Prehľad o vykonaných kontrolách odborom kontroly Ministerstva školstva SR za obdobie
od. 1. 1. 2008 -  do 31. 12. 2008 (okrem kontrol prostriedkov EÚ)
Poradové číslo
1
Kontrolovaný subjekt
Súkromná stredná priemyselná škola animovanej tvorby, Bratislava
(od 6. 9. 2007 - 31. 1. 2008 s prerušením)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly MŠ SR - kontrolované obdobie rok 2006
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
	zriaďovacia listina školy nie je vydaná v súlade s § 22 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.,
	označenie právnej formy školy je neprávne a je v rozpore s ustanovením § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),
	porušenie § 7 ods. 2, písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl základných škôl, stredných škôl a školských zariadení - výročná správa o hospodárení školy neobsahuje stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov ŠR,
	porušenie ustanovenia § 19 ods. 1 a 3 zákona č. 523/2004 Z. z. (zakladajúce povinnosť odvodu v správnom konaní + zaplatenia penále) tým, že kontrolovaný subjekt použil poskytnuté finančné prostriedky v celkovej čiastke 2 976 000 Sk rozpore s určeným  účelom, čím následne porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1, písm. a) zákona          č. 523/2004 Z. z.,
	porušenie ustanovenia § 19, ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. tým, že nebola zabezpečená zo strany kontrolovaného subjektu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pridelených finančných prostriedkov v celkovej výške 1 179 978, 50 Sk a tým následne porušená finančná disciplína podľa ustanovenia § 31, ods. 1, písm. j) zákona č. 523/2004 Z. z.

Poznámky
Celková suma finančných prostriedkov, ktorá bola prekontrolovaná kontrolným orgánom za rok 2006  je 18 597 000 Sk. Podľa § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odbor kontroly MŠ SR zaslal listom CD 2008-8666/18670-1:13 zo dňa 2. 5. 2008 „Správu o výsledku následnej finančnej kontroly“ Správe finančnej kontroly Bratislava na začatie správneho konania.
Poradové číslo
2
Kontrolovaný subjekt
Občiansko -  demokratická mládež, Bratislava, o. z.
(od 6. 3. 2008 - 28. 3. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a účelového použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých formou dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky - kontrolované obdobie rok 2006 a rok 2007
Výstup
Záznam o kontrole
Kontrolné zistenia
 -
Poznámky
Celková suma finančných prostriedkov, ktorá bola prekontrolovaná kontrolným orgánom za roky 2006 a roky 2007 je 940 358 Sk.  
Poradové číslo
3
Kontrolovaný subjekt
Rada mládeže Slovenska, Bratislava
(od 25. 2. 2008 - 10. 3. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a účelového použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých formou dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky - kontrolované obdobie rok 2007
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 
Kontrolné zistenia
 Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
Poznámky
Celková suma finančných prostriedkov, ktorá bola prekontrolovaná kontrolným orgánom                     je 3 498 781 Sk. 
Poradové číslo
4
Kontrolovaný subjekt
Slovenská akademická informačná agentúra, Bratislava
(od 8. 1. 2008 do 18. 3. 2008 s prerušením)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola bola zameraná na účelné, efektívne a hospodárne použitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých z kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky    na základe uzatvorených zmlúv s MŠ SR a formou dotácií. Kontrolované obdobie roky 2006 a 2007
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
	zmluva medzi SAIA a MŠ SR č. 238/1999 zo dňa 18. 10. 1999, na základe ktorej sa poskytujú finančné prostriedky štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky je neaktuálna,
	uhradenie poplatkov za víza pre štipendistov v celkovej sume 8 102 Sk v rozpore s čl. II Zmluvy č. 0417/2006 nad rámec uzatvorenej zmluvy, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. z dôvodu vyššieho čerpania verejných prostriedkov,
	porušenie zmluvy č. 207/2006 o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2006 a následne porušenie pravidiel a podmienok za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté v celkovej čiastke 156 328 Sk v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. tým, že chýbal podpis vecne príslušného garanta zodpovedného za vecnú stránku čerpania výdavkov - nedostatok bol odstránený do ukončenia kontroly,

