Z. z.  o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške 52 527,60 Sk  (1 743,60 €),
-§ 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
- ustanovenie § 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
-ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 
-§ 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
-§ 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Poznámka
Kontrolovaný subjekt dňa 14. 5. 2009, t. j. do dňa ukončenia následnej finančnej kontroly, odviedol finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny, tzn. v sume 2 045,38 (61 619,12 Sk) na príjmový účet MŠ SR vedený v Štátnej pokladnici.      
Poradové číslo
9
Kontrolovaný subjekt
Súkromá základná umelecká škola, Považská Bystrica
(22.10.2008-12.1.2009)
Zameranie kontroly
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu MŠ SR za kontrolované obdobie rok 2006
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolovaný subjekt porušil § 8, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – nepreukázateľnosť účtovných záznamov (986 586 + 317 844)  v sume   1 304 430 Sk   (43 299 €).                            
Poradové číslo
10
Kontrolovaný subjekt
Stanislav Kardoš, Považská Bystrica
(22.10.2008-12.1.2009)
Zameranie kontroly
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými v roku 2006 z  rozpočtu ministerstva školstva  SR  zriaďovateľovi  Súkromnej základnej umeleckej školy, M. R. Štefánika  č.245/9,  Považská Bystrica za kontrolované obdobie rok 2006
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 3 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a tým bola zároveň zriaďovateľom porušená finančná  disciplína  podľa  § 31  ods. 1  písm.  m)  zákona  o rozpočtových pravidlách, a to porušením pravidiel a podmienok pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy v sume  7 214 000  Sk (239 461 €).
Poradové číslo
11
Kontrolovaný subjekt
Gymnázium, Poprad
(10.2.2009-27.2.2009)
Zameranie kontroly
Kontrola bola zameraná na identifikované zistenia Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (ďalej len SORO) v projekte SOP ĽZ 2005/3-110„Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v okrese Poprad a Kežmarok ako prostriedok zvýšenia ich adaptability vo vzťahu k potrebám študentov“, kód ITMS 11230220526 z verejných prostriedkov poskytnutých z Ministerstva školstva SR a na základe požiadavky Sekcie ekonomiky pre štrukturálne fondy EU MŠ. 
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa ustanovenia:
- § 31 ods. 1 písm. n) zákona  o rozpočtových pravidlách v celkovej výške 69 409 Sk, v znení ktorého porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté,
-§ 31 ods. 1 písm.  b) zákona  o rozpočtových pravidlách v celkovej výške 25 193,18 Sk, v znení ktorého  porušením finančnej disciplíny je použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dôjde k ich vyššiemu čerpaniu. 
Poznámky 
Počas výkonu kontroly dňa 27. 2. 2009 odviedol KP finančné prostriedky vo výške 836,26 €  (25193,18 Sk) za porušenie finančnej disciplíny na účet vedený v Štátnej pokladnici. 
Poradové číslo
12
Kontrolovaný subjekt
Rímskokatolícky biskupský úrad, Spišské Podhradie
(20.1.2009-30.1.2009)
Zameranie kontroly
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva zriaďovateľovi Základnej školy s materskou školou Kráľovnej Pokoja v Haligovciach za kontrolované obdobie rok 2007
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
Poradové číslo
13
Kontrolovaný subjekt
Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja, Haligovce
(20.1.2009-30.1.2009) 
Zameranie kontroly
Kontrola bola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva v cirkevnej škole za kontrolované obdobie rok 2007
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolovaný subjekt nedodržal  ustanovenia § 8 ods. 1 až 4  zákona      č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Poradové číslo
14
Kontrolovaný subjekt
Univerzita J. Selyeho, Komárno
(od 2.3.2009 do 26.3.2009)
Zameranie kontroly
Kontrola zameraná na preverenie dodržiavania „Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov z  29. 1. 1996 v znení neskorších predpisov“
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené porušenie ustanovenia :
-§ 6 ods. 1 Vyhlášky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, tým že UJS organizovala II. kvalifikačnú skúšku prostredníctvom tretej osoby, Centra vzdelávania Univerzity J. Selyeho, so sídlom na Ul. Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno,.  
