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1.     Identifikácia organizácie 
 
 
 
Názov organizácie:                    Krajský školský úrad v Košiciach 

  od 1.1.2013 Obvodný úrad Košice – odbor školstva 

Sídlo organizácie:                     Zádielska 1, 040 78  Košice  

                                                                                                         

Rezort / zriaďovateľ:               Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

  Slovenskej republiky 

  od 1.1.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Kontakt:                                    tel.: ++421-055 / 72 45 442-3,  fax.: ++421-055 / 72 45 437  

  E-mail: ksuke@ksuke.sk 

  Web:     www.ksuke.sk 

IČO:                                             35557184 

Forma hospodárenia:                rozpočtová organizácia 

 

Štatutárny orgán:                       PhDr. Anna Racková – prednostka  

 vedúca služobného úradu  

  
Členovia vedenia organizácie: 

 
 

RNDr. Ditta Šugárová    vedúca kancelárie prednostky 
  
Ing. Viera Kováčová   vedúca oddelenia ekonomických činností 
 
Ing. Magdaléna Vitkovičová vedúca oddelenia odborných a metodických činností  
 
Ing. Eva Zeleňáková   vedúca oddelenia kontroly  
 
                          
                                                   
1.1   Hlavné činnosti:  

 
Krajský školský úrad  v Košiciach (ďalej KŠÚ v Košiciach) ako orgán  štátnej správy 

zriadený zákonom  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol rozpočtovou organizáciou 

napojenou na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR). 

Zabezpečoval výkon miestnej štátnej správy v Košickom kraji v oblasti školstva. 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2012 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 
 

 3 

 

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

zariadeniam vo svojej územnej pôsobnosti bez rozdielu zriaďovateľov, 

� riadil, koordinoval, metodicky usmerňoval  a kontroloval činnosť  škôl a školských 

zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

� kontroloval dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, 

výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach vo 

svojej územnej pôsobnosti, s výnimkou kontroly podľa osobitného predpisu a v oblasti 

pracovnoprávnej na školách a  školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,  

� na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu 

rozpočtového roka z rezortu MŠVVaŠ SR vykonával rozpis normatívnych a nenormatívnych 

finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a mesačne realizoval prevod 

finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení,  

� v súlade s § 8 písm. c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení realizoval so zriaďovateľmi škôl, ako aj školami a školskými 

zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie a posudzoval opodstatnenosť  

predložených  požiadaviek,  

� v zmysle § 7 ods. 1) až 3) zákona č. 597/2003 Z. z.  zabezpečoval spracovanie súhrnnej správy 

o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok, 

� plnil úlohy  služobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávali štátnu službu a úlohy 

zamestnávateľa pre zamestnancov, ktorí vykonávali práce vo verejnom záujme na KŠÚ                     

v Košiciach,  

� zabezpečoval personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení                                               

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

� podľa rozhodnutia vlády SR koordinoval plnenie úloh v súčinnosti s inými orgánmi štátnej 

správy. 

 
2.      Poslanie organizácie 
 
   

KŠÚ v Košiciach ako orgán miestnej štátnej správy sa zameriaval na zvyšovanie kvality 

výchovy a vzdelávania v Košickom kraji. Systematicky poskytoval aktuálne informácie školám 
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a školským zariadeniam a zriaďovateľom i ďalším subjektom podieľajúcich sa na chode škôl 

a školských zariadení. Priebežne zabezpečoval implementáciu novej legislatívy v oblasti školstva 

do práce škôl. 

  Aktívne zabezpečoval spätnú väzbu pre MŠVVaŠ SR, k tomu vykonával kontroly zamerané 

na dodržiavanie platných právnych predpisov. Úrad bol vnímaný ako kompatibilný subjekt 

v školstve, ktorý bol dôležitým, nápomocným pri riadení a riešení problémov. Z hľadiska 

strednodobých úloh venoval zvýšenú pozornosť nasledovným oblastiam a úlohám: 

 
Oblasť výkonu miestnej štátnej správy, riadenia a odborného usmerňovania    
 

� plnenie úloh vyplývajúcich z reformy školstva  

� zvyšovanie profesionality zamestnancov KŠÚ v Košiciach, hľadať a využívať nové metódy 

práce s cieľom skvalitňovania riadiacej práce a usmerňovania zriaďovateľov a riaditeľov 

škôl a školských zariadení,  

� realizácia koncepcií rozvoja poradenských zariadení v Košickom kraji,  

� koordinovanie výchovy a vzdelávania individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách,  

� aktivity a pomoc pri zapájaní sa organizácie a škôl do európskej spolupráce,  

� využívanie možností získavania mimorozpočtových finančných prostriedkov 

prostredníctvom projektov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,  

� zabezpečovanie úloh súvisiacich s prípravou, podávaním a realizáciou projektov,  

� aplikácia zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch do praxe,  

� rozpracovanie koncepcie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov a jej realizácia v školách a školských zariadeniach v spolupráci so 

vzdelávacími inštitúciami,  

� aplikácia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov do praxe,  

� plnenie úloh v oblasti skvalitňovania podmienok informatizácie v školstve,  

� plnenie úloh v oblasti organizačného a finančného zabezpečenia realizácie predmetových 

olympiád,  postupových a športových súťaží žiakov. 

 
Oblasť zabezpečovania materiálnych podmienok  
 

� skvalitňovanie priestorového a vnútorného vybavenia škôl a školských zariadení 

      v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,  
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� zlepšovanie technického stavu objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti, vrátane ich čiastočnej debarierizácie,  

� spracovávanie projektov za účelom skvalitnenia podmienok úradu a škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,  

� využívanie možností získania finančných prostriedkov prostredníctvom výziev za účelom 

zlepšenia podmienok zamestnancov KŠÚ v Košiciach a na skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach. 

 
Oblasť ľudských zdrojov  
 

� zabezpečenie vzdelávania zameraného na rozvoj osobného potenciálu, komunikáciu, 

prezentačné schopnosti a zvládanie stresu,  

� zabezpečovanie  ďalšieho vzdelávania zamestnancov,  

� zoptimalizovanie opisov pracovných činností a pracovných náplní zamestnancov KŠÚ v 

Košiciach tak, aby bolo plnenie úloh rovnomerne rozložené a aby bola zabezpečená 

vzájomná zastupiteľnosť jednotlivých zamestnancov.  

 
Oblasť finančných zdrojov  
 

� racionalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v 

Košiciach,  

� zintenzívnenie vnútornej a vonkajšej kontrolnej činnosti,  

� realizovanie úloh spojených s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe 

KŠÚ v Košiciach a v správe škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR.  

 
3.      Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
  

  Kontrakt KŠÚ v Košiciach s MŠVVaŠ SR v roku 2012 nebol uzatvorený. 

 

4.      Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 
 
 
4. 1  Pracovné činnosti v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu 
 

Štatistické údaje o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Krajského školského úradu v Košiciach  
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V zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach  v roku 2012 bolo 48 
právnych subjektov, z toho: 
 

• 33 škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

• 4 špeciálne výchovné zariadenia ( 3 reedukačné centrá, 1 liečebno-výchovné sanatórium 

s diagnostickým centrom), 

• 2 bilingválne  gymnáziá, 

• 1 stredná odborná škola, 

• 8 školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie (7 centier pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie, 1 centrum špeciálno-pedagogického 

poradenstva).  

Celkový počet organizačných zložiek škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach bol 73, z toho: 

• 1 materská škola pre telesne postihnutých,  

• 1 materská škola pri zdravotníckom zariadení, 

• 5 špeciálnych materských škôl pre mentálne postihnutých, 

• 4 základné školy pri zdravotníckom zariadení,  

• 2 základné školy pri špeciálnom výchovnom zariadení,  

• 1 základná škola pre žiakov s autizmom,  

• 1 základná škola pre telesne postihnutých, 

• 26 špeciálnych základných škôl pre mentálne postihnutých,  

• 2 špeciálne základné školy pri špeciálnom výchovnom zariadení,  

• 1 špeciálna základná škola pre telesne postihnutých, 

• 10 praktických škôl pre mentálne postihnutých,  

• 1 praktická škola pre telesne postihnutých, 

• 9 odborných učilíšť pre mentálne postihnutých, 

• 1 obchodná akadémia pre telesne postihnutých,  

• 1 stredná odborná škola pre telesne postihnutých,  

• 2 bilingválne  gymnáziá (s päťročnými, štvorročnými a osemročnými odbormi), 

• 1 stredná odborná škola (s trojročnými a štvorročnými odbormi) 

V rámci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo 56 súčastí 

školy, z toho: 

• 12 školských internátov, 

• 18 školských jedální, 
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• 3 školské výdajné jedálne, 

• 15 školských klubov detí, 

• 8 špeciálno-pedagogických poradní pri špeciálnych základných školách, 

• 1 záchytné oddelenie pri diagnostickom centre. 

18 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach prevádzkovalo 22 

elokovaných pracovísk. 

Celkový počet žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach, vykázaných k 15. 9. 2012 v EDUZBER-e  bol 6 504, z toho: 

• 5 017 žiakov špeciálnych škôl: 

v špeciálnych materských školách – 189 detí, 

v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach – 219 žiakov, 

v základných školách pri špeciálnych výchovných zariadeniach – 131 žiakov, 

v základných školách pre žiakov s autizmom – 38 žiakov, 

v základných školách pre telesne postihnutých – 71 žiakov, 

v špeciálnych základných školách – 3 710 žiakov, 

v praktických školách – 114 žiakov, 

v odborných učilištiach – 627 žiakov, 

v strednej odbornej škole pre telesne postihnutých – 22 žiakov, 

v obchodnej akadémii  pre telesne postihnutých – 26 žiakov, 

• 1 189 žiakov gymnázií, 

• 298 žiakov strednej odbornej školy, 

• 265 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským, 

• 37 žiakov stredných škôl individuálne začlenených, 

• 144 žiakov, ktorí sa nemôžu pravidelne zúčastňovať vyučovania, 

• 2 697 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

• 500 žiakov v školskom klube detí, 

• 341 žiakov v školskom internáte. 

 

     Celkový počet evidovaných klientov centier špeciálno-pedagogického poradenstva 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bol 15 038. 

Potenciálnu klientelu centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie tvorilo 

124 958 detí a žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. 
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Celkový počet zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach v roku 2012 bol 1 624, z toho: 

• 1034 pedagogických zamestnancov: 

učiteľov v špeciálnych školách – 793, 

učiteľov v stredných školách – 115, 

asistentov učiteľa – 52, 

majstrov odborného vzdelávania v špeciálnych školách – 71, 

majstrov odborného vzdelávania v strednej odbornej škole – 15, 

vychovávateľov v špeciálnych školách – 122, 

vychovávateľov v strednej odbornej škole – 4, 

• 151 odborných zamestnancov, 

• 439 nepedagogických zamestnancov. 

Metodické činnosti vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

Pracovné porady riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach 

• 12. – 13. 4. 2012 v Kežmarských Žľaboch, 

• 18. 9. 2012 v Košiciach, 

• 10. – 11. 12. 2012  Čingov. 

Pracovné porady riaditeľov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie           

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

• 31. 1. 2012 v Košiciach, 

• 27. 11. 2012 v Košiciach. 

Pracovná porada výchovných poradcov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

• 20. 6. 2012 v Košiciach. 

Pracovná porada vedúcich centier špeciálno-pedagogického poradenstva v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

• 23. 5. 2013 v Košiciach. 

Výberové konania na funkciu riaditeľa školy, školského zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

• Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova 164, Hrabušice, 

• Spojená škola, Vojenská 13, Košice, 
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• Špeciálna základná škola, Majlátha 1, Kráľovský Chlmec, 

• Špeciálna základná škola, Richnava 189, 

• Spojená škola internátna, Partizánska 13, Spišské Vlachy. 

Členstvo v rade školy pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach 

V roku 2012 z dôvodu ukončenia funkčného obdobia rady školy sa uskutočnili voľby 

a následne ustanovujúce zasadnutia rady školy v 36 školách a školských zariadeniach. KŠÚ 

v Košiciach delegoval 59 členov rady školy ako zástupcov zriaďovateľa, z toho 20 zamestnancov 

KŠÚ v Košiciach a 39 zamestnancov škôl a školských zariadení v svojej pôsobnosti. 

Najčastejšie oblasti prejednávané na zasadnutiach rady školy boli: 

• voľba predsedu a podpredsedu, 

• schvaľovanie štatútu, 

• plán zasadnutí, 

• správa o hospodárení školy, školského zariadenia, 

• školský vzdelávací program, 

• správa o výchovno-vzdelávacej činnosti.  

Delegovaní zástupcovia sa zúčastnili na 105-tich zasadnutiach rady školy. 

Organizácia školského roka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach 

Pre účely dohodovacieho konania v roku 2012 boli počty zamestnancov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach aktuálne prehodnocované v nadväznosti 

na počty žiakov v triedach. Návrhy organizácie školského roka 2012/2013 boli prejednané 

s riaditeľmi jednotlivých škôl a školských zariadení. Schválenie počtov tried a zamestnancov bolo 

školám písomne oznámené na základe porovnaní údajov v EDUZBER-e 2012. 

Zabezpečenie sledovania aktuálneho stavu voľných lôžkových  kapacít  v diagnostických 

centrách a reedukačných centrách v  zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

Informácie o aktuálnom stave voľných miest v špeciálnych výchovných zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  boli pravidelne zverejňované na webovej stránke 

úradu spolu s údajmi o cieľovej skupine a kontaktných osobách. 

Plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

V roku 2012 bolo KŠÚ v Košiciach predložených 48 plánov kontinuálneho vzdelávania 

pedagogických a odborných zamestnancov.  
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Priznávanie kreditov a prideľovanie kreditových príplatkov riaditeľom škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

KŠÚ v Košiciach vystavil 8 osvedčení o priznaní kreditov za vykonanie rigoróznej skúšky 

a 1 osvedčenie o priznaní kreditov za tvorivé aktivity. Na základe overenia údajov uvedených 

v jednotlivých plánoch kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov bolo 

posúdených 18 žiadostí o pridelenie kreditových príplatkov. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

KŠÚ v Košiciach hodnotil výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej, resp. 

odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií riadiacich 

pedagogických alebo odborných zamestnancov vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 47 

hodnotených riaditeľov si prevzalo po osobnom pohovore písomný záznam o hodnotení 

pedagogického alebo odborného zamestnanca. 