Poznámky
Suma 8 102 Sk bola  uhradená na účet MŠ SR do dňa ukončenia kontroly. Celková suma finančných prostriedkov, ktorá bola prekontrolovaná kontrolným orgánom  98 181 708 Sk.
Poradové číslo
5
Kontrolovaný subjekt
Zriaďovateľ združenej základnej strednej školy - Összevont Kőzépiskola, Levice - Nitriansky samosprávny kraj 
(od 10. 1. 2008 do 24. 1. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu  poskytnutými  prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na správnosť a oprávnenosť ich použitia. Kontrolované obdobie -  roky 2005 a 2006.
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
	porušenie ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov nesprávne údaje o počte individuálne integrovaných žiakov, keď v hlásení k 30. 9. 2005 uviedol  sumárny údaj 95 individuálne integrovaných žiakov za všetky školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Zriaďovateľ do hlásenia zahrnul aj nesprávny počet 13 individuálne integrovaných žiakov vyššie menovanej školy. Správny počet  bol vzhľadom na kontrolné zistenia, vyplývajúce z protokolu o výsledku štátneho dohľadu 9  individuálne integrovaných žiakov za školu a za zriaďovateľa spolu 82 žiakov,

porušenie ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. tým, že zriaďovateľ nedodržal podmienky poskytnutia prostriedkov štátneho rozpočtu určené správcom rozpočtovej kapitoly. Pre pridelenie finančných prostriedkov nahlásil nesprávne údaje, na základe ktorých mu bol v roku 2005 a v roku 2006 pridelený vyšší objem normatívnych finančných prostriedkov o 634 000 Sk nad rozsah ustanovený zákonom. Týmto konaním zriaďovateľ 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 tým, že poskytol finančné prostriedky vyššie uvedenej škole nad rámec oprávnenia vo vyššie uvedenej  čiastke.
Poznámky
Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté nad rámec oprávnenia v sume 634 000 Sk, boli zriaďovateľom vrátené na účet Krajského školského úradu v Nitre dňa 29. 1. 2008.
Poradové číslo
6
Kontrolovaný subjekt
Krajský školský úrad, Žilina 
(30. 1. 2008 - do 30. 1. 2008)
Zameranie kontroly
Preverenie správnosti vybavovania sťažnosti riešenej Krajským školským úradom v Žiline, týkajúcej sa projektu „Integrované kariérne poradenstvo“ č. SOP ĽZ 2004/4-078.
Výstup
Záznam o kontrole
Kontrolné zistenia
Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe
Poradové číslo
7
Kontrolovaný subjekt
Pedagogicko-psychologická poradňa, Kysucké Nové Mesto
(30. 1. 2008 - 30. 1. 2008)
Zameranie kontroly
Preverenie dokladov súvisiacich s realizáciou projektu „Integrované kariérne poradenstvo“ č. SOP ĽZ 2004/4-078
8/Výstup
Záznam o kontrole
Kontrolné zistenia
Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe
Poradové číslo
8
Kontrolovaný subjekt
Univerzita Komenského v Bratislave – Právnická fakulta, Bratislava
(od  10. 12. 2007 s prerušením do 31.01.2008)
Zameranie kontroly
	preverenie dodržiavania ustanovení § 54, 76 a následne v spojení s § 109 zákona             č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ohľadom na predchádzajúce právne predpisy a to: zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu,
	preverenie dodržiavania ustanovení vyhlášky 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko -

                pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
	porušenie ustanovenia § 9 ods. 2 vyhlášky č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu tým, že neboli vypracované ročné hodnotenia doktorandov;
	porušenie ustanovenia § 20 ods. 2 a § 24 ods. 9 vyhlášky č. 131/1997 Z. z. o doktorandskom štúdiu tým, že neboli dodržané termíny pri obhajobe dizertačnej práce;
	porušenie ustanovenia § 1 ods. 1 vyhlášky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor tým, že v žiadostiach chýbal odbor, v ktorom sa uchádzač uchádza o udelenie titulu;
	porušenie ustanovenia § 1 ods. 2 písm. d), e) a f) vyhlášky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor tým, že doklady priložené k žiadosti neboli osvedčené, chýbal prehľad pedagogickej činnosti uchádzača a neboli nedoložené separáty najvýznamnejších vedeckých prác uchádzačov;
	porušenie ustanovenia § 1 ods. 4 citovanej vyhlášky tým, že habilitačná práca v cudzom jazyku nemala v závere zhrnutie práce v slovenskom jazyku;
	porušenie ustanovenia § 1 ods. 8 citovanej vyhlášky tým, že v jednom prípade habilitačného konania nebol menovaný minimálny počet členov komisie;