-§ 6 ods. 2b) vyhlášky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov tým, že niektorí uchádzači o vykonanie II. kvalifikačnej skúšky nepreukázali 10 rokov pedagogickej praxe,
-nedodržanie zásad a postupov vypracovávania a obhajoby záverečných prác absolventov II. kvalifikačnej skúšky podľa Usmernenia č.783/1996-155 tým, že absolventi vypracovávali obsahovo aj formálne totožné záverečné práce a skúšobné komisie nedodržali čas na ich obhajobu.
Poradové číslo
15
Kontrolovaný subjekt
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(od 4.3.2009 do 24.3.2009) 
Zameranie kontroly
Kontrola zameraná na preverenie dodržiavania „Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov z  29. 1. 1996 v znení neskorších predpisov“
Výstup
Záznam o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
Poradové číslo
16
Kontrolovaný subjekt
Základná škola s materskou školou, Gemerský Jablonec 244, 980 35
(od 16.3.2009 do 20.4.2009)
Zameranie kontroly
Preveriť dodržiavanie zákona č. 597/2003 Z. z. o  financovaní základných škôl, stredných škôl a  školských zariadení v znení neskorších predpisov,
Výstup
Protokol o výsledku štátneho dohľadu
Kontrolné zistenia
Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie:
- § 32a ods. 2 písm. b) a § 32b ods. 1, 2  a  4 školského zákona, ako aj ustanovení Čl. 2 ods. 1, 2 Metodického usmernenia č. 3/2006-R  z 24. 1. 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách a v stredných školách . 
- evidencia vzdelávacích poukazov nebola v súlade  s Čl. 2 bod 2 písm. d) Smernice MŠ SR       č. 6/2007-R z 29. mája 2007 o vzdelávacích poukazoch.
Poradové číslo
17
Kontrolovaný subjekt
Základná škola s materskou školou, Melíškova 650, Veľké Leváre 908 73
( od 9.1.2009 do 26.1.2009)
Zameranie kontroly
Preveriť dodržiavanie zákona č. 597/2003 Z. z. o  financovaní základných škôl, stredných škôl a  školských zariadení v znení neskorších predpisov,
Výstup
Protokol o výsledku štátneho dohľadu
Kontrolné zistenia
Štátnym dohľadom bolo zistené, že v školskom roku 2006/2007 1 vzdelávací poukaz a v školskom roku 2007/2008 16 vzdelávacích poukazov neboli podpísané  jeho zákonným zástupcom, čo nie je  v súlade s Čl. 2 bod 2 a písm. d) Smernice MŠ SR č. 6/2007-R z 29. mája 2007 o vzdelávacích poukazoch. Evidencia vzdelávacích poukazov nebola v súlade  s Čl. 2 bod 3 písm. a) Smernice MŠ SR č. 6/2007-R z 29. mája 2007 o vzdelávacích poukazoch
Poradové číslo
18
Kontrolovaný subjekt
                                                     Ministerstvo školstva SR 
( od 2.3. 2009 do
Zameranie kontroly
Preverenie dodržiavania smernice č. 23/2008-I a č. 40/2008-I o postupe pri príprave predkladaní materiálov určených na rokovanie gremiálnej porady ministra, vlády SR a NR SR
Výstup
Záznam o vykonaní kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
Poradové číslo
19
Kontrolovaný subjekt
Univerzita J. Selyeho, Komárno
(od 31. 3. 2009 do 3.6. 2009)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami vo verejnoprávnej inštitúcii  za kontrolované obdobie roky 2007, 2008
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené porušenie finančnej disciplíny podľa:
- § 31 ods. 1 písm. b), c), j) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
- § 8. ods. 1 zákona č. 431/2002 o účtovníctve, 
- porušenie zákonníka práce č. 311/2001, 
- § 8 a 9 zákona  č. 502/2001o finančnej kontrole, 
-nedodržanie § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách
Poznámky
Kontrolovaný subjekt dňa 21. 5. 2009, t. j. do dňa ukončenia následnej finančnej kontroly odviedol finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny, tzn. v sume    15 429,66 € (464 833,90 Sk) na príjmový účet MŠ SR vedený v Štátnej pokladnici.      