Návrhy na poskytnutie odmeny riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

 Za  kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonávanie práce presahujúcej 

rámec pracovných činností vyplývajúcich z druhu práce a za splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy 

alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, 

prípadne jej ucelenej etapy bolo za prvý a druhý polrok vypracovaných 96 návrhov na poskytnutie 

odmeny riaditeľom škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Zber údajov pre normatívne financovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

Na základe porovnania údajov v 90 štatistických výkazoch zo 41 škôl a školských zariadení 

s predloženými protokolmi EDUZBER-u 2012 bol vystavený protokol zriaďovateľa 

348RYHEJ2VMC zo dňa 28. 9. 2012. 

Vzdelávacie poukazy  

V roku 2012 vydalo 34 škôl a 4 školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach 6 190 vzdelávacích poukazov. Poskytovateľom krúžkovej alebo inej mimoškolskej 

činnosti bolo 30 škôl a 4 školské zariadenia. Počet žiakov, ktorí v predchádzajúcom školskom roku 

neabsolvovali 60 hodín záujmového vzdelávania bol 269. Kód protokolu zriaďovateľa 

YMSC9UJRU2 zo dňa 28. 9. 2012. 

Dopravné  

V roku 2012 predložilo 22 špeciálnych základných škôl v Košickom kraji žiadosti na 

poskytnutie finančných prostriedkov na dopravné žiaka. Žiadosti boli posúdené na základe 
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kontroly údajov uvedených v podkladoch školy k žiadosti, dokladoch dopravnej spoločnosti 

o výške mesačných nákladov na dopravné, prípadne potvrdenie školy najbližšej k miestu trvalého 

pobytu žiaka o nedostatočnom počte voľných miest. 

Asistent učiteľa 

Na základe odborného posúdenia 21 žiadostí o 40 asistentov učiteľa pre 430 žiakov so 

zdravotným znevýhodnením alebo nadaním v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo v roku 2012 vyhovené 19 žiadostiam, pričom žiadateľom bolo 

pridelených 24,31 asistentov učiteľa. Dve žiadosti boli zamietnuté. 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach za školský rok 2011/2012 

Obsah správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2011/2012 tvorili údaje z 

jednotlivých správ 48 škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

týkajúce sa počtov žiakov, zamestnancov, prospechu a dochádzky žiakov, kvalifikovanosti 

pedagogických zamestnancov, plnenia plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických a 

odborných zamestnancov, mimoškolskej činnosti, prehľadu  účasti žiakov na súťažiach, údajov 

o aktivitách školy. 

Prezentácia činnosti špeciálneho školstva v Košickom kraji 

Dňa 24. 2. 2012 sa v priestoroch Strednej odbornej školy železničnej, Palackého 14, Košice 

uskutočnil workshop „Šanca pre všetkých“ zameraný na prezentáciu špeciálnych škôl a školských 

zariadení v Košickom kraji v oblasti výchovy a vzdelávania, umeleckej a športovej. Podujatia sa 

zúčastnilo 37 špeciálnych škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

Deň učiteľov 2012 

Pri príležitosti Dňa učiteľov KŠÚ v Košiciach ocenil 25 pedagogických zamestnancov škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, ktorý sa uskutočnil              

dňa  28. 3. 2012 v priestoroch Strednej odbornej školy železničnej, Palackého 14, Košice. 

Metodický deň škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

3. ročník Metodického dňa pre špeciálne školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach sa uskutočnil dňa 19. 4. 2012 podľa tematického zamerania: 

• Činnosť školy pri vzniku mimoriadnej udalosti - Spojená škola internátna, Partizánska 

13, Spišské Vlachy,  

• Tvorba školského vzdelávacieho programu v špeciálnej základnej škole – 

Špeciálna základná škola, Kováčska 12, Gelnica, 
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Liečebno-výchovné sanatórium, Tešedíkova 3, Košice – Barca, 

Spojená škola internátna, Abovská 244, Ždaňa, 

Spojená škola internátna, Školská 10, Michalovce, 

Spojená škola internátna, Zeleného stromu 8, Rožňava, 

Špeciálna základná škola, Slovenského raja 16, Letanovce, 

 Spojená škola, Zimné 83, Rudňany, 

• Tvorba školského vzdelávacieho programu v praktickej škole a odbornom učilišti  – 

Spojená škola internátna, Breziny 256, Prakovce, 

Spojená škola, Alejová 6, Košice, 

Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce, 

Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov, 

• Obchodovanie s ľuďmi a prevencia sociálno-patologických javov v spoločnosti –  

Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice, 

• Prezentácia úspešných projektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach - Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce, 

• Škola ornamentu pre podporu grafomotoriky žiaka – Etnografické múzeum Humno, 

Cottbuská 36, Košice. 

Stanoviská k žiadostiam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach 

KŠÚ v Košiciach vyhovel: 

Žiadosti o súhlas na úhradu členského príspevku: 

• Spojená škola internátna, Breziny 256, Prakovce, 

• Spojená škola, Alejová 6, Košice, 

• Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce, 

• Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov, 

• Reedukačné centrum, Bankov 15, Košice, 

• Reedukačné centrum, Školská 158, Bačkov, 

• Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice, 

• Spojená škola, Nová 803, Dobšiná, 

• Spojená škola, Vojenská 13, Košice. 

Žiadosti o súhlas so zriadením elokovaných tried: 

• Spojená škola, Alejová 6, Košice v Rankovciach, 

• Špeciálna základná škola, SNP 827/53, Sečovce v Detskom domove v Sečovciach, 
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• Žiadosti o súhlas s uskutočnením školy v prírode pre Spojenú školu, Vojenská 13, Košice         

v Inovciach. 

• Žiadosti o zmenu miesta výkonu práce pre Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, 

Bocatiova 1, Košice v Stebnickej Huti. 

• Žiadosti o umiestnenie detí z Krízového centra v Spišskej Novej Vsi v Spojenej škole, 

Fabiniho 3, Spišská Nová Ves. 

• Žiadosti o vykonanie špeciálno-pedagogického vyšetrenia maďarsky hovoriacich žiakov 

Špeciálnej základnej školy s materskou školou, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany v Centre 

špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej, Abovská 244, Ždaňa. 

KŚÚ v Košiciach nevyhovel: 

• Žiadosti o súhlas so zriadením elokovaného pracoviska Centra špeciálno-pedagogického 

poradenstva pri Spojenej škole internátnej, Poľná 1, Trebišov v obci Biel. 

• Žiadosti o súhlas s predčasným ukončením školského roka v Spojenej škole, Opatovská 

cesta 97, Košice z dôvodu sťahovania. 

KŠÚ v Košiciach poskytol stanovisko k: 

• Žiadosti Poradne pre občanov a ľudské práva v Košiciach o stanovisko k sprístupneniu 

testov a poskytovania kópií testov z psychologických vyšetrení maloletých detí ich 

zákonným zástupcom. 

• Žiadosti o poskytovaní pracovného voľna z dôvodu účasti zamestnanca Centra špeciálno-

pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice na kontinuálnom vzdelávaní. 

• Žiadosti o poskytovaní pracovného voľna z dôvodu vykonania prvej atestácie zamestnanca 

Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová 

Ves. 

• Žiadosti zákonného zástupcu žiaka v povinnej školskej dochádzke o umiestnenie po 

skončení pobytu v špeciálnom výchovnom zariadení. 

Kontrolná činnosť v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach 

Kontroly vykonané v súlade s plánom kontrol v roku 2012: 

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Kapitána Nálepku 

1057/18, Trebišov dňa 21. 5. 2012, 

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Letná 66, Spišská Nová 

Ves dňa 5. 6. 2012. 

Zameranie kontroly: vedenie dokumentácie zariadenia. 
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Kontrola vykonaná mimo plánu kontrol v roku 2012: 
 

• Špeciálna základná škola, Richnava 189 dňa 28. 11. 2012 
 
Zameranie kontroly: riešenie sťažnosti. 

       KŠÚ v Košiciach pre zriaďovateľov v územnej pôsobnosti zmysle § 16, 17 a § 18 zákona č. 

596/2003 Z. z. spracoval 52 odborných stanovísk k zaraďovaniu, vyraďovaniu a zmenám v sieti 

škôl a ŠZ a pri zaraďovaní  učebných a študijných odborov do siete škôl a ŠZ v SR. 

      Pre školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach boli spracované nasledovné 

žiadosti o zmenu v sieti škôl a ŠZ: 

•  Zaradenie Praktickej školy, Kapušianska 2, Pavlovce nad Uhom, 

• Zaradenie Odborného učilišťa, J. Dózsu 32, Veľké Kapušany s učebnými odbormi:  2985 2 

cukrárska výroba, 3686 2 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce, 6486 2 

opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej 

starostlivosti, 

• Zaradenie trojročného učebného odboru  3178202  výroba konfekcie - šitie bielizne pre 

Odborné učilište, Zimné 83, Rudňany  

• Zaradenie študijného odboru 6476 4 technicko-ekonomický pracovník pre Strednú odbornú 

školu pre žiakov s telesným postihnutím, Opatovská cesta 97, Košice, 

• Zaradenie učebného odboru: 6491 2 01 obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál pre 

Odborné učilište, Hviezdoslavova 25, Spišská Nová Ves, 

• Zriadenie bilingválnej slovensko-ruskej sekcie na Gymnáziu Milana Rastislava Štefánika, 

Nám. L. Novomeského 4, Košice. 

      V súvislosti so zmenami v sieti škôl a školských zariadení SR bolo v roku 2012 spracovaných 6 

dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.  

4.2.    Pracovné činnosti v rámci územnej pôsobnosti krajského školského úradu 
 
   

V územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo k 31.12.2012 : 

• 315 zriaďovateľov  štátnych základných škôl a ŠZ,  

• 71 zriaďovateľov súkromných škôl a ŠZ, 

• 11 zriaďovateľov cirkevných škôl a ŠZ, 
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• 1   zriaďovateľ štátnych stredných škôl a ŠZ – Košický samosprávny kraj,  

• 1   zriaďovateľ špeciálnych škôl a ŠZ – KŠÚ v Košiciach, 

• spolu  399 zriaďovateľov 

 
KŠÚ v Košiciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve poskytoval odbornú poradenskú činnosť zriaďovateľom a riaditeľom škôl 

a ŠZ osvedčenými, efektívnymi formami a metódami práce. Najčastejšími spôsobmi poskytovania 

odbornej poradenskej činnosti boli metodické pokyny a usmernenia, týkajúce sa činnosti škôl 

a zriaďovateľov, ďalej porady, semináre a osobné konzultácie. 

 Informácie pre odbornú i laickú verejnosť KŠÚ v Košiciach zverejňuje pravidelne na web 

stránke úradu, podľa charakteru informácií sú tieto zasielané školám, ŠZ a ich zriaďovateľom 

prostredníctvom elektronickej pošty, resp. cestou Slovenskej pošty. 

 KŠÚ v Košiciach rozpracoval úlohy vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov 

MŠVVaŠ SR na podmienky Košického kraja. Operatívne upozorňoval školy a ŠZ v územnej 

pôsobnosti na zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku školstva a vydával 

pokyny na ich včasné plnenie.  

KŠÚ v Košiciach posúdil žiadosti zriaďovateľov o pridelenie finančných prostriedkov na 

asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zo škôl a ŠZ v zriaďovateľskej a 

územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach : 

• požadovaný pracovný úväzok prepočítaný na kalendárny rok: 135, 54 

• pridelený pracovný úväzok  MŠVVaŠ SR prepočítaný na kalendárny rok : 80, 00 

V hodnotenom období boli spracované usmernenia a pokyny zamerané na všetky oblasti plnenia 

poslania a úloh KŠÚ v Košiciach :  

• Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v 

zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach na školský rok 2012-2013, 

• Usmernenie k zberu údajov pre normatívne financovanie na rok 2013 pre zriaďovateľov 

všetkých typov škôl, odborní radcovia OOMČ preberali osobne protokoly pre normatívne 

financovanie od zriaďovateľov škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, porovnávali údaje 

s údajmi uvedenými v štatistických výkazoch a zadávali kódy protokolov do databázy. 

V prípade potreby boli nápomocní pri prepracovávaní protokolov alebo štatistických výkazov. 

• Odborní radcovia preberali a kontrolovali správnosť protokolov vzdelávacích a kultúrnych 

poukazov a podkladov k dopravnému pre žiakov. 
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• Organizačné pokyny KŠÚ v Košiciach pre riaditeľov stredných škôl v územnej pôsobnosti 

v oblasti zabezpečenia úloh pri ukončovaní štúdia na stredných školách : 

a)   k zabezpečeniu organizácie a realizácie maturitných skúšok, 

b)   k zabezpečeniu organizácie a realizácie záverečných a absolventských skúšok,  

c)   k zabezpečeniu vyúčtovania  maturitných  skúšok,  absolventských a záverečných 

 skúšok.  

• Usmernenie pre materské školy v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k 

Štátnemu vzdelávaciemu programu ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie, 

• Usmernenie pre základné školy s materskou školou v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach k ustanovovaniu zástupcu základnej školy s materskou školou pre materskú 

školu, 

• Usmernenie k činnosti obce ako školského úradu pri prenesenom výkone štátnej správy na 

úseku školstva, 

• Metodický pokyn k finančnému zabezpečeniu a vyúčtovaniu súťaží žiakov organizovaných na 

základných školách, stredných školách a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Metodický pokyn k organizačnému zabezpečeniu športových súťaží na základných školách, 

stredných školách a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Metodický pokyn k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie, 

• Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 390/2011 Z. z. v praxi, 

• Usmernenie k spracovaniu Súhrnnej správy o hospodárení za rok 2012, 

• Usmernenie k dohodovaciemu konaniu na rok 2012 – kreditové príplatky, 

• Usmernenie k úhrade nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov 

a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, 

V záujme skvalitňovania predpisov a legislatívy boli spracované odborné stanoviská, 

podnety a pripomienky pre MŠVVaŠ SR : 

1. Pripomienkové konanie k novelizácii zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení s návrhom zapracovania: 

a/  v príslušných ustanoveniach zákona poskytovanie kapitálových výdavkov školám    

     a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ s určením rozhodovacej  

     právomoci prednostu KŠÚ; 

b/  povinnosti prednostného čerpania vlastných zdrojov (príspevkov od žiakov, rodičov alebo 

     inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na  
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     výchovu a vzdelávanie) u súkromných zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Pri spra- 

            covaní súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci rok súkromní zriaďovatelia  

            vykazovali presun týchto zdrojov a prednostne čerpali finančné prostriedky poskytnuté  

            zo štátneho rozpočtu. 