Poznámky
Všetky konania sa začali v súlade s § 1 ods. 1 a § 4 ods. 1 vyhlášky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a to podaním žiadosti a nie až prerokovaním návrhov na začatie habilitačného konania  a vymenúvacieho konania Vedeckou radou UK v Bratislave a schválením návrhov na vymenovanie členov komisií a oponentov. V čase začatia habilitačných a vymenúvacieho konania mala PF UK garanta odboru.
Poradové číslo
9
Kontrolovaný subjekt
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Bratislava
(od 7. 4. 2008 do 11. 4. 2008)
Zameranie kontroly
Preverenie vecného a časového plnenia úloh z uznesení vlády SR a výborov NR SR za obdobie        I. štvrťroku 2008 v zmysle bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 129/2000 zo dňa 8. 3. 2000 – „zabezpečiť výberovým spôsobom vykonávanie pravidelnej vecnej kontroly plnenia úloh z uznesení vlády útvarmi vnútornej kontroly a ostatnými odbornými útvarmi“ (Intimát č. 25 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu splácania úverov, na ktoré poskytla vláda SR záruky)
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené nesplnenie nasledujúcich úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR:
	č. 0878 zo 17.10.2007 bod B.1.- predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o postavení pedagogických zamestnancov;
	č. 0010 z 10. 1. 2007 bod B.1. - priebežne zabezpečiť plnenie úloh vplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 – Návrh zákona o postavení pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení;
	 č. 0382 z 25. 4. 2007 bod B.2. - v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny pripraviť návrh právnej úpravy pre zriadenie národnej autority s cieľom uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa a zabezpečenia kvality celoživotného vzdelávania prostredníctvom akreditácie programov neformálneho vzdelávania, certifikácie lektorov, manažérov a poradcov;
	č. 0006 z 9. 1. 2008 bod B.1. - priebežne zabezpečiť plnenie úloh vplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2008 -Návrh zákona o celoživotnom vzdelávaní;
	č. 0146  z 21. 1. 2007 bod B.10. - predložiť ministrovi financií súhrnné žiadosti o platbu za  záväzok roku 2005 v minimálnom objeme v súlade s materiálom v zmysle pravidla n+2;


Poznámky
Pri nesplnených úlohách bol listom podpredsedu vlády a ministra školstva SR predseda vlády SR požiadaný o zmenu termínu predloženia materiálov na rokovanie vlády SR
Poradové číslo
10
Kontrolovaný subjekt
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Bratislava
(od 3. 1.2008 do 15. 1.2008)
Zameranie kontroly
Preverenie vecného a časového plnenia úloh z uznesení vlády SR a výborov NR SR za obdobie        IV. štvrťroku 2007 v zmysle bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 129/2000 zo dňa 8. 3. 2000 – „zabezpečiť výberovým spôsobom vykonávanie pravidelnej vecnej kontroly plnenia úloh z uznesení vlády útvarmi vnútornej kontroly a ostatnými odbornými útvarmi“ (Intimát č. 25 k správe z kontroly plnenia úloh z uznesení vlády SR splatných v III. štvrťroku 1999, so zameraním na kontrolu splácania úverov, na ktoré poskytla vláda SR záruky)
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené nesplnenie nasledujúcich úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR:

	č. 0010 z 10. 1. 2007 bod B.1. - priebežne zabezpečiť plnenie úloh vplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 – Návrh zákona o postavení pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení;
	č. 0222  zo 07.03.2007 bod B.1. - zabezpečiť úlohy súvisiace s plnením 2. alternatívy koncepcie, ktorá spočíva v bezplatnej, dobrovoľnej predškolskej výchove a vzdelávaní detí od päť rokov veku v materských školách,
	č. 0222  zo 07.03.2007 bod B.2. - zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov koncepcie- zabezpečiť úlohy súvisiace s uplatnením dobrovoľnej, bezplatnej predškolskej výchovy a vzdelávania detí od 5 rokov veku v materských školách, v tejto súvislosti upraviť §14 vyhlášky MŠV SR č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov, smernicu MŠ SR č. 18/2006-I z 05.05.2006, ktorou sa mení a vypĺňa smernica č. 13/2004-I o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ SR,
	č. 0557  z 13.07.2005 bod B.1. - zabezpečiť plnenie cieľov v akčných plánoch v rámci svojej pôsobnosti –predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o výchove a vzdelávaní
	č. 0574  z 13.07.2005 bod B.1/1. - zabezpečiť vecné plnenie cieľov v akčných plánoch v rámci svojej pôsobnosti – Dokončenie reformy základného a stredného školstva s dôrazom na reformu obsahu vzdelávania – predložiť na rokovanie vlády SR návrh zákona o výchove a vzdelávaní,
	č. 0589  zo 04.07.2007 bod B.1. - efektívne a včas implementovať do lisabonských úloh SR nové opatrenia rozpracované na základe odporúčaní Európskej komisie z decembra 2006 a záverov jarného zasadania Európskej rady z marca 2007 a dokončiť implementáciu opatrení Národného programu reforiem SR na roky 2006 – 2008 v rámci stanovených termínov,
	vypracovať novelu vyhlášky o predškolských zariadeniach s cieľom zabezpečiť bezplatné vzdelávanie detí od 5 rokov veku v materských školách
	vypracovať a prijať nový školský zákon,
	č. 0878  zo 17.10.2007 bod B.1. - predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o postavení pedagogických zamestnancov,
	č. 0879 zo 17.10.2007 bod B.1. - na základe schváleného návrhu legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
	č. 0010  z 10.01.2007 bod B.1. - priebežne zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 – Návrh zákona o športe,
	č. 0998  z 28.11.2007 bod B.1. - predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o organizácii a podpore športu,
	č. 0146  z 21.02.2007 bod B.10. - predložiť ministrovi financií súhrnné žiadosti o platbu za záväzok roku 2005 v minimálnom objeme v súlade s materiálom v zmysle pravidla n+2