2. Pripomienkové konanie k Pedagogicko-organizačným pokynom MŠVVaŠ SR na školský rok 

2012-2013, 

3. Spracovanie podkladov k priestorovej analýze základných škôl so zvýšenou koncentráciou 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

4. Spracovanie podkladov k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov  v oblasti 

vzdelávania,  

5. Vypracovanie podkladov na morálne oceňovanie v rezorte školstva pri príležitosti Dňa 

učiteľov 2012, 

6. Pripomienkové konanie k materiálno- spotrebným normám  a receptúram pre ŠSZ, 

7. Pripomienkové konanie k smernici, ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní 

kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia, za vykonanie rigoróznej skúšky, za vykonanie 

štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka, za absolvovanie vzdelávania v zahraničí a za 

tvorivé aktivity pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

8. Stanovisko k údajom žiakov za MŠ, ZŠ, SOŠ a gymnáziá ako identifikačné údaje o škole a o 

zriaďovateľovi školy pre MŠVVaŠ SR. Materiál Údaje o školách regionálneho školstva 

(návrh) sa predkladal na základe zadania ministrom školstva, vedy, výskumu a športu s cieľom 

zníženia informačnej nerovnosti v oblasti škôl regionálneho školstva pre širokú verejnosť po 

jeho prerokovaní v užšom vedení ministerstva.  

9. Stanovisko ku Stratégii integrácie Rómov do roku 2020  

10. Stanovisko k Stratégii v oblasti počtu žiakov na jedného učiteľa v regionálnom školstve s 

prognózou na nasledujúce obdobie  

11. Stanovisko k Projektu OECD Country Background Report – Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania - Otázky pre zriaďovateľov škôl, 

KŠÚ v Košiciach odborne usmerňoval vedúcich zamestnancov školských jedální vo svojej 

územnej pôsobnosti. Vykonával odborné kontroly v školských jedálňach v územnej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach a vypracúval podklady na hodnotenie školského stravovania. Aktívne 

spolupracoval s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zabezpečoval dohľad nad výživou 

detí a mládeže. Kontroloval dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v 

územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.  
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Informatívnu, hodnotiacu i komparatívnu funkciu  majú aj správy, ktoré KŠÚ v Košiciach v roku 

2012 spracoval. Sú to najmä: 

1. Podklady podľa zaslanej  osnovy a tabuľky k spracovaniu  prehľadu o výkone štátnej správy  za 

roky 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 pre MŠVVaŠ SR v roku 2012. 

2. Podklady k  odpočtu plnenia úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR k realizácii 

zámerov v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 v súlade s Národným 

programom výchovy a vzdelávania v  SR na najbližších 15 – 20 rokov.  

3. Podklady do správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach 

v Košickom kraji v školskom roku 2011/2012 pre potreby Štátnej školskej inšpekcie.  

4. Podklady pre MŠVVaŠ SR k aktualizácii databázy školských úradov v Košickom kraji.  

5. Tvorba podkladov k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov pre      

MŠVVaŠ SR v roku 2012.  

6. Zber údajov zo základných škôl Košického kraja k demografickému vývoju žiakov a ich 

zaškolenosti s dôrazom na zmennosť.  

7. Podklady k zabezpečeniu školských obvodov, 

8. Spracovanie podkladov do Národnej správy o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov 

vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.  . 

9. Správy :  

• o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní škôl a ŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v školskom roku 2011-2012, 

• o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní základných umeleckých škôl v 

Košickom kraji v školskom roku 2011-2012, 

• o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní základných škôl v Košickom kraji v 

školskom roku 2011-2012 

• podklady do správy Štátnej školskej inšpekcie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• o výučbe menšinových jazykov na školách s vyučovacím jazykom slovenským –     

podnety a vytvorené podmienky v školách pre výučbu menšinových jazykov 

10. Návrh KŠÚ v Košiciach na racionalizačné opatrenia škôl a školských zariadení od 1.9.2012.  

11. Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh KŠÚ  v Košiciach za rok 2012. 

12. Záverečná správa z testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach. 

13. Záverečná správa z distribúcie maturitných testov a kontroly podmienok MS 2012. 
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14. Správa o zabezpečení zdravej výživy pre talentovaných žiakov športových škôl a športových 

tried. 

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii 

školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, praktických školách, na OU a na jazykových školách bolo 

zaevidovaných vyše 80 oznámení  riaditeľov o udelení voľna pre žiakov v roku 2012.  

Osobné a telefonické konzultácie prostredníctvom elektronickej pošty sú často uplatňované  

riaditeľmi, zriaďovateľmi škôl a ŠZ a učiteľmi. Otázky boli zamerané hlavne na:   

• pracovno-právnu oblasť.: zastupovanie počas kontinuálneho vzdelávania, používanie 

príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách, výberové konania, odchodné 

a odstupné pedagogických zamestnancov, porušovanie pracovnej disciplíny, posudzovanie 

zaradenia učiteľov do platových tried, práca nadčas, prideľovania kreditov a  kreditového 

príplatku, posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov, uplatňovanie zákona č. 

390/2011 Z. z. v praxi, uvádzania začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, 

neposkytnutie príplatkov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľmi škôl v rámci 

originálnych kompetencií, zloženie rady školy, 

• organizačnú oblasť: otázky prijímania detí a žiakov do škôl a ŠZ, predčasné ukončenie 

predprimárneho vzdelávania, zaraďovanie a vyraďovanie škôl a ŠZ zo siete, organizačné 

a finančné zabezpečenie školských súťaží, udeľovanie právnej subjektivity materským školám, 

spracovávania rozhodnutí riaditeľom školy, problémom škôl s vyučovacím jazykom 

národnostných menšín, zaraďovania učebných a študijných odborov do siete, problematika 

pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy, dopravné pre žiakov, asistenti učiteľa, zber údajov 

pre normatívne financovanie a pod.  

Školské úrady 

       KŠÚ v Košiciach podľa § 10 ods. 13 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 ako 

príslušný orgán v roku 2012 spracoval 10 rozhodnutí o potvrdení alebo nepotvrdení obce ako 

školského úradu pre obce: Markušovce, Rudník, Dlhá Ves, Šemša, Kecerovce, Harichovce, Poráč, 

Rudňany, Vyšné Remety a Vyšná Rybnica. V územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach pôsobí 22 

spoločných obecných úradov, v ktorých pracuje 38 odborných zamestnancov. V roku 2012 kvôli 

poklesu počtu žiakov zanikol spoločný obecný úrad Poráč. Koncom roku 2012 boli na základe 

požiadavky MŠVVaŠ SR aktualizované údaje o odborných zamestnancoch spoločných obecných 

úradov a počtoch žiakov podľa novelizovanej legislatívy. 

Pracovné činnosti pre obce, ktoré nemajú zriadený školský úrad 
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 KŠÚ v Košiciach vykonával odborné a metodicko-konzultačné činnosti pre zriaďovateľov a 

vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, 

ktoré nie sú školskými úradmi. 

KŠÚ v Košiciach spolupracoval s riaditeľmi škôl a ŠZ v obciach, ktoré nemajú zriadený 

školský úrad, so zákonnými zástupcami žiakov a zriaďovateľmi. V odôvodnených prípadoch 

spolupracoval so Štátnou školskou inšpekciou. 

Výkon činností v zmysle správneho konania  

V roku 2012  KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní a s § 31 až 34 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodoval  v prvom stupni  vo veci 

rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými 

školami v zahraničí (§10 ods. 8) zákona č. 596/2003 Z. z.).  

Krajský školský úrad v Košiciach prijal 174 žiadostí o uznanie rovnocennosti dokladu 

o vzdelaní /čo je oproti predchádzajúcemu roku 23 nárast/. Správne konanie prebiehalo medzi 

študentmi Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a to z rôznych štátov, ako napr.: Saudská Arábia, 

Grécko, Cyprus, Portugalsko, Poľsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia, Izrael, Fínsko, 

Rakúsko, USA, Keňa, Ukrajina, Macedónsko, Francúzsko, Írsko, Česko a iné. Vo všetkých 

prípadoch bolo v spolupráci so Strediskom ekvivalencie dokladov o vzdelaní pri Ministerstve 

školstva, vedy výskumu a športu vydané rozhodnutia v 137 prípadoch /z toho 1 prípad konanie 

zastavené/ a  v  37 prípadoch  potvrdenie. Správne poplatky vo výške 6,50 € za jedno rozhodnutie 

boli prijaté vo forme kolkových známok, ich evidencia je vedená v osobitnom zošite. 

• Okrem toho sa odborní radcovia KŠÚ v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. zúčastnili 

vyše 30 výberových konaní vyhlásených orgánmi územnej samosprávy s riadnym hlasom. 

KŠÚ v Košiciach pripravil podklady na zverejnenie zoznamov voľných miest žiakov na 

stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, po jednotlivých termínoch prijímacieho 

konania v príslušnom školskom roku. 

KŠÚ v Košiciach zabezpečoval spoluprácu 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 ŠZ vo svojej územnej pôsobnosti. 
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Poskytoval odbornú a poradenskú činnosť všetkým zriaďovateľom škôl a ŠZ vo svojej 

územnej pôsobnosti a školám a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v oblasti 

organizácie výchovy a vzdelávania, školského stravovania, práce s mládežou, rozvoja telesnej 

výchovy a športu. Pripravoval podklady na organizačné, finančné a materiálne zabezpečenie 

krajských a obvodných kôl súťaží žiakov škôl a ŠZ, športové súťaže a predmetové olympiády 

registrované ministerstvom školstva. Zabezpečoval spoluprácu s právnickými osobami 

a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru detí mládeže inú záujmovú 

činnosť žiakov škôl a ŠZ v pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. 

Predmetové olympiády 

KŠÚ v Košiciach v  roku 2012 organizačne zabezpečil 16 celoslovenských kôl súťaží 

v Košickom kraji. Celkovo bolo KŠÚ v Košiciach vydaných 83 poverení na organizovanie 

jednotlivých súťaží a 430 menovacích dekrétov pre členov jednotlivých komisií a odborných 

porôt a podpísaných 87 zmlúv o finančnom zabezpečení vedomostných súťaží. 

Na úrovni okresných kôl bolo v roku 2012 zorganizovaných 261 vedomostných súťaží. Zúčastnilo 

sa na nich 7 410 žiakov. Ďalej bolo zorganizovaných 40 vedomostných súťaží na úrovni krajského 

kola, na ktorých sa zúčastnilo spolu 1721 žiakov.  

Predmetové olympiády boli vyhodnotené na stretnutí víťazov krajských kôl predmetových 

olympiád, ktorého sa zúčastnilo 77 ocenených žiakov. 

V roku 2012 bolo na okresné a krajské kolá POPS vyčerpaných 51 000,- € a na celoslovenské kolá 

súťaží 50 506.- €. 

Súťaže 
 
KŠÚ v Košiciach v  roku 2012 organizačne a finančne zabezpečil 14 celoslovenských kôl súťaží. 
Športové  súťaže 

 Organizácia športových súťaží v roku 2012 prebiehala prostredníctvom poverených 

organizátorov (CVČ, ZŠ, SŠ). Koordinácia súťaží v jednotlivých okresoch bola zabezpečovaná v 

úzkej spolupráci s koordinátormi v jednotlivých okresoch (členovia Krajskej odbornej komisie pre 

športové súťaže). Administrácia školských športových súťaží prebiehala tiež cez internetový 

portál . K práci s internetovým portálom školského športu bolo zrealizované školenie pre členov 

Krajskej odbornej komisie športových súťaží za účasti Mgr. Petra Meleka MŠVVaŠ SR a Mgr. 

Borisa Čechvalu Národné športové centrum.  

V oblasti športových súťaží bolo zorganizovaných 495 školských športových súťaží 

(postupové športové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR), zúčastnilo sa na nich približne 25 000 žiakov 

základných a stredných škôl. Pre organizátorov bolo spracovaných 137poverení a uzavretých 123 
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zmlúv o finančnom zabezpečení súťaží. V roku 2012 bolo na športové súťaže vyčerpaných 78 

726,- € a na celoslovenské kolá športových súťaží 27 226,- €.. 

Rozvojové projekty 2012: 
 

KŠÚ v Košiciach vykonal zber, kontrolu, schvaľovanie a poradenskú činnosť predložených 

rozvojových projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR na rok 2012. Odborne posúdil, skontroloval a 

postúpil na MŠVVaŠ SR 76  projektov. Z tohto počtu bolo podporených odbornou komisiou      

MŠVVaŠ SR 23 projektov. 

Iné projekty 2012: 
 

Športové poukazy – pilotný projekt MŠVVaŠ SR. KŠÚ organizačne a personálne 

zabezpečoval realizáciu tohto projektu v rámci Košického kraja 

 
Vzdelávacie poukazy, kultúrne poukazy – počet skontrolovaných, zaevidovaných. 
 
Počet skontrolovaných, zaevidovaných vzdelávacích poukazov 264 
 

Testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - T9  

 
Testovania  žiakov 9. ročníka ZŠ dňa 14. marca 2012 sa v Košickom kraji zúčastnilo 5 823 

žiakov  v 196 základných školách. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa v riadnom termíne 

nemohli testovania zúčastniť, bol 27. marec 2012. V Košickom kraji sa testovania v náhradnom 

termíne zúčastnilo 12 žiakov.  

V testovanej skupine mohlo byť  najviac 15 žiakov, tzn. v Košickom kraji  bolo vytvorených 533 

skupín. V každej skupine zabezpečil KŠÚ v Košiciach externý dozor učiteľov z iných základných, 

prípadne stredných škôl. Pedagogickí zamestnanci KŠÚ v Košiciach sa zúčastnili kontroly na 

vybraných školách v rámci celého Košického kraja.  

Z celkového počtu 196 škôl bolo 177 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 19 škôl 

v vyučovacím jazykom maďarským.  

Počet testovaných žiakov podľa predmetov v Košickom kraji: 

• Slovenský jazyk a literatúra :     5 455 žiakov 

• Matematika :                              5 823 žiakov 

• Slovenský jazyk a slovenská literatúra :    366 žiakov (školy s VJM) 

• Maďarský jazyk :                        366  žiakov (školy s VJM) 

Percentuálna úspešnosť žiakov  v testovaní T9 v roku 2012 v Košickom kraji: 
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• Slovenský jazyk a literatúra:    52,1 % . V porovnaní s národným priemerom sú výsledky 

horšie o niečo viac ako 2 %. NP bol 54,5 % . 

• Matematika :  55,2 % , čo je tiež horší výsledok ako celonárodný priemer , ktorý bol 57,5 %. 

Organizáciu i priebeh testovania možno hodnotiť pozitívne, priebeh nebol ničím narušený.  

Odborní radcovia OOMČ sa aktívne zúčastňovali na poradách organizovaných MŠVVaŠ 

SR, zriaďovateľmi škôl a ŠZ a školskými úradmi. Zúčastňovali sa na seminároch s  problematikou 

školskej legislatívy a metodickej riadiacej činnosti. 

Odborní radcovia OOMČ svoje pracovné skúsenosti a kompetencie realizovali ako členovia 

komisií, expertných skupín : 

• Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji,  

• Územná školská rada pri Košickom samosprávnom kraji, 

• Rada expertov MŠVVaŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov,  

• Výskumný tím o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka v školskom výchovno-vzdelávacom 

systéme pri MPC Prešov,  

• Krajský štáb Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska Košického kraja 

• Krajská komisia pre športové súťaže 

• Celoštátna komisia športových súťaží žiakov pri MŠVVaŠ SR 

• Koordinačná rada súťaží pri MŠVVaŠ SR 

• Výkonná skupina pilotného projektu športové poukazy pri MŠVVaŠ SR 

• Krajská evakuačná komisia, 

• Celoslovenská sekcia predprimárneho vzdelávania pri MŠVVaŠ SR, 

• Celoslovenská sekcia pre školské  stravovanie pri MŠVVaŠ SR a koordinácia národného 

projektu E modelu HCCP, 

• Inštitút rodovej rovnosti v Košiciach, 

• Akreditačná komisia pri MŠVVaŠ SR, 

• Spolupráca s ASFEU pri hodnotení projektov, 

• Spolupráca so ŠIOV pri realizácii Projektu vzdelávania učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP, 

• Spolupráca s MPC pri realizácii projektov kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

a odborných zamestnancov škôl a ŠZ. 

• Názvoslovný zbor Správy katastra Košice – okolie na posudzovanie návrhov na štandardizáciu 

geografického názvoslovia 
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• Regionálna protiepidemiologická komisia RÚVZ so sídlom v Košiciach  

• Národná sieť  pri Európskej agentúre pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorá pracuje 

pri NIP Košice 

Stredné školy v zriaďovateľskej a  územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  

V roku 2012 boli pre riaditeľov stredných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  

spracované usmernenia a pokyny : 

• organizačné pokyny v oblasti zabezpečenia úloh pri ukončovaní štúdia : 

a)   k zabezpečeniu organizácie a realizácie maturitných skúšok, 

b)   k zabezpečeniu organizácie a realizácie záverečných a absolventských skúšok,  

c)   k zabezpečeniu vyúčtovania  maturitných  skúšok,  absolventských a záverečných skúšok.  

• spracovanie podkladov – pokynov za oblasť stredných škôl do POP KŠÚ v Košiciach. 

Odborné stanoviská :  

• formou individuálnych konzultácií, resp. spracovanie odpovedí na základe listov a e-mailov 

pre riadiacich zamestnancov škôl v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, ale aj 

občanov, resp. rôznych inštitúcií najmä:  

• v oblasti zmien v sieti stredných škôl a zaraďovania učebných alebo študijných odborov, 

• v oblasti prijímania na štúdium na stredných školách, 

• v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách, 

• v oblasti prestupu na inú strednú školu, resp. iný učebný alebo študijný odbor, 

• v oblasti posudzovania kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov stredných škôl, 

• v oblasti spracovania školských tlačív. 

Spracovanie správ 

Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitných skúšok za školský rok  2011/2012 bola 

zaslaná na MŠVVaŠ SR  a  NÚCEM.  

Výkon štátnej správy v prvom, druhom stupni  v roku 2012   

výkon štátnej správy v prvom stupni:   

KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodol v prvom 

stupni v zmysle § 64 ods. 4 a  § 161 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o počte 

tried a počte žiakov do 1. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach:  

• 21 rozhodnutí pre prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014 . 
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KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodol v prvom 

stupni v zmysle § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

o počte tried 1. ročníka stredných škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti KŠÚ v Košiciach : 

• 3 rozhodnutia KŠÚ pre prijímacie konanie pre školský rok 2013/2014 . 

Výkon štátnej správy v druhom stupni: 

KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán podľa § 10 ods. 10  písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. 

a podľa § 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, rozhodol v druhom stupni vo veci podaných odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľov 

o výsledkoch prijímacieho konania pre školský rok 2012/2013  - 18 rozhodnutí KŠÚ v 2. stupni 

v rámci prijímacieho konania na stredné školy v svojej zriaďovateľskej  pôsobnosti (Gymnázium, 

Park mládeže 5 v Košiciach).  

Oblasť ukončovania štúdia na stredných školách: 

Maturitné skúšky, záverečné skúšky, absolventské skúšky  -  spracované boli: 

• menovacie dekréty: predsedovia komisií pre MS, AS, ZS,   

• organizačné pokyny pre školy, harmonogramy a databázy pre MS, AS, ZS, 

• aktuálne databázy škôl, distribučných miest,  

• prehľad spájania škôl na externú časť MS v riadnom a náhradnom termíne,  

• zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov, požadovaných podkladov a výsledkov pre 

MŠVVaŠ  SR a NÚCEM,  

• podklady pre ŠŠI, stavovské, resp. profesijné organizácie.  

 KŠÚ v Košiciach zabezpečoval prípravu maturitných skúšok v spolupráci s Národným 

ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v súlade so školským zákonom č. 

245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní 

štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.   

V školskom roku 2011/2012 sa maturitné skúšky uskutočnili v 100 stredných školách 

v Košickom kraji, z toho bolo 33 gymnázií, 64 SOŠ a 3 konzervatóriá. KŠÚ v Košiciach zabezpečil 

v dňoch od 13. do 16. marca 2012 (riadny termín EČ a PFIČ MS) a  v dňoch od 17. - 18. apríla  

2012 (náhradný  termín  EČ a  PFIČ MS) odovzdávanie a preberanie zásielok na externú časť a  

PFIČ maturitnej skúšky v rámci 6 distribučných miest v Košickom kraji (v Michalovciach, 

Trebišove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a v KŠÚ v Košiciach). Všetky zásielky a pokyny boli 

školám doručené včas a bez poškodenia v zmysle pokynov NÚCEM.  Ústna časť maturitnej skúšky 

sa konala v riadnom skúšobnom období v dňoch od 21. mája do 8. júna 2012 v zmysle 
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pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR a v 4. ročníku študijného odboru 7902 5 74 

gymnázium - bilingválne štúdium MS z vyučovacích jazykov v termínoch od 25. do  28. júna 2012. 

SOŠ a konzervatóriá uskutočnili praktickú časť odbornej zložky MS v skorších termínoch pred 

konaním ústnej časti MS. 

Menovacie dekréty  

V zmysle platných predpisov v roku 2012  KŠÚ v Košiciach vydal : 

• 100 vymenovacích dekrétov pre predsedov školských maturitných komisií, 

• 1074 vymenovacích dekrétov pre predsedov predmetových maturitných komisií,  

• 78 vymenovacích dekrétov pre predsedov skúšobných komisií na záverečné skúšky, 

• 11 vymenovacích dekrétov pre predsedov skúšobných komisií na absolventské skúšky, 

• 3 vymenovacie dekréty pre predsedov skúšobných komisií pre štátne jazykové skúšky, 

• zmeny dekrétov zapríčinené najmä chorobnosťou, zmenou pracoviska, vzdania sa funkcie 

a pod. 

 

Kontrola podkladov k rozpočtom škôl : 

• kontrola ku zberu údajov k stanoveniu rozpočtu škôl - Eduzber 2012 - podklady stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a podklady stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ (september 2012), 

• kontrola podkladov pri vyúčtovaní nákladov vzniknutých pri realizácii maturitných skúšok,  

absolventských skúšok a záverečných skúšok – dohodovacie konanie - spolupráca so 

zriaďovateľmi stredných škôl v Košickom kraji a OEČ KŠÚ podľa pokynov MŠVVaŠ SR 

(jún - november 2012). 

 

Realizácia porád  

• KŠÚ v Košiciach zorganizoval v septembri 2012 pre zriaďovateľov osemročných 

gymnázií pracovné stretnutie, na ktorom v zmysle § 64 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo 

prekonzultované stanovenie počtu žiakov do 1. ročníka pre školský rok  2012/2013, 

• KŠÚ v Košiciach  uskutočnil 3 pracovné porady  pre riaditeľov všetkých základných 

škôl, riaditeľov neštátnych stredných škôl a zamestnancov školských úradov v svojej 

územnej pôsobnosti v dňoch 19. - 21. septembra 2012 k spracovaniu školských 

štatistických výkazov, metodickým pokynom k zberu údajov EDUZBER 2012 a  

problematika financovania škôl, 
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• účasť a vystúpenie na porade riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KSK dňa 10. septembra 2012 k spracovaniu školských štatistických výkazov a 

metodickým pokynom k zberu údajov EDUZBER 2012. 

Účasť na poradách, seminároch, konferenciách   

• účasť na poradách k organizácii maturitných skúšok (na základe pozvánok NÚCEM) - 3,  

• účasť na zasadnutiach Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu KSK – 4, 

• účasť na zasadnutiach Územnej školskej rady v územnej pôsobnosti KSK – 3, 

• účasť na seminároch organizovaných vzdelávacími inštitúciami k novej legislatíve - 3.  

Realizácia školení, seminárov  

 KŠÚ v Košiciach v spolupráci s MPC v Košiciach uskutočnil v dňoch od 30.1.-1.2.2012 

školenia pre 3 skupiny učiteľov navrhnutých pre výkon funkcie predsedu ŠMK a PMK, pričom 

spolu bolo preškolených 182 účastníkov, ktorí získali Osvedčenia NÚCEM o spôsobilosti na 

vykonávanie funkcie predsedu ŠMK a predsedu PMK.  

Spolupráca so zamestnancami ŠÚ  

V oblasti stredných škôl - spolupráca so školským úradom – odborom školstva pri KSK:  

Spolupráca KŠÚ s odborom školstva pri KSK bola predovšetkým: 

• pri stanoviskách k návrhom zmien v sieti  škôl a ŠZ,  

• pri určení počtu tried a prijatých žiakov do 1. roč. osemročných gymnázií, 

• pri kontrole podkladov pri vyúčtovaní maturitných skúšok, absolventských skúšok  

a záverečných skúšok,  

• pri organizácii a realizácii výberových konaní na funkciu riaditeľov stredných škôl,   

• pri kontrole podkladov a protokolov v rámci zberu údajov pre normatívne financovanie –  

EDUZBER a protokolov ku vzdelávacím poukazom, 

• príprava podkladov podľa požiadaviek Územnej školskej rady pri KSK a Krajskej rady   

pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji. 

 

Výberové konania    

       V roku 2012 odborní radcovia sa zúčastnili ako delegovaní členovia za KŠÚ v Košiciach na 

10  výberových konaniach na funkciu riaditeľov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK 

 
Ďalšie aktivity zamestnancov 

V rámci medzinárodnej  spolupráce bola organizačne a predbežne aj obsahovo zabezpečená 

študijná návšteva ARION pre zahraničných odborníkov z oblasti školstva  pre rok 2013.  



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2012 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 
 

 28 

Spolupráca so Štátnym divadlom v Košiciach pri spoločnom postupe vo výchove a vzdelávaní 

žiakov základných škôl a stredných škôl a ŠZ v oblasti estetickej výchovy, sprostredkovanie 

elektronickej informácie školám o ponúkaných predstaveniach ŠD v Košiciach. 

Aktualizácia zoznamov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej aj územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach s prehľadom o personálnom obsadení vedenia školy a údajoch o žiakoch podľa zberu 

údajov pre potreby odborných radcov OOMČ. 

Aktualizácia e-mailových adries škôl a ŠZ, zriaďovateľov, školských úradov Košického 

kraja a ich poskytnutie odborným radcom OOMČ pre aktuálne používanie. 

Poskytovanie  aktuálnych údajov a informácií médiám (TV, Rozhlas, printové médiá, účasť 

na diskusii k odborným témam v Slovenskom rozhlase a v STV - Fokus).  

      KŠÚ v Košiciach sa v roku 2011 ako partner zapojil do medzinárodného projektu Leonardo 

da Vinci, ktorého autorom je Technický inštitút, Brémy, Nemecko. Ďalšími partnermi v projekte sú 

Česká republika, Poľsko, Turecko a Švajčiarsko. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň odborného 

vzdelávania na stredných školách prostredníctvom tvorby projektov využiteľných pre ich budúcich 

zamestnávateľov. Dňa 30. 03. 2012 KŠÚ v Košiciach organizačne a obsahovo pripravil 

Expertenhearing (vypočutie expertov) za účasti partnerov - Ekonomickej univerzity v Bratislave 

a zástupcov 11 stredných odborných škôl Košického kraja, ktoré prejavili záujem zapojiť sa do 

projektu.  

4.3 Kontrolná činnosť 

 

Výkon kontroly v roku 2012 sa vykonával v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti na rok 2012. Plán bol vypracovaný v januári 2012  a v priebehu roku bol doplnený o nové 

úlohy. V roku 2012 bolo pracovníkmi oddelenia kontroly v spolupráci s pracovníkmi ostatných 

oddelení vykonaných a ukončených 34 kontrol.  

Cieľom vykonaných kontrol bola predovšetkým kontrola: 

� účelného, efektívneho a hospodárneho použitia finančných prostriedkov poskytnutých 

zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR v súlade so zákonom 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

� dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

neskorších predpisov, 
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� dodržiavania zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, 

� dodržiavanie 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, 

� dodržiavania zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

� dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  

� dodržiavania zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

� dodržiavania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

� dodržiavania zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov,  

� dodržiavania zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,  

� dodržiavania zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

� dodržiavania zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov, 

� dodržiavania zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, 

� dodržiavania zákona č. 341/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

 

Počas hodnoteného obdobia KŠÚ v Košiciach vykonal na základe zákona č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov 5 následných finančných 

kontrol, z toho 2 v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 3 kontroly boli vykonané 

v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. V dvoch prípadoch bola kontrola 

ukončená „záznamom o kontrole“ a troch prípadoch „Správou o výsledku kontroly“. V jednom 

prípade bola správy o výsledku kontroly postúpená orgánom činným v trestnom konaní, nakoľko 

bolo zistené osobné obohatenie sa zamestnankyne na úkor verejných prostriedkov vo výške 

8 791,05 Eur. Vo všetkých prípadoch, kde bola ukončená kontrola správou boli v súlade s § 22 

ods. 3 písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

neskorších predpisov prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.  