Poznámky
Nesplnenie úloh bolo zdôvodnené zabezpečením procesu spracovania a predkladania legislatívnych noriem
Poradové číslo
11
Kontrolovaný subjekt
Prešovská univerzita, Prešov
(od 20. 2. 2008 - 22. 2. 2008)
Zameranie kontroly
Dodržiavanie ustanovení zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, najmä na ich prijímanie, evidenciu, dodržiavanie lehôt na ich vybavenie, oboznamovanie fyzických alebo právnických osôb s ich obsahom, prešetrovanie podaní a oznamovanie výsledku prešetrenia fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sťažnosť alebo petíciu podali.
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
	porušenie ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach tým, že nebola vypracovaná zápisnica o prešetrení sťažnosti a neuvedením opodstatnenosti alebo neopodstatnenosti sťažnosti v zápisnici z jej prešetrenia,
	porušenie ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach tým, že v oznámení o vybavení sťažnosti zaslanom sťažovateľovi nebolo uvedené, či je sťažnosť opodstatnená alebo nie je;
	porušenie ustanovenia § 13 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach tým, že oznámenia o vybavení sťažnosti sťažovateľovi neboli odoslané v zákonom stanovenej lehote;

Poznámky
Na základe zistení, uvedených v protokole o výsledku kontroly bolo uložené vedúcemu kontrolovaného subjektu prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku
Poradové číslo
12
Kontrolovaný subjekt
Súkromná stredná odborná škola, Magán szakközépiskola, Sládkovičovo
(od 23. 04. 2008 do 30. 4. 2008 s prerušením)
Zameranie kontroly
Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu  poskytnutými  prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na správnosť a oprávnenosť ich použitia
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Porušenie ustanovenia § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. a tým  následné porušenie finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške 47 923 Sk tým, že kontrolovaný subjekt poskytol verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov v roku 2006 a 2007
Poznámky
Celková suma finančných prostriedkov  kontrolovaných  kontrolným orgánom  bola 5 527 000 Sk.
Zriaďovateľ odviedol dňa 29. 4. 2008 neoprávnene čerpané finančné prostriedky vo výške 47 923 Sk na účet KŠÚ v Trnave. Z uvedeného dôvodu sa správne konanie nezačne.
Poradové číslo
13
Kontrolovaný subjekt
Slovenský paralympijský výbor, Bratislava
(od 16. 10. 2007 do 4. 3. 2008 s prerušeniami)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a účelového použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých formou dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky - kontrolované obdobie roky 2006 a rok 2007 
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené porušenie finančnej disciplíny: 
1. podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z., a to tým, že:
	použil finančné prostriedky dotácie v sume 8 000 000 Sk zmluvne účelovo určené na rekonštrukciu Paralympijského centra v Piešťanoch (ďalej len PC) na kúpu nehnuteľnosti  PC, a to pozemku o rozlohe 5 701 m2 a priľahlých športových objektov,
	použil finančné prostriedky dotácie v sume 20 000 000 Sk zmluvne účelovo určené na výstavbu PC Piešťany  na úhradu faktúr dodávateľa stavby firmy KOVO IN Šaľa  za práce, ktoré na stavbe PC podľa znaleckého posudku  neboli vôbec vykonané. Faktúry boli uhradené z dotačného účtu SPV, 
	použil finančné prostriedky dotácie v sume 150 000 Sk zmluvne účelovo určené na zabezpečenie Medzinárodných majstrovstiev SR v zjazdovom lyžovaní v roku 2006 na  úhradu sústredenia bežeckého a zjazdového lyžovania, regeneráciu športovcov a nákup  športového materiálu. Medzinárodné majstrovstvá SR sa vôbec nekonali a SPV nepožiadal MŠ SR o zmenu účelu použitia dotácie.

Vyššie uvedené porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. zakladá povinnosť vrátenia finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu v celkovej sume 28 150 000 Sk.

2. podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z., a to tým, že v roku 2006 uhradil dodávateľovi  výdavky za stravu vo výške 2 800 Sk bez vystaveného účtovného dokladu, čím postupoval nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu dotácie. Finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny je  podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. SPV povinný odviesť do štátneho rozpočtu.

3.  podľa § 31 ods. 1 písmeno c) zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške  2 450  Sk, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny neodvedenie  prostriedkov subjektu verejnej správy v určenej lehote a rozsahu. SPV v roku 2006 nevrátil na účet MŠ SR nevyčerpanú časť dotácie na prípravu ZPH Kórea-Japonsko vo výške 2 450 Sk. Finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny je  podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. SPV povinný odviesť do štátneho rozpočtu.

4. podľa § 31  ods. 1 písmeno j) zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške 745 023 Sk, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. SPV nepreukázal použitie prostriedkov dotácie správne a úplne v celkovej výške 745 023,.- Sk, a to za roky 2006 a 2007, chýbala špecifikácia viacerých vykonaných prác a dodaných služieb, tiež doklady o nakladaní s obstaraným športovým materiálom 
 
5. podľa § 31  ods. 1 písmeno k) zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške  21 347 957 Sk, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania z verejnými prostriedkami. SPV financoval z dotačného účtu výdavky, ktoré neboli zahrnuté do vyúčtovania dotácie, vykonával presuny finančných prostriedkov dotácie bez účelového určenia prevodov a tým spôsobil neprehľadnosť financovania výdavkov.

6. podľa § 31  ods. 1 písmeno n) zákona č. 523/2004 Z. z. vo výške  9 201 918 Sk, podľa ktorého  porušením finančnej disciplíny je porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. SPV v rámci vyúčtovania dotácie nepredložil doklady k použitiu uvedených finančných prostriedkov, vyúčtoval dotácie v rozpore s platnými predpismi, neuzatvoril zmluvy na finančné prostriedky, ktoré následne poskytol svojím športovým zväzom.   

Poznámky
Celková suma finančných prostriedkov, ktorá bola prekontrolovaná kontrolným orgánom za roky 2006 a 2007 je 68 962 000 Sk. 
Podľa § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odbor kontroly MŠ SR predložil listom    č. CD 2008 -5993/17283 - 3 zo dňa 23. 4. 2008 Správu o výsledku následnej finančnej kontroly s prílohami Správe finančnej kontroly Bratislava na začatie správneho konania.
Podľa ustanovenia § 13 ods. 2, písm. k) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  č. 618/2004 Z. z., odbor kontroly MŠ SR oznámil listom riaditeľky č. CD2008-5993/17283-3 zo dňa 23. 4. 2008  na základe kontrolných zistení uvedených v Správe a v Dodatkoch č. 1 a 2  podozrenie s trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní.
Poradové číslo
14
Kontrolovaný subjekt
MŠ SR – odbor hospodárskej správy
(od 17.3.2008 do 28.3.2008)
Zameranie kontroly
Kontrola efektívnosti existujúcich systémov osobnej autodopravy ma Ministerstve školstva. Kontrolované obdobie - rok 2007
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené porušenie vnútorných predpisov MŠ SR
	Smernice MŠ SR č. 28/2006-I z 13. júna 2006 O používaní služobných motorových vozidiel a o stanovení pracovného času vodičov z povolania MŠ SR najmä čl. 4 ods. 2 b,
	ustanovenia čl. 6 ods. 2 písm. a) Smernice týkajúceho sa povinnosti evidencie denných záznamov prevádzky vozidla v rámci hlavného mesta i mimo neho, doplňovanie olejov, plnenie pohonných hmôt,

Príkazu ministra č. 27/2005 - 1, vydaného pod číslom CD 2008-4512/9612-1 k odstráneniu nedostatkov pri používaní služobných motorových vozidiel, zistených kontrolnou skupinou ministerstva školstva“, článku 2 písm. a) až c), 
	ustanovenia „Dohody o zverení služobného osobného motorového vozidla“ a to povinnosti viesť o vozidle predpísanú prevádzkovú dokumentáciu, 
	záznamy o prevádzke vozidla osobnej dopravy nie sú vedené dostatočne a prehľadne, 
Poradové číslo
15
Kontrolovaný subjekt
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
(od 3. 1. 2008 do 16. 1. 2008)
Zameranie kontroly
Kontrola plnenia uznesení vlády SR a výborov NR SR za obdobie IV. štvrťroku 2007
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
 Kontrolou bolo zistené, že MŠ SR za obdobie IV. štvrťroku 2007 nesplnilo 13 úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR 
Poradové číslo
16
Kontrolovaný subjekt
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
(od 7. 4. 2008 do 11.4. 2008) 
Zameranie kontroly
Kontrola plnenia uznesení vlády SR a výborov NR SR za obdobie I. štvrťroku 2008
Výstup
Protokol o výsledku kontroly 
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené, že MŠ SR za obdobie I. štvrťroku 2008 nesplnilo 4 úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR
Poradové číslo
17
Kontrolovaný subjekt
Detská organizácia FRIGO
(od 17. 9. 2007 do 7. 5. 2008 s prerušením od 19. 9. 2007 do 6. 5. 2008)
Zameranie kontroly
Dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, účelového použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu SR poskytnutých formou dotácie z rozpočtu MŠ SR v roku 2006
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené: 
	porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to tým, že nedodržal podmienky uzatvorenej zmluvy - vyberal finančné prostriedky dotácie v hotovosti z účtu bankomatovou kartou na zabezpečenie úhrad súvisiacich s činnosťou organizácie a nie na stanovený účel v celkovej sume 179 000 Sk,