 
Tabuľka: Kontroly vykonané podľa zákona č. 502/2001 Z. z.  
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P. 
č. 

Kontrolovaný 
subjekt 

Počet 
vykonaných 
kontrol 

Celková suma 
skontrolovaná 
orgánom 
kontroly v   € 

Počet  
kontr. 
zistení 

Porušenie 
finančnej 
disciplíny 
v € 

Z toho: 
-odvod 
finančných 
prostriedkov 

Suma 
ostatných 
zistení v € 

a b c d e f g h 

1. Vo vnútri 
organizácie 

0 0 0 0 0 0 

2. 

V rozpočtovej 
alebo príspevkovej 
organizácii 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
kontrolného 
subjektu 

3 868 381 5 9 418,38 0 627,33 

3. V obci 0 0 0 0 0 0 

4. Vo VÚC 0 0 0 0 0 0 

5. 
V inej právnickej 
alebo fyzickej 
osobe 

2 470 509 2 0 0 0 

 S p o l u 5 1 338 890 7 9 418,38 0 627,33 

 

Na základe zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe bolo vykonaných 29 kontrol, 

z toho v 16 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a v 13 organizáciách v územnej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach. V 24 prípadoch neboli zistené v kontrolovaných oblastiach nedostatky a bol 

vypracovaný „Záznam o kontrole“. V piatich prípadoch bol vypracovaný „Protokol o výsledku 

kontroly“, kde boli následne prijaté a odstránené nedostatky zistené kontrolami. 

Tabuľka: Kontroly vykonané podľa zákona č. 10/1996 Z. z.     
 

P. 
č. 

Kontrolovaný 
subjekt 

Počet 
vykonaných 
kontrol 

Kontrolné zistenia 
(uvedú sa 
najčastejšie 
zisťované porušenia 
VZPP a vnútorných 
predpisov) 

Počet 
kontrol. 
zistení 

Opatrenia 
prijaté na 
odstránenie 
nedostatkov 
a ich počet 

Kontrola 
plnenia 
opatrení 
(počet) 

Poznámka 

a b c d e f g h 

1. 
Vo vnútri 
organizácie 

0 0 0 0 0 - 
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2. 

V rozpočtovej 
alebo 
príspevkovej 
organizácii 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
kontrolného 
subjektu 

16 0 0 0 0 - 

3. V obci 3 

Porušenie zákonov 
317/2009 Z.z., 
596/2003 Z.z., 

552/2003 Z.z., vyhl. 
437/2009 Z.z. 

4 4 0 - 

4. Vo VÚC 0 0 0 0 0 - 

5. 
V inej právnickej 
alebo fyzickej 
osobe 

10 

Porušenie zákonov č. 
245/2008 Z.z., 
596/2003 Z.z,  
597/2003 Z.z.,  
553/2003Z.z, 
71/1967 Z.z. 

6 6 0  

 S p o l u 29 - 10 10 0 - 

 

Kontrolné zistenia z vykonaných kontrol v roku 2012 poukazujú najmä na:  

� nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly, resp. na jej výkon, ktorý nie je v súlade 

so zákonom č. 502/2001 Z. z., 

� nedodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, správy majetku 

štátu, pracovného práva a pod. 

� nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie  verejných prostriedkov, 

� rozdielny prístup samospráv k využívaniu finančných prostriedkov určených na prenesený 

výkon štátnej správy (školy a školské zariadenia umiestnené v jednej budove a s tým spojené 

rozúčtovanie prevádzkových nákladov), 

� potrebu zvyšovania si kvalifikácie a právneho vedomia zamestnancov, ktorí pracujú v oblasti 

školstva v štátnej správe, samospráve, na školách a v školských zariadeniach. 

 
KŠÚ v Košiciach v roku 2012 vybavil 22 sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach, z toho šesť postúpením, sedem odložením a deväť prešetrením. Z deviatich 

prešetrených sťažností boli štyri opodstatnené a päť neopodstatnených. 
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4.4 Oblasť financovania    
       

V oblasti financovania plnili zamestnanci oddelenia ekonomických činností v roku 2012 

najmä tieto úlohy: 

� úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 

� spracovanie  štvrťročných  finančných  štatistických výkazov o čerpaní mzdových 

prostriedkov a počte zamestnancov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti, odsúhlasenie a sumarizácia   

� na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu 

rozpočtového roka z úrovne MŠVVaŠ SR vykonávanie rozpisu normatívnych 

a nenormatívnych finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, zároveň 

oznamovanie zriaďovateľom škôl a školských zariadení (v prípade poskytnutia finančných 

prostriedkov na vzdelávacie poukazy) výšku pridelených normatívnych a nenormatívnych 

finančných prostriedkov, príspevkov pre 5-ročné deti v materských školách, 

� v priebehu rozpočtového roka na základe rozpisu normatívnych a nenormatívnych 

finančných prostriedkov  realizovanie mesačných platieb jednotlivým  zriaďovateľom škôl 

a školských zariadení prostredníctvom  Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP), 

� v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonanie zúčtovania 

finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok, 

� v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z.  realizovanie dohodovacieho konania so 

zriaďovateľmi škôl a školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti 

a prehodnotenie  opodstatnenosti  predložených  požiadaviek,  opakovaný zber údajov  na 

dofinancovanie kreditových príplatkov, 

� spracovanie návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a strednodobý výhľad na 

nasledujúce dva rozpočtové roky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v IS ŠP,  

� v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR spracovanie podkladov o rozpise nenormatívnych 

finančných prostriedkov pre  spracovanie súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok a následne preberanie a kontrolovanie protokolov zriaďovateľov škôl 

a školských  zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ a protokoly škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti KŠÚ, spracovanie protokolu KŠÚ s príslušným komentárom 

obsahujúcim pripomienky, osobitosti čerpania finančných prostriedkov v predchádzajúcom 
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roku a pripomienky zriaďovateľov, poukázanie na problémy pri financovaní v priebehu 

roka a problémy pri spracovaní správy, 

� prehodnocovanie opodstatnenosti požiadaviek zriaďovateľov na riešenie havarijných 

situácií školských objektov v rámci bežných a kapitálových výdavkov a ich odstúpenie  na 

riešenie MŠVVaŠ SR, 

� zabezpečovanie finančnej stránky realizácie stavebných akcií v rámci schválených 

projektov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolufinancovaných EÚ, 

� zabezpečovanie finančnej stránky  realizácie okresných, krajských a celoslovenských 

školských súťaží (vedomostných a športových), 

� v súlade so zákonom o správe majetku štátu a zákonom o účtovníctve zabezpečovanie 

správy majetku štátu 

� plnenie úloh vyplývajúcich z realizácie Programu ESO za vlastný úrad KŠÚ a školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ.   

4.5  Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi  a v oblasti 

krízového manažmentu, obrany a civilnej ochrany 

 
V roku 2012 sa oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na 

pracoviskách vytvárali vhodné podmienky a odstraňovali sa  zistené nedostatky.  

Negatívne hodnotíme nedostatok finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie 

odborného zamestnanca, ktorý sa nemohol zúčastniť žiadnych platených odborných seminárov 

a prednášok k problematike BOZP a PO.    

Aj napriek tomuto stavu, boli úlohy zabezpečované pre pracoviská na dobrej úrovni, 

vykonali sa školenia vo vzťahu k vlastným zamestnancom, k školám a školským zariadeniam. 

V roku 2012 boli zorganizované Krajským školským úradom školenia pre riaditeľov – vedúcich 

zamestnancov škôl a školských zariadení 2 krát do roka /v máji a novembri/. 

 Zlepšovanie BOZP možno zabezpečiť predovšetkým vykonávaním preventívnych opatrení 

a konkrétnych programov a opatrení zo strany zamestnávateľov, ktorými zlepšia pracovné 

podmienky a eliminujú riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z 

povolania a iných poškodení zdravia z práce. V roku 2012 mali zamestnanci KŠÚ v Košiciach opäť 

nulovú úrazovosť. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradou a neoddeliteľnou povinnosťou každého 

zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich všeobecných právnych predpisov. 
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Plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi spočívala v 

metodickej – poradenskej pomoci školám a školským zariadeniam hlavne v otázkach pracovnej a 

školskej úrazovosti, k požiarovosti a zákazu vypaľovaniu porastov v súčinnosti s OR HaZZ 

v Košiciach. Dokumentácia školskej úrazovosti a udalostí, vyšetrovanie a odstraňovanie príčin a 

zdrojov pracovných a školských úrazov, ako aj ich spôsob odškodňovania je súčasťou našej 

dokumentácie BOZP. 

Z hľadiska BOZP, PO a CO bolo vykonaných na školách a školských zariadeniach  6 

kontrol, kde neboli zistené nedostatky závažného charakteru. 

Prostredníctvom porád organizovaných pre riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej 

pôsobnosti kraja a metodických rád vydával metodické pokyny a usmernenia k: 

� k registrovaným školským úrazom a ich odškodňovaniu,  

� k odstraňovaniu príčin a zdrojov úrazov,  

� k práci s web aplikáciou školskej úrazovosti za všetky školy a školské zariadenia, 

� výkonu ročných previerok na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred 

požiarmi, 

� k zabezpečeniu bezpečnostno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby, 

� k zdokumentovaniu registrovaných pracovných úrazov a metodickému usmerneniu, 

� k spôsobu odstraňovania porúch a havárií na technických zariadeniach a budovách škôl a 

školských zariadení, 

� k právnemu poradenstvu a usmerneniu k správnym postupom v otázkach bezpečnosti práce, 

ochrany pred požiarmi, 

� k iným udalostiam ako napr.: orálnej vakcinácii líšok, výkonu deratizácie a dezinsekcie, 

� k výskytu mimoriadnych udalostí, 

� k hospodárskej mobilizácii. 

 V oblasti obranného plánovania, krízového manažmentu, hospodárskej mobilizácie, 

ochrany utajovaných skutočností a civilnej ochrany, plnil KŠÚ v Košiciach úlohy v zmysle plánu 

hlavných úloh odboru krízového manažmentu MŠVVaŠ SR na rok 2012, kde bola činnosť 

metodicky usmerňovaná a zabezpečená zamestnancami OKM MŠVVaŠ SR. 

 KŠÚ v Košiciach priebežne aktualizoval zmeny v  JISHM EPSIS a v dokumentácii 

krízového plánovania. Každoročne zabezpečuje vyučovanie civilnej ochrany obyvateľstva v učive 

„Ochrana života a zdravia“ na ZŠ a v učive na stredných školách podľa platných učebných osnov 

vydaných MŠVVaŠ SR a redukovaný výchovno-vzdelávací proces v prípade mimoriadnej situácie. 

Dáva usmernenia k spracovaniu dokumentácie civilnej ochrane na školách v územnej pôsobnosti 

Košického kraja. Pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti pripravil metodický deň ako vzorové 
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účelové cvičenie v špeciálnej škole na tému „Činnosť školy po vzniku mimoriadnej udalosti“. 

Zamestnania sa zúčastnili všetci riaditelia škôl, uskutočnilo sa v Spojenej škole internátnej Spišské 

Vlachy za účasti zložiek Integrovaného záchranného systému a Strediska vzdelávania a prípravy v 

Spišskej Novej Vsi. Odborné zamestnanie bolo spropagované v časopise „Revue CO“ a natočili 

sme filmový dokument DVD, ktorý obdŕžala každá škola ako metodickú pomôcku. 

 Bezpečnostný zamestnanec KŠÚ v Košiciach vytvára dobre fungujúci systém, ktorý 

zabezpečuje hlavné úlohy organizácie, podporuje nové trendy v oblasti riadenia BOZP, OPP a CO, 

ktoré vedú k zlepšovaniu úrovne a k plneniu právnych predpisov vo všetkých oblastiach, 

k systematickému zlepšovaniu pracovných podmienok a pracovných vzťahov, k efektívnemu 

riadeniu, zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku, k zvyšovaniu motivácie a tvorivosti 

zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie. 
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Prehľad úrazovosti detí, žiakov a študentov na školách Košického kraja  
za škol. rok 2011/2012     Aktuálnosť k 30.06.2012 
 
Celkom udalostí v SR – 9107 prípadov                  Podklady z web aplikácie UIPŠ Bratislava         
Počty úrazov podľa zdroja a príčiny:  
 

 príčina úrazu 

zdroj úrazu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Spolu 

I. - - - - - 1 - - - - - - - 1 2 

II. - - - - - 1 - - - - - 1 - - 2 

III. - - - - - - - 1 - - - 1 - - 2 

IV. 2 - - 4 - - - 5 1 - 11 41 - 14 78 

V. 2 - - 1 - - - 4 - 1 4 3 - 34 49 

VI. - - - - - - - 2 - - 1 5 - 3 11 

VII. - - - - - - - - - - - - - 1 1 

VIII. - - - - - - - - - - - - - - 0 

IX. - - - - - - - - - - - - - - 0 

X. 35 - - - - 3 - 3 - 2 375 39 5 68 530 

XI. 10 2 - 3 - 4 - 10 - - 67 266 1 572 935 

Spolu 49 2 0 8 0 9 0 25 1 3 458 356 6 693 1610 

 
K najčastejším zdrojom školských úrazov patrili: 

  
X. - úmyselné a neúmyselné poškodenie žiakov/podkopnutie, pády, hádzanie predmetov do 

spolužiakov a pod./, násilie, zranenie inou osobou,  

XI. -  iné zdroje – športové, telocvičné náradie a zariadenia, športové výkony /loptové hry/. 

   K najčastejším príčinám patrili:  

14. – nezistené,      

11. – ohrozenie inými osobami v škole /spolužiaci/, nesprávne konanie žiakov,   

12. – nedostatky osobných predpokladov na riadny výkon /telesné predpoklady/. 
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4.6  Oblasť informatiky  
 

KŠÚ v Košiciach je napojený na sieť SANET optickým káblom a správcovské služby 

týkajúce sa počítačovej siete, ako aj spravovanie www stránky a aplikačného programového 

vybavenia si v roku 2012 zabezpečoval vlastným zamestnancom. Všetci zamestnanci  sú napojení 

na Internet, priebežne sa v oblasti informatiky vykonávala metodická a odborná činnosť pre 

zamestnancov KŠÚ v Košiciach ako aj zamestnancov škôl a školských zariadení Košického kraja. 