	organizácia neviedla evidenciu dlhodobého hmotného majetku čím porušila ustanovenie 

         § 13 Opatrenia MF SR č. 22602/2002-92 zo 16.decembra 2002 

Poradové číslo
18
Kontrolovaný subjekt
Slovenské združenie telesnej kultúry o. z., Bratislava
(od 2. 4. 2008 do 30. 5. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a účelového použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých formou dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky - kontrolované obdobie roky 2006, 2007
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené:
	porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a to tým, že kontrolovaný subjekt použil verejné prostriedky ŠR na uhradenie DPH platiteľom DPH v sume 379 195,90 Sk nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu dotácie. Finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej disciplíny  podľa § 31 ods. 4 zákona   č. 523/2004 Z. z. SZTK odviedlo dňa 14. 5. 2008 do štátneho rozpočtu.  

Poradové číslo
19
Kontrolovaný subjekt
Krajský školský úrad v Žiline
(21. 4. 2008 do 22. 5. 2008 s prerušením)
Zameranie kontroly
Kontrola verejného obstarávania za rok 2007 v Krajskom školskom úrade Žilina
Výstup
Záznam o kontrole
Kontrolné zistenia
Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe
Poradové číslo
20
Kontrolovaný subjekt
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
(5. 5. 2008 do 27. 5. 2008 s prerušením)
Zameranie kontroly
Kontrola dodržiavania zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to s dôrazom na  dodržiavanie § 55 až 68 a § 92 tejto právnej normy 
Výstup
Záznam o kontrole 
Kontrolné zistenia
Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe
Poradové číslo
21
Kontrolovaný subjekt
Občianske združenie Slovenský lukostrelecký zväz, Bratislava
(od 5. 5. 2008 do 11. 6. 2008 s prerušením od 9. 5. do 6.6. 2008)
Zameranie kontroly
Kontrola účelného použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých formou dotácie z rozpočtu MŠ SR v roku 2007 so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri použití dotácie
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou neboli zistené nedostatky v použití finančných prostriedkov dotácie poskytnutej z rozpočtu MŠ SR v roku 2007 na zmluvne stanovené účely

22
Kontrolovaný subjekt
Slovenský atletický zväz, Bratislava
(od 12. 5. 2008 do 27. 6. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a účelového použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých formou dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky - kontrolované obdobie roky 2005, 2006 a 2007
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené:
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  vo výške 2 000 000,- Sk a to nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami

23
Kontrolovaný subjekt
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
(od 23. 6. 2008 do 15.7. 2008)
Zameranie kontroly
Kontrola plnenia uznesení vlády SR a výborov NR SR za obdobie II. štvrťroku 2008
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené, že MŠ SR za obdobie II. štvrťroku 2008 nesplnilo 2 úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR

                                                                             24
Kontrolovaný subjekt
                                                        Slovenský  zväz  karate 
                                                     (od 18. 3. 2008 do 21.7. 2008 s prerušeniami)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelového použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých formou dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky – kontrolované obdobie roky  2006  a  2007. 
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené:
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm.  n)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vo výške  112 442  Sk  a to nedodržaním pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté. 