V roku 2012 sa v oblasti informatiky vykonávali najmä tieto činnosti: 

 

Činnosti v rámci KŠÚ v Košiciach: 

 

• priebežná aktualizácia internetovej stránky KŠÚ v Košiciach podľa požiadaviek odborných 

radcov, internetová stránka spĺňa štandardy podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné 

systémy verejnej správy, 

• správa siete, 

• inštalácia a spravovanie aplikačného  programového vybavenia pre PAM,  účtovníctvo 

a poštu, 

• spolupráca pri zbere údajov pre MŠVVaŠ SR  - EDUZBER, 

• spracovanie štatistických výkazov a výstupov, 

• zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv 

• zverejňovanie  údajov o faktúrach a objednávkach na webovej stránke úradu. 

 

Činnosti pre školy a zariadenia: 

 

• metodická pomoc školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach pri 

práci s aplikačným programovým vybavením ekonomického charakteru 

• odborná a technická pomoc pri riešení problémov na školách a školských zariadeniach 

s technickým a programovým vybavením,  

• odborná a metodická pomoc školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ pri 

zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr, priebežné zverejňovanie informácií pre 

zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji,  komunikácia a výmena informácií 

pomocou elektronickej pošty. 
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V súvislosti so zákonom č.345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súvislosti so zrušením krajských školských úradov 

k 31.12.2012 sa v auguste roku 2012 vykonal audit o využívaní software, elektronických služieb a 

hardware v gescii rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dotazníkovou formou a v mesiacoch november a december boli v rámci 1. etapy programu ESO 

spracované podklady potrebné pre delimitáciu výpočtovej techniky a programového vybavenia na 

Obvodné úrady v sídle kraja.  

 

4.7   Oblasť správy registratúry KŠÚ v Košiciach 
 

 
V oblasti správy registratúry KŠÚ v Košiciach zabezpečoval obeh písomností v zmysle 

zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a s tým súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV 

SR č.628/2002 Z .z., v zmysle platného Registratúrneho poriadku KŠÚ v Košiciach a v zmysle 

ďalších interných predpisov KŠÚ v Košiciach. Jednotlivé oddelenia viedli príručné registratúry 

a do centrálneho registratúrneho strediska KŠÚ v Košiciach boli postupne odovzdávané ukončené 

spisy. 

            Priebežne bola zabezpečovaná bežná činnosť súvisiaca s prácou v podateľni 

a registratúrnom stredisku (preberanie a rozdeľovanie spisov, evidencia došlých a odoslaných  

registratúrnych záznamov v systéme WinASU). 

           Koncom roka 2012 KŠÚ v Košiciach pripravil vyraďovacie konanie, na základe ktorého bol 

Štátnemu archívu v Košiciach zaslaný návrh na vyradenie registratúrnych záznamov za roky 2004 

– 2006 pochádzajúcich z činnosti úradu, ktorým uplynuli predpísané lehoty uloženia. Štátny archív 

v Košiciach predloženému návrhu vyhovel. 

          V súvislosti so zákonom č.345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súvislosti so zrušením krajských školských úradov 

k 31.12.2012, prebehla delimitácia registratúry na Obvodné úrady v sídle kraja.  

         Predmetom delimitácie boli všetky nevybavené spisy, ako aj všetky spisy, ktoré neboli 

predmetom vyraďovacieho konania. Výstupom delimitácie bol delimitačný protokol vyhotovený 

v troch výtlačkoch ( jeden výtlačok pre odovzdávajúci úrad, jeden pre preberajúci obvodný úrad 

v sídle kraja a jeden pre odbor registratúr a správy dokumentov MV SR). Preberajúci obvodný úrad 

v sídle kraja prevzal od 1.1.2013 na základe spomínaného delimitačného protokolu všetky 

nevybavené spisy a ostatnú registratúru, ktorá nebola predmetom vyraďovacieho konania, do svojej 

registratúry. 
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4.8  Oblasť spracovania štatistických údajov 
 

Činnosť na úseku štatistiky v roku 2012 bola zameraná predovšetkým na spracovanie 

štatistických údajov o výchove a vzdelávaní, výkonových a ďalších ukazovateľov sledovaných za 

spravodajské jednotky, ktorými sú školy, školské zariadenia a zriaďovatelia  v územnej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach. Hlavnou úlohou úseku štatistiky bolo podieľať sa na zabezpečení  a vykonávaní 

organizačnej (príprava, distribúcia, metodické usmerňovanie, triedenie, zber) i realizačnej fázy 

štatistického zisťovania (samostatné odborné spracovávanie výkazov, opravy, sumarizácia, 

zasielanie výstupných databáz, spracovanie a zasielanie tlačových a výstupných zostáv 

i prehľadov).  

Spracovávanie štátnych štatistických výkazov KŠÚ v Košiciach vykonáva  v rámci Programu 

štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014 a administratívneho zberu údajov pre rezort 

školstva, schváleného Štatistickým úradom SR. Na úseku štatistiky sa uskutočnil zber dát za 23 

druhov školských štatistických + 4 typy príloh v rámci jednotlivých výkazov. Spolu bolo 

spracovaných cca 4257 výkazov zo škôl a školských zariadení a od zriaďovateľov v územnej 

pôsobnosti  KŠÚ.  

         Výkazy spracovávalo 2430  spravodajských jednotiek (t.j. 2032 škôl a ŠZ + 399 

zriaďovateľov)  podľa Harmonogramu spracovania školských výkazov určeného ÚIPŠ Bratislava. 

Štatistické údaje slúžili aj pri realizácii kontrolnej činnosti zameranej na financovanie,  

usmerňovaní riaditeľov pri organizácii školského roka a pod. 

V roku 2012 úsek štatistiky KŠÚ v Košiciach uskutočnil metodické školenia pre školy, ŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a tiež pre školy, ŠZ a zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠU 

Košice  k zahajovacím školských štatistickým výkazom podľa stavu k 15.9. a k aktualizácii registra 

Š a ŠZ.  Boli uskutočnené aj metodické školenia po jednotlivých okresoch v kraji k webovej 

aplikácii výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 17-01 za rok 2012, pre všetky školské stravovacie zariadenia 

v územnej pôsobnosti KŠU v Košiciach. 

Činnosť na úseku štatistiky sa v roku 2012 tiež zahŕňala spravovanie a aktualizáciu  Registra 

škôl a školských zariadení, ktorého cieľom je jednoznačná a v rámci vymedzenej (geografickej) 

oblasti úplná registrácia škôl a školských zariadení za účelom mnohonásobného využívania týchto 

informácií na všetkých úrovniach riadenia regionálneho školstva. Register je vedený vo forme 

databázy, obsahuje základne identifikačné údaje o školách a ŠZ (informácie o 2336 ŠaŠZ). 

Aktualizácie sa vykonávajú na základe zmien v sieti, ktoré sú dané rozhodnutím MŠVVaŠ SR 

v zmysle §15 ods.4 a §18 zák.596/2003 Z. z. (zaradenie, vyradenie, zmena sídla a pod.) alebo 

zmeny bez rozhodnutia MŠVVaŠ SR, ktoré škola, ŠZ, resp. zriaďovateľ nahlási na KŠÚ (meno 
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riaditeľa, zástupcu, email, telefón, fax, zmena prevádzky, zmena IČO a PS, atď.) Všetky tieto 

zmeny v registri boli vykonávane priebežne, tak ako boli na KŠU nahlasované. Údaje z registra 

ŠaŠZ úzko súvisia tiež so spracovaním štatistických výkazov. 

Činnosť na úseku štatistiky ďalej zahŕňala: 

� poskytovanie informácií vrátane odborno-metodickej a konzultačnej činnosti  súvisiacej so 

štatistickým zisťovaním školám, ŠZ, zriaďovateľom a novozriadeným právnym subjektom,  

� zabezpečenie zberu údajov o zápise žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2012/2013,  

� spracovanie prehľadov o školách a žiakoch v kraji podľa stavu k 15. septembru 2012,  

� spracovanie podkladov   k zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov 

školám a školským    zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR – EDUZBER, 

� v zmysle pokynov UIPŠ zabezpečenie a samotná registrácia zriaďovateľa a poverených 

osôb za jednotlivé školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠU do registračnej aplikácie 

RISu (rezortného informačného systému školstva) 

� preberanie, kontrolu a odovzdávanie zásielok k maturitám, 

� pre interné a externé prostredie poskytovanie sumárnych prehľadov a informácií súvisiacich 

so školskou štatistikou v rámci Košického kraja. 

 

5. Rozpočet organizácie 
 

Správa o výsledku rozboru hospodárenia za rok 2011 bola za vlastný úrad  a školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zaslaná na MŠVVaŠ SR. 

Súhrnná správa o hospodárení za rok 2011 bola  za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ a za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ zaslaná na MŠVVaŠ SR. 

5.1 Rozpočtové príjmy 

 
     Pre rok 2012 boli Krajskému školskému úradu v Košiciach stanovené  rozpočtové  príjmy 

v celkovom objeme 152 008,-  €. Na základe priebežného sledovania  plnenia príjmov 

v priebehu roka bol predpoklad nenaplnenia stanovených príjmov k 31.12.2012. Listom č. 

2012/00849 zo dňa 15.11.2012 tunajší úrad požiadal MŠVVaŠ SR o úpravu príjmov znížením 

o 52 000,- €. Následne na to MŠVVaŠ SR listom č. 2012-20713/56710:1-05 zo dňa 11.12.2012 

žiadosti vyhovelo a nedaňové príjmy upravilo   znížením o 52 000,- €, t.j. na 100 008,- €. 

Za rok 2012  boli naplnené vo výške 112 184,28 € pričom plnenie vo vlastnom úrade KŠÚ je 

vo výške 20 531,58 € a v  priamo riadených organizáciách  91 652,70 €.  Pri porovnaní s rokom 

2011 je nárast príjmov celkom o 17 91,59 €.  
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     Podstatnú časť naplnených príjmov úradu za sledované obdobie tvoria: 

212003   úhrada nájomného za prenájom služobného bytu za obdobie január – jún 2012   48,- €; 

222003  záškoláctvo a zanedbávanie povinnej školskej dochádzky Mesto Krompachy 336,62 €,  

              Mesto Michalovce 198,- €, Mesto Sp. Nová Ves 74,- € a Obec Vyšný Medzev 5,- €; 

      223001  za poškodené učebnice Mesto Košice 105,40 €, Mesto Michalovce 386,56 €, Mesta   

                    Trebišov 60,76 €, Mesto Spišské Vlachy 89,37 €, Mesto Čierna nad Tisou 105,55 €,  

                    Mesto Gelnica 56,34 €, Mesto Strážske 162,46 €, Mesto Sobrance 149,59 €, Mesto  

                    Rožňava 157,96 €, Obec Pavlovce nad Uhom 89,85 €, Obec Smižany 220,78 €, Obec  

                    Trstené pri  Hornáde 6,09 €, Obec Harichovce 17,20 €, Obec Margecany19,74 €, Obec  

                    Žbince 38,89 €, Obec Podhoroď 54,06 €, Obec Kluknava 24,25 €, Obec Veľký 

                    Folkmar 23,39 €, Obec Bracovce 43,20 €, Obec Ďurkov 61,60 €, Obec Malčice 4,80 €,  

                    Obec Palín 57,30 €, Obec Tušická Nová Ves 21,46 €, Obec Markušovce 62,18 €, Obec  

                    Zalužice 54,11 €, Obec Valaliky 43,- €, Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo  

                    Košice 40,95 €, Rímskokatolícka  Cirkev, Biskupstvo Rožňava 150,90 €; mylná platba  

                    Slovenskej pošty, a.s. pre J. Brniarovú, Klenovec 20,80 €; 

292012  dobropis – množstevná zľava z nákupu všeobecného materiálu v METRO Košice 2,16  

              €, dobropis z vyúčtovania nákladov na teplo a elektrickú energiu za rok 2011 za KŠÚ  

              a CŠPP Košice 2 374,93 €, refundácia za telefónne služby  od NÚCŽV 8,33 €; 

292017  nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011, ktoré boli v mesiaci decembri 2011  

              prevedené na depozitný účet KŠÚ na výplatu miezd zamestnancom za mesiac  

              december 2011 v  objeme  1 240,65 €, vrátka  za  prekročený  limit  služobného  

              mobilného  telefónu z roku 2011 v objeme 65,04 €, z ročného zúčtovania zdravotného 

             poistenia Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice  212,51 €, preplatky sociálnej 

             poisťovne  Mesto Rožňava 127,86 €  vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov za  

             maturity PAMIKO, s.r.o. 375,- €, vrátka dopravného od Mesta Veľké Kapušany  

             3 637,12 €, Obce Nižný Klátov 364,74 €, Obce Iňačovce 60,60 €, Obce Zemplínske  

             Teplice 602,90 €, Obce Malčice 673,01 €, Obce Bidovce 140,99 €, Obce Bracovce  

             758,44 €, vzdelávacie poukazy vrátila Obec Krčava 84,00 €; 

292027  výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 6 812,80 € a to od Mesta Košice  

              5 186,69 €, Mesto Čierna n. Tisou 7,51 €, Mesta Michalovce 41,22 €, Mesta Rožňava  

              28,32 €, Mesta Spišská Nová Ves 385,93 €, Mesta Trebišov 922,03 €, Obce Kluknava 

              3,32 €, Obce Nálepkovo 54,95 €, Obce Pavlovce nad Uhom 19,02 €, Obce Prakovce  

              24,94 €, Obce Smižany 94,67 €, Obec Rudňany  4,64 €, Spišskej katolíckej charity  

              6,22 €, Natálie Dostovalovej CSc. 1,25 €,  Školského športového klub Kométa 2,24 €,  
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              Škola pre Vás, o. z. , MUDr.  Jany Čorňákovej 2,62 €,  

   nedočerpaný dar poskytnutý pre  KŠÚ bol v súvislosti s rušením KŠÚ k 31.12.2012  

               prevedený na príjmový účet ŠR v objeme 0,34 €.    