25
Kontrolovaný subjekt
Ústav informácií a prognóz školstva
(od 3. 7. 2008 do 1.8. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na vynakladanie verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z hľadiska dodržiavania zákonitosti pri uplatňovaní zákona     č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za kontrolované obdobie      rok 2007 
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou boli zistené ostatné zistenia finančne nevyčíslené	:
- absencia aktualizovaného vnútorného predpisu v oblasti verejného obstarávania  
- nedodržanie ustanovenia čl. 2 ods. 3 a 5 Smernice MŠ SR č. 25/2006-R   	 
- nevedenie centrálnej evidencie obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou 		 
- nevedenie centrálnej evidencie uzatvorených zmlúv		
- postup verejného obstarávania podľa už neplatného zákona                                     

26
Kontrolovaný subjekt
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v Slovenskej republike
(od 11. 8. 2008 do 22.8.2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelového použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky poskytnutých formou dotácie prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky za kontrolované obdobie roku 2007
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 
Kontrolné zistenia
Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe

27
Kontrolovaný subjekt
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Trnava 
(od 8. 9. 2008. – 30. 9. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva zriaďovateľovi  Cirkevného konzervatória, Bratislava za obdobie roku 2007 
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe

28
Kontrolovaný subjekt
Cirkevné konzervatórium, Bratislava
(od 8. 9. 2008. – 30. 9. 2008) 
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva cirkevnej škole  za obdobie roku 2007
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou predloženej dokumentácie nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe

29
Kontrolovaný subjekt
Ministerstvo školstva SR, Bratislava
(od 29. 9. 2008 do 15.10. 2008)
Zameranie kontroly
Kontrola plnenia uznesení vlády SR a výborov NR SR za obdobie III. štvrťroku 2008
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené, že MŠ SR za obdobie II. štvrťroku 2008 nesplnilo 2 úlohyI vyplývajúce z uznesení vlády SR

30
Kontrolovaný subjekt
Krajský školský úrad, Nitra
(od 23. 10. 2008 do 28. 11. 2008)
Zameranie kontroly
následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO za rok 2006
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené:
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  vo výške 8 882 000,- Sk a to porušením podmienok a pravidel pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy 

31
Kontrolovaný subjekt
ARS STUDIO- štúdio umenia, o. z. Nitra
(od 23. 10. 2008 do 18. 11. 2008)
Zameranie kontroly
následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva SR zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO, Nitra za rok 2006
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené:
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  vo výške 8 882 000,- Sk a to porušením podmienok a pravidel pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy

32
Kontrolovaný subjekt
ARS Studio- súkromná základná umelecká škola, Nitra 
(od 23. 10. 2008 do 28. 11. 2008)
Zameranie kontroly
následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti  a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu kapitoly ministerstva školstva SR v súkromnej základnej umeleckej školy ARS STUDIO, Nitra za rok 2006 
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené:
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  vo výške 104 217,- Sk a to poskytnutím alebo použitým veřejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dojde v vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov 
Poznámky
Suma 104 217 .- Sk  bola  uhradená na účet MŠ SR do dňa ukončenia kontroly.

33

Európska akadémia, o.z. Banská Bystrica
(od 24. 11. 2008 do 15. 12. 2008)
Zameranie kontroly
následná finančná kontrola zameraná na obstaranie počítačového vybavenia poradensko – informačného centra v projekte „Kariérne poradenstvo pred nástupom do zamestnania, stimulácia zamestnanosti mladých ľudí“, kód ITMS 11230310053 z verejných prostriedkov poskytnutých z Ministerstva školstva SR v rámci programu 12. SOP Ľudské zdroje (MPSVR SR & MŠ SR) ESF
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené:
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  vo výške 33 625,- Sk a to poskytnutím alebo použitým verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým dojde v vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov

34

Ministerstvo školstva SR, Bratislava

Zameranie kontroly
Kontrola plnenia uznesení vlády SR a výborov NR SR za obdobie III. štvrťroku 2008
Výstup
Protokol o výsledku kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené, že MŠ SR za obdobie III. štvrťroku 2008 nesplnilo 2 úlohy vyplývajúce z uznesení vlády SR

35
Kontrolovaný subjekt
Slovenský tenisový zväz, Bratislava
(od 17. 6.  2008 do 14. 8. 2008 (s prerušením od 11. 7. do  5. 8. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola účelného použitia a zúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých formou dotácie z rozpočtu MŠ SR v roku 2005, 2006 a v roku 2007 so zameraním       na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti ich použitia
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Následnou finančnou kontrolou bolo zistené v jednom prípade porušenie finančnej disciplíny podľa     § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a to tým, že finančné prostriedky v sume 1 700 Sk boli vyplatené nad rámec oprávnenia.
Ďalej bolo zistené v štyroch prípadoch porušenie zákona o verejnom obstarávaní v celkovej sume 2 400 000 Sk, v štyroch prípadoch porušenie ustanovenia § 226 ods. 2 Zákonníka práce v celkovej sume 755 026 Sk a to tým, že kontrolovaný subjekt uzatváral dohody o vykonaní práce v deň výkonu práce. Taktiež boli zistené porušenia zákona o účtovníctve.