          

5.2. Rozpočtové výdavky za rok 2012  

Rozpisom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 a vykonanými rozpočtovými 

opatreniami  zo strany MŠVVaŠ SR v priebehu  roka, bol  upravený rozpočet  Krajského školského 

úradu v Košiciach na rok 2012 v rámci podprogramov nasledovný :   

Podprogram 07814 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve  

                                                                                                                                                     v € 

  

schválený rozpočet 

 

 

upravený rozpočet 

 

 

čerpanie 

610 - mzdy, platy a OOV 371 007 411 507 411 507 

620 - odvody do poisťovní a NÚP 129 667 151 264 151 259 

630 - tovary a služby 182 055 151 064 151 060 

640 – bežné transfery 

 

675 943 652 748 652 747 

600 – bežné výdavky spolu 

 

1 358 672 1 366 583 1 366 572 

700 – kapitálové výdavky 

 

0 168 168 

 

5.2.1.  Bežné výdavky za rok 2012 

 

       Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2012 nám boli pridelené 

mzdové prostriedky vo výške 371 007,- €, čo nezodpovedalo reálnej potrebe krytia priznaných 

mzdových prostriedkov zamestnancov úradu. KŠÚ listom č. 2012/00251 zo dňa 12.3.2012 požiadal 

MŠVVaŠ SR  o úpravu mzdových prostriedkov zvýšením o 51 000,- €. Rozpočtovým opatrením 

MŠVVaŠ SR č. 2012-5132/12582:1-05 zo dňa 3.4.2012 došlo k úprave mzdových prostriedkov 

zvýšením o 25 500,- €, čím bola potreba dofinancovania krytá na 50 %.  

Na základe následnej žiadosti KŠÚ o úpravu mzdových prostriedkov preklasifikáciou z kategórie 

630 bolo z úrovne MŠVVaŠ SR vykonané rozpočtové opatrenie, ktorým boli mzdové prostriedky 

zvýšené o 15 000,- €.  

      KŠÚ vzhľadom na celkový počet zamestnancov  32 má povinnosť zamestnávať 1 

zamestnanca so ZP (33 x 3,2 %= 1,06 = 1).  Zamestnanec KŠÚ, ktorý bol uznaný Sociálnou 

poisťovňou za občana so ZP s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50%, sa 

pre účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so ZP počíta za 1 osobu.  
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        Rozpočet na rok  2012 je v celkovom objeme 411 507,-  €, z toho vyplatené mzdy štátnym 

zamestnancom za rok 2012 bol v objeme  338 776,- €  a priemerná mzda štátneho zamestnanca je 

1 171,- €.  Čerpanie mzdových prostriedkov za zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom 

záujme bolo za sledované obdobie  72 731,- € a priemerná mzda zamestnanca vykonávajúceho 

práce vo verejnom záujme je 758 €. 

      Za sledované obdobie bolo poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 

upravené zvýšením o 8 912,- €. V súvislosti s realizovanou preklasifikáciou 630 na 610 v objeme 

15 000,- € boli k zvýšeným mzdovým prostriedkom z kategórie 630 presunuté aj odvody do 

poisťovní.  Čerpané boli k vyplateným mzdám vo výške 36,76 %. Zvýšené čerpanie je spôsobené 

legislatívnou zmenou platnou od 1. januára 2012 (novela zákona o sociálnom poistení č. 543/2010 

Z. z., § 138 vymeriavací základ), v dôsledku ktorej sa vymeriavací  základ na platenie poistného na 

sociálne poistenie pre zamestnancov a zamestnávateľov rozšíril o príjmy zdaňované podľa zákona 

o dani z príjmov (odstupné, odchodné, náhrada za pracovnú pohotovosť, príspevok zo sociálneho 

fondu, príjem zamestnanca v súvislosti s použitím motorového vozidla na služobné účely, iné 

nepeňažné benefity zamestnanca). Ďalším dôvodom je čerpanie v položke 627 - príspevok do 

doplnkových dôchodkových  poisťovní, v  súlade s  uzatvorenou  kolektívnou   zmluvou  na  rok  

2012  vo  výške  7 257,46  €. 

      V rámci kategórie 630 – tovary a služby bola v priebehu rozpočtového roka 2012 vykonaná 

úprava rozpočtu znížením o 30 991,- €  z dôvodu presunu  na nemocenské dávky (642015) 

a podstatná časť v súvislosti s preklasifikáciou na mzdy a odvody do poisťovní.  

Čerpanie tovarov a služieb  podľa jednotlivých položiek a podpoložiek rozpočtovej klasifikácie 

platnej pre rok 2012 je nasledovný :  

 631 - cestovné  

      Náklady na tuzemské služobné cesty dosiahli hodnotu  5 720,17 €, ktoré sú porovnateľné 

s rokom 2011 a tvorili ich služobné cesty v priebehu hodnotiaceho obdobia na školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ, ako aj pracovné porady a stretnutia 

v rámci Slovenska..  

Náklady na zahraničné služobné cesty boli čerpané vo výške 1 132,32 €  nasledovne : 

• v termíne od 25.1.2012 do 29.1.2012 prednosta KŠÚ navštívil Nemecko, kde cieľom 

návštevy bolo podpísanie aktualizovanej dohody o spolupráci medzi LVR Kolín a KŠÚ 

v Košiciach (spolupráca medzi regiónmi v oblasti školstva), nadviazanie nových kontaktov, 

prípravné práce  na spoločnom Projekte Comenius Školského Bilaterálneho partnerstva 

medzi SŠ Opatovská 97, Košice a LVR – Schule, špeciálnou školou v Roesrathe. Stretnutie 

s riadiacimi pracovníkmi školstva na LVR v Kolíne, učiteľmi a žiakmi škôl 
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v zriaďovateľskej pôsobnosti LVR. Zahraničná služobná cesta bola realizovaná na základe 

pozvania LVR – Landschaftsverband Rheinland,  školského úradu v Kolíne; 

• v termíne od 16.4.2012 do 17.4.2012 navštívil prednosta KŠÚ v Košiciach mesto Rzeszow  

v Poľsku za účelom uzatvorenia zmluvy o spolupráci s vybranou školou v rámci Vojvodstva 

– Comenius  projekt. Služobná cesta bola realizovaná na základe pozvania poľských 

partnerov v oblasti špeciálneho školstva a práce s mládežou. Pozývateľom bola pani Świder 

Elizabieta,  riaditeľka špeciálnej školy Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy im. 

Kornela Markuszynskiego v Mrowli; 

• v termíne od 22.5.2012 do 24.5.2012 sa pracovníčka oddelenia odborných a metodických 

činností KŠÚ  pre školské stravovanie zúčastnila konferencie Školní stravování 2012 

v Českej republike – v Pardubiciach, zameranej na : 

a/  výchovu k zdravému životnému štýlu, racionálnemu využívaniu surovín, polotovarov, 

ovocia, zeleniny v školskom stravovaní (ďalej ŠJ),  

     b/  využívaní nových strojných  technológií, používaní multifunkčných technológií a nočné  

          varenie v ŠJ, 

     c/  boj s detskou obezitou a možnosti zavedenia diétnej stravy v ŠJ,  

     d/  hygiena a bezpečnosť práce v ŠJ. 

Pracovníčka KŠÚ v Košiciach na konferencii vystúpila s prezentáciou E - MODELu 

HACCP v ŠJ  vypracovaného MŠVVaŠ SR; 

• v termíne od 1.6.2012 do 5.6.2012 sa prednosta KŠÚ v Košiciach zúčastnil na podujatí 

LVR pod názvom Tag der Begegnung – Deň stretnutí, ktoré sa konalo v nemeckom meste 

Xanten, navštívil sprievodné podujatia a špeciálny program, ktorý bol pripravený 

v spolupráci s LVR Kolín, predsedom spolku Priateľov mesta Košice, pánom Klausom 

Brauschom s manželkou a partnerskou školou v Rosrath pre oficiálnych členov delegácie 

a detí zo škôl – SŠ Opatovská 97, Košice a SŠI, Školská 12, Michalovce. Stretnutie 

s riadiacimi pracovníkmi školstva na LVR v Kolíne, učiteľmi a žiakmi. Medzi významných 

hostí podujatia patrili aj veľvyslanec SR pán Igor Slobodník, ktorý podporil význam 

podujatia, p. Prof. Jurgen Wilhelm, predseda  Krajinského zväzu Porýnia.        

 632 – energie, voda a komunikácie   

      Podstatnú časť tvoria náklady za odobraté teplo a elektrickú energiu, čo predstavuje 

za sledované obdobie 21 040,39 €. Za poštovné a telekomunikačné sme zaplatili 10 932,14 €, čo 

súvisí s krajskou pôsobnosťou úradu a vysokým počtom zriaďovateľov, ale aj škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, s ktorými v priebehu roka komunikujeme pri plnení 
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úloh v oblasti regionálneho školstva Košického kraja. Vodné, stočné bolo uhradené v objeme 

1 929,19 €. 

633 – materiál 

      Za sledované obdobie bolo v danej položke čerpanie vo výške 48 603,50 €, pričom 

podstatnú časť  tvoria výdavky za úhradu obstaranej výpočtovej techniky vo výške 13 661,72 €, 

ktorou bolo potrebné zabezpečiť výmenu starej už značne poruchovej výpočtovej techniky, ktorá 

bola obstaraná ešte v čase vzniku KŠÚ (t.j. v roku 2004). Všeobecný materiál v ročnom objeme 

20 435,05 €   bol hlavne v poslednom štvrťroku 2012 rozšírený o čistiace prostriedky v súvislosti 

s vypovedaním zmluvy o upratovacích službách , ktoré boli zabezpečované dodávateľsky, no 

v poslednom štvrťroku 2012 si KŠÚ zabezpečovalo upratovanie objektu sám. Obdobne bolo 

koncom roka doplnené materiálne vybavenie – kancelárske potreby a papier, materiál na 

vykonávanie drobnej údržby budovy a objektu KŠÚ. V rámci interiérového vybavenia boli 

obstarané stoličky pre zamestnancov, kreslá do priestorov, v ktorých sa zdržiavajú klienti KŠÚ.   

Taktiež bol v priebehu roka 2012 uhradený licenčných softvérov používaných organizáciou. 

 

634 – dopravné 

      Úrad v priebehu roka 2012 disponoval 3 služobnými osobnými motorovými vozidlami.  

Vysoké náklady na pohonné hmoty súvisia s neustálym rastom cien a maximálnym využitím týchto 

vozidiel pri pracovných cestách v rámci Slovenska a kraja v súvislostí s účasťou zástupcov KŠÚ 

na výberových konaniach riaditeľov škôl a účasti na radách škôl, metodických dňoch, 

vedomostných a športových súťažiach, testovaní  žiakov deviatych ročníkov, externej časti 

maturitných skúšok, prešetrovanie sťažností predložených na KŠÚ, výkon kontrolnej činnosti 

na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti, pracovných poradách  

a stretnutiach na MŠVVaŠ SR, MPaRV SR ( v súvislosti s realizáciou projektov v rámci ROP)  

a iných inštitúciách v Bratislave a to hlavne v súvislosti s pripravovanou delimitáciou KŠÚ pod 

rezort Ministerstva vnútra SR. Celkové náklady na dopravné v roku 2012 predstavovali sumu 

22 300,66 €, pričom na pohonné hmoty, mazivá, palivá a špeciálne kvapaliny bolo vynaložených 

16 566,58 €.  Na servisné  služby  pre motorové vozidlá sme v sledovanom období vynaložili  

3 803,51 €, na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel a havarijné poistenie bolo čerpa-

ných 1 808,97 € a na diaľničné známky a parkovné 121,60 €..  

635 – rutinná a štandardná údržba 

      Vzhľadom na výšku upraveného rozpočtu bola v priebehu roka 2012  vykonaná a uhradená 

len údržba hasiacich prístrojov v objekte KŠÚ vo výške 91,50 € a čistenie kanalizácie v objekte 

KŠÚ vo výške 115,50 €. Ostatná drobná údržba bola v priebehu roka vykonávaná vlastným 
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zamestnancom a čerpanie sa odzrkadlilo v rámci položky 633, odkiaľ bol obstarávaný  materiál na 

údržbu. 

636 – nájomné za prenájom  

      Za sledované obdobie boli finančné prostriedky v uvedenej položke čerpané vo výške 

927,49 € a to za prenájom  2 garáží od TEHO Košice, ktoré sa nachádzajú v objekte KŠÚ 

a prenájom rokovacích miestností pri organizovaní pracovných porád pre riaditeľov škôl 

a školských zariadení.             

637 – služby 

      Podstatnú  časť  čerpania v tejto položke predstavujú výdavky za všeobecné služby 

súvisiace so zabezpečovaním prevádzky objektu KŠÚ, ktoré boli v sledovanom období čerpané vo 

výške 16 887,50 €, výdavky za stravovanie zamestnancov úradu vo výške 10 489,60 €. Vzhľadom 

na to, že v objekte nie je možné zabezpečiť teplú stravu zamestnancom, zamestnávateľ poskytuje 

stravné lístky v hodnote 3,80 € na jedno jedlo a vo IV. štvrťroku 2012 bolo upravené na 4,00 €.  

V sledovanom období bol v súlade so zákonom o sociálnom fonde pravidelne mesačne vykonávaný 

povinný prídel do sociálneho fondu 2012 naplnil vo výške 1 964,05 €. Odmeny vyplatené v rámci 

položky 637027 (odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru) boli vo výške 1 853,- € 

Dohody o vykonaní práce boli uzatvorená za účelom: 

1.    Vykonať údržbu nekancelárskych priestorov a okolia budovy KŠÚ v Košiciach počas PN  

       zamestnanca úradu v termíne od 10.1.2012 do 30.1.2012 vo výške 135,- € , 

      2.   Zabezpečovanie aktivít na úrovni odbornej spolupráce medzi KŠÚ v Košiciach 

      a Landschaftsverband Reheinland  v Kolíne,  

      príprava služobnej cesty do Nemecka (Kolín n/R) dňa 25.1.2012 – 29.1.2012. 

      príprava projektu „Comenius Regio“ 

      príprava podujatí v spolupráci s MPC Bratislava, TU Košice a vysokými školami   

            v termíne od 4.1.2012 do 31.3.2012 za odmenu 960,- €   

      3.   Od 1. októbra 2012 bola zrušená zmluva o poskytovaní upratovacích  služieb dodávateľsky,    

            na základe čoho bolo v poslednom štvrťroku 2012 upratovanie zabezpečené uzatvorením  

            dohody o vykonaní práce.  