36
Kontrolovaný subjekt
Katolícka univerzita v Ružomberku
(od  25. 8. 2008  do 28. 11. 12. 2008,s prerušeniami)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti               a účelovosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2007
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly   
Kontrolné zistenia
Kontrolou bolo zistené porušenie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a to tým, že:
- kontrolovaný subjekt financoval  z prostriedkov určených na riešenie projektu výdavky, ktoré  nesúviseli s projektom, 
- po ukončení projektu neodviedol zostatok finančných prostriedky určených na riešenie projektu,
- uhradil výdavky na pracovnú cestu, ktorá nebola realizovaná,
čím porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a to použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov vo výške 82 897 Sk. Finančné prostriedky v sume 82 897 Sk kontrolovaný subjekt odviedol do ukončenia kontroly na účet štátneho rozpočtu. 
Ďalej bolo zistené porušenie:
- zákona o účtovníctve a to tým, že KU zaradila majetok do užívania v inej cene ako bol obstaraný,
	- zákona o cestovných náhradách - vyplatenie stravného v rozpore so zákonnými ustanoveniami, chýbajúce údaje v cestovných príkazoch a nedodržiavanie stanovenej lehoty ich vyúčtovania,
	 - zákonníka práce – niektoré dohody o vykonaní práce boli uzatvorené oneskorene a neobsahovali zákonom stanovené náležitosti,
	- zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a to nehospodárnym používaním verejných prostriedkov v súvislosti s používaním vlastných motorových vozidiel pri súčasnom nevyužívaní služobných vozidiel a poskytnutím preddavku bez predchádzajúcej písomnej dohody v zmluve,

- zákona o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov 
 a to tým, že bola  nedôsledné vykonávaná predbežná finančná kontrola,
- nedodržanie vnútorného predpisu o cestovnom.
	


37
Kontrolovaný subjekt
Joergesov dom, a.s., Banská Štiavnica, zriaďovateľ Súkromnej hotelovej akademie, n.o., Banská Štiavnica
(od 2. 12. 2008 do 16. 12. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,  účinnosti  a  účelnosti  pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými v roku 2007 z  rozpočtu  MŠ SR
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov

38
Kontrolovaný subjekt
Súkromná hotelová akadémia, n.o., Banská Štiavnica
(od 2. 12. 2008 do 16. 12. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,  účinnosti  a  účelnosti  pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými v roku 2007 z  rozpočtu  MŠ SR
Výstup
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly   
Kontrolné zistenia
Následnou finančnou kontrolou bolo zistené porušenie zákona o cestovných náhradách, tým že bola vyplatená suma vo výške 270 Sk nad rámec zákona a tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Ďalej bolo porušenie zásady preukázateľnosti výdavku v zmysle § 32 zákona č. 431/2002 Z. z.   zákona o účtovníctve. 

39
Kontrolovaný subjekt
Súkromná hotelová akadémia HaGMa,  s.r.o.  Bratislava 
(od  3. 9. 2008  do  17. 9. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,  účinnosti  a  účelnosti  pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými v roku 2007 z  rozpočtu  MŠ SR
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov

40
Kontrolovaný subjekt
Súkromná hotelová akadémia HaGMa  Bratislava  
(od  3. 9. 2008  do  17. 9. 2008)
Zameranie kontroly
Následná finančná kontrola zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,  účinnosti  a  účelnosti  pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými v roku 2007 z  rozpočtu  MŠ SR
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov

41
Kontrolovaný subjekt
Mgr. Dana Mikulová , VIA HUMANA  Skalica
(od  23. 9. 2008  do  7. 10. 2008)
Zameranie kontroly
Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými v roku 2007 z  rozpočtu  MŠ SR
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov

42
Kontrolovaný subjekt
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA  Skalica
(od  23. 9. 2008  do  17. 10. 2008)
Zameranie kontroly
Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami v roku 2007 z  rozpočtu  MŠ SR
Výstup
Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly
Kontrolné zistenia
Kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov

Za odbor vnútornej kontroly a štátneho dohľadu .:

V období od október – december 2008 boli vykonané kontroly výberu školného a poplatkov spojených so štúdiom na nasledujúcich subjektoch:

Ukončené kontroly:
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Vysoká škola výtvarných umení v BA

Kontroly v procese ukončovania (predkladanie stanoviska k protokolom):
Žilinská univerzita v Žiline

Prebiehajúce kontroly: - spracovávanie výsledkov kontroly
Prešovská univerzita
SPU v Nitre
Univerzita Komenského v Bratislave
UCM v Trnave
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Po ukončení všetkých kontrol v januári 2009 bude predložená komplexná súhrnná správa o výsledku vykonaných kontrol.

Ďalej bol vykonaný štátny dohľad na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v obci Marcelová (24. – 26. 10. 2008) , ktorý bol ukončený záznamom, keďže nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.