       Z celkového prideleného objemu v rámci kategórie 640 – bežný transfer na rok 2012 bolo v 

podprograme 07814 pre vlastný úrad presunutých z 630 – tovary a služby celkom  717,44 € na 

nemocenské dávky.  V súvislosti s vykonanými organizačnými zmenami v úrade bola na MŠVVaŠ 

SR predložená žiadosť  o pridelenie finančných prostriedkov na krytie odstupného a odchodného 

zamestnancom, s ktorými bol rozviazaný služobný pomer. Na základe žiadosti boli pridelené 

finančné prostriedky a to na odstupné (642012) 13 288,50 € a odchodné (642013) 2 778,- €. 
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Zvyšná a  podstatná  časť  bežného  transferu  bola  pridelená  na  zabezpečenie  činnosti  

školských úradov a to 22 obecných školských úradov s 39 odbornými zamestnancami, do ktorých 

patrí 172 obcí s celkovým počtom 61 005 žiakov a pridelené finančné prostriedky na činnosť 

týchto úradov boli  čerpané vo výške 497 862,- €, t.j. na 100 %. Ďalej evidujeme jeden školský 

úrad VÚC, v ktorom pracujú 4 odborní zamestnanci pri celkovom počte žiakov 31 888 

a pridelených finančných prostriedkoch na rok 2012 vo výške 63 878,- €, ktoré boli za sledované 

obdobie  vyčerpané na 100 %. Taktiež zriaďovateľom cirkevných škôl bol poskytnutý transfer vo 

výške 74 223,- € a čerpaný tiež v celom objeme, t.j. na 100 %.  

 

MIMOROZPO ČTOVÉ  PROSTRIEDKY      

     Na základe  Zmluvy medzi Inštitútom techniky a vzdelania Univerzity v Brémach ( Am 

Fallturm 1, 28359 Breme, Germany) a Krajským školským úradom v Košiciach podpísanej 

v decembri 2011 na spoluprácu pri realizácii druhej fázy programu Spoločenstva pre odborné 

vzdelávanie „Leonardo da Vinci“ v období od 1.10.2011 do 30.9.2013 boli na darovací účet KŠÚ 

v Košiciach dňa 30.1.2012 poukázané finančné prostriedky vo výške 2 145,60 €. Pritom celkový 

objem finančných prostriedkov na realizáciu projektu je 7 152,- €, pričom Inštitút techniky 

a vzdelania Univerzity v Brémach poskytne 5 364,- € a KŠÚ 1 788,- €. V priebehu roku 2012 

nebolo čerpanie poskytnutých  finančných prostriedkov. 

                                             
Podprogram 07813 - Usmerňovanie a transformácia  regionálneho školstva  

                                                                             v € 

  

schválený rozpočet 

 

 

upravený rozpočet 

 

 

čerpanie 

630 - tovary a služby 119 793 214 022 214 022 

640 – bežný transfer                   0 39 495 39 495 

600 – bežné výdavky spolu 

 

119 793 
 

253 517 253 517 

700 – kapitálové výdavky 

 

0 0 0 

               
 
      Za sledované obdobie boli v rámci podprogramu pridelené finančné prostriedky na 

realizáciu celoslovenských súťaží a regionálnych kôl vedomostných a športových súťaží. 

Organizátorom  súťaží  boli  na základe uzatvorených zmlúv o organizačnom a finančnom 

zabezpečení súťaží priebežne poskytované finančné prostriedky. Celkový ročný rozpočet určený 

pre súťaže v objeme 184 337,- € bol vyčerpaný na 100,00 %.  



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2012 
Krajský školský úrad v Košiciach 

 
 

 48 

Tiež finančné prostriedky poskytnuté v priebehu roku 2012 z kapitoly  MŠVVaŠ SR na realizáciu 

schválených rozvojových projektov  a to Enviroprojekt 2012, Stop bariéram 2012, Zdravie a 

bezpečnosť v školách, Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multifunkčných 

triedach, Vzdelávanie pre všetkých 2012, Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo, 

Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave  boli vyčerpané v plnej výške.                

                                             

Program  02601      Národný program rozvoja športu v SR 

                     Šport na školách a rekreačný šport           

                                                                             v € 

  

schválený rozpočet 

 

 

upravený rozpočet 

 

 

čerpanie 

630 - tovary a služby (637002) 0 27 226 27 226 

640 – bežný transfer                   0 0 0 

600 – bežné výdavky spolu 

 

0 27 226 27 226 

700 – kapitálové výdavky 

 

0 0 0 

 

      Športové gymnázium, Trieda SNP 104 v Košiciach realizovalo Majstrovstvá SR v hádzanej 

žiakov stredných škôl, na ktoré čerpali 5 763,35 €. Centrum voľného času, Levočská 14 v Spišskej 

Novej Vsi realizovalo Majstrovstvá SR vo volejbale žiakov a žiačok základných škôl, pri ktorých 

bolo čerpanie 8 633,49 €. Stredná odborná škola železničná, Palackého 14 v Košiciach realizovala  

Majstrovstvá SR  v basketbale žiačok stredných škôl, na ktoré bolo pridelených 6 450 €. Spojená 

škola internátna, Školská 12 v Michalovciach realizovala Športové hry žiakov a žiačok odborných 

učilíšť, na ktoré bolo pridelených 6 379 €. 

5.2.2. Kapitálové výdavky za rok 2012 

 
     V súvislosti s realizáciou stavebných akcií financovaných v rámci ROP MPaRV SR nastal 

v priebehu roka 2011 a 2012  problém pri dofinancovaní nárastu dane z pridanej hodnoty z 19 % na 

20 % s účinnosťou od 1. januára 2011, čo nebolo zohľadnené v rozpočte  realizovaných projektov.  

S cieľom riešenia  vzniknutej situácie MŠVVaŠ SR dofinancovalo chýbajúce finančné prostriedky 

(1 % DPH) celkom v objeme 168,- € v rámci podprogramu 07814.    
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           Podprogram    0781A04  Stavby financované z ROP  

   
  

schválený rozpočet 

 

 

upravený rozpočet 

 

 

čerpanie 

600 – bežné výdavky spolu 

 

0 4 808 4 808 

700 – kapitálové výdavky 

 

0 71 055 71 055 

S p o l u : 0 75 863 75 863 

 
                                           
     Na stavby realizované v rámci ROP boli v  podprograme 0781A04 pridelené finančné 

prostriedky na stavebné akcie a to na  posledné zálohové platby pre: 

• ŠZŠ Inžinierska 24, Košice                                                       19 960,57 € 

      rekonštrukcia budovy   

      Ukončená stavba podľa zmluvy o NFP 03/2011. U tejto stavby sa rekonštruovali  strechy    

 5 pavilónov ŠZŠ, výmena okenných konštrukcií, sociálnych zariadení.  Po ukončení  

 zúčtovania záloh, bolo znížené čerpanie a rozpočet pre rok 2012 na 17 191,28 Eur; 

• ŠZŠ Letanovce                                                                          68 085,35 €  

      nadstavba budovy  

      Ukončená stavba podľa zmluvy o NFP 03/2011. Nadstavbou budovy sa získali chýbajú- 

                ce priestory pre vyučovací proces, materiálno technické zabezpečenie sa podstatne  

    skvalitnilo ako aj samotné podmienky v priestoroch ŠZŠ. Po ukončení zúčtovania záloh,   

    bolo znížené čerpanie a rozpočet pre rok 2012 na 53 863,73 Eur. 

U týchto projektov boli poskytnuté zálohy vyčerpané na 100 %. Stavby realizované v rámci ROP 

boli v roku 2012 stavebne a finančne ukončené a bolo vykonaním záverečného zúčtovania. 

 
6. Personálne otázky 
 
6.1  Personálne obsadenie a odbornosť zamestnancov úradu 
 

Krajský školský úrad v Košiciach mal rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu 

na rok 2012  stanovený počet zamestnancov vlastného úradu: 43 zamestnancov.  

Po organizačnej zmene s cieľom zvýšiť efektívnosť práce, ktorú úrad uskutočnil 

k 1. januáru 2011 poklesol počet zamestnancov na 34 z toho v štátnej službe 26 a 8  zamestnancov 

vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Pracovná agenda týchto  zamestnancov bola 

prerozdelená medzi zostávajúcich zamestnancov.  
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počet 
zamestnancov 

v štátnej 
službe; 23; 

74%

počet 
zamestnancov 

pri výkone 
práce vo 
verejnom 
záujme; 8; 

26%

41 r. – 50 r.; 
13; 
43%

51 r. – 60 r.; 
11; 
35%

31 r. – 40 r.; 
5; 

16%

do 20 r.; 
0; 
0%

21 r. – 30 r.; 
0; 
0%

nad 60 r.; 
2; 
6%

do 20 r.

21 r. – 30 r.

31 r. – 40 r.

41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

nad 60 r.

V roku 2012 skončili štátnozamestnanecký pomer traja zamestnanci. Počet zamestnancov 

sa tak znížil na 31, z toho 23 zamestnancov v štátnej službe a 8 zamestnancov vykonávajúcich 

práce vo verejnom záujme.  

 

• Štruktúra zamestnancov úradu:  
 

 počet zamestnancov 

počet zamestnancov v štátnej službe 23 

počet zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme 

8 

S P O L U 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2012:  
 

do 20 r. 21 r. – 30 r. 31 r. – 40 r. 41 r. – 50 r. 51 r. – 60 r. nad 60 r. 

0 0 5 13 11 2 
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druhého stup ňa; 
23; 
74%

základné;
 0; 
0%

ÚS, ÚSO 
stredné;

 8; 
26%

prvého stup ňa
vysokoškolské; 

0;
 0%

vyššie odborné;
 0; 
0%

základné 

stredné ÚS, ÚSO 

stredné vyššie odborné

vysokoškolské prvého stup ňa

vysokoškolské druhého stup ňa

• Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania: 
  

stredné vysokoškolské 
základné 

ÚS, ÚSO 
vyššie 

odborné prvého stupňa druhého stupňa 

0 8 0 0 23 

 
V priebehu roka sa zamestnanci zúčastňovali odborných seminárov  a školení, ktoré boli 

zamerané hlavne na legislatívne zmeny zákonov.  Na vzdelávanie boli v roku 2012 vynaložené 

finančné prostriedky v objeme 436,60 €. 

• Prehľad o skutočnom počte zamestnancov  a čerpaní  mzdových prostriedkov za rok 
2012: 

 

 

evidenčný 
počet 

zamestnancov 
k 31.12.2012 

čerpanie 
mzdových 

prostriedkov 
/ € / 

z toho 
osobné 

príplatky 
/ € / 

priemerný 
funkčný   

plat 
/ € / 

štátni  
zamestnanci 

23 338 776 101 356 1 171 

zamestnanci 
vykonávajúci 
práce vo 
verejnom 
záujme 

8 72 731 22 457 777 

S P O L U 31 411 507 123 813 1 075 
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6.2  Ťažiskové úlohy osobného úradu v roku  2012: 

 

• plnenie úloh služobného úradu vo vzťahu k štátnym zamestnancom - kompletná personálna 

agenda, majetkové priznania, realizácia troch výberových konaní na obsadenie voľných 

štátnozamestnaneckých miest vedúcich štátnych zamestnancov, 

• zabezpečovanie personálnej agendy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  

• spracovanie výkazu o zamestnávaní povinného podielu zamestnancov so zníženou 

pracovnou schopnosťou (V roku 2012 úrad zamestnával jedného zamestnanca 

so zdravotným postihnutím, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je         

50 % a tak splnil povinný podiel zamestnancov so ZPS na celkovom počte zamestnancov.), 

• zabezpečovanie personálnej agendy a odmeňovania riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a spolupráca s oddelením odborných a metodických 

činností pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcie riaditeľov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ - päť výberových konaní, 

• poskytovanie poradenstva riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, zriaďovateľom škôl a pedagogickej verejnosti v Košickom 

kraji najmä v súvislosti s odmeňovaním pedagogických a odborných zamestnancov 

a súvisiacich predpisov formou osobných  a telefonických konzultácií, písomne alebo        

e-mailovou poštou,  

• spolupráca s oddelením kontroly pri riešení sťažností v oblasti odmeňovania 

a pracovnoprávnych vzťahoch pedagogických a odborných zamestnancov a účasť 

na plánovaných a mimoriadnych kontrolách. 
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6.3 Organizačná štruktúra: 
 
Krajský školský úrad v Košiciach riadila prednostka. Organizačne sa členil do štyroch 

oddelení  s nasledovnou hlavnou  náplňou činnosti: 

 
Oddelenie 

 

 
počet 

zamestnancov 
 

 
hlavná náplň oddelenia 

 

 
 
 
 
 
 
Kancelária 
prednostu úradu 
a osobný úrad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 

 

zabezpečuje: 
� zasadnutia poradných  orgánov prednostu,  kontakt prednostu 

s inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, 
� činnosť podateľne a sekretariátu prednostu 
� štatistické zisťovania na úseku školstva, 
� správu registratúry, 
� správu  informačného systému a www - stránky úradu 
� plnenie úloh, ktoré KŠÚ ako služobnému úradu vyplývajú zo 

štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov  ako aj 
uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú 
práce vo verejnom záujme, 

� poradenskú činnosť v personálnej oblasti pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, pre iných 
zriaďovateľov a pre školy a školské zariadenia v územnej 
pôsobnosti úradu, 

 
 
 
 
 
Oddelenie 
odborných 
a metodických 
činností 
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� odborná metodicko-poradenská činnosť v oblasti riadenia 
vo vzťahu k zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských 
zariadení, 

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

� usmerňovanie práce školských úradov,  
� kontrolná činnosť v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania 

a školského stravovania v územnej pôsobnosti KŠÚ, 
� sleduje vývoj  siete škôl a školských zariadení v územnej    

pôsobnosti, 
� odborná metodicko-poradenská činnosť BOZP, PO a CO,  
� nostrifikácia dokladov o vzdelaní, 

 
 
 
Oddelenie 
kontroly 
 

 
 
 
 
4 

� kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 
a kontrola hospodárenia a využívania pridelených finančných 
prostriedkov na školách a školských zariadeniach a vlastného 
úradu, 

� vybavovanie sťažností, podnetov a petícií, 
� právne služby pre vlastný úrad, školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  úradu, pre iných zriaďovateľov 
a pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti, 

 
 
 
 
Oddelenie 
ekonomických 
činností 
 
 

 
 
 
 
 
9 
 
 

� rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam, 
� sledovanie čerpania rozpočtu  a prípade potreby vykonáva 

rozpočtové opatrenia, 
zabezpečuje: 
� komplexnú účtovnú agendu  pre KŠÚ, 
� materiálno-technické vybavenie úradu, 
� starostlivosť o majetok štátu v správe KŠÚ 
� práce spojené s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, 
� starostlivosť o zamestnancov v oblasti stravovania a výkon 

pokladne KŠÚ. 
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7.    Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku  a prioritné úlohy     
na nasledujúce obdobie 
 

 
7.1. Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie KŠÚ v Košiciach, realizácia  

a prevádzka  automatizovaného  informačného systému 

 

KŠÚ v Košiciach sídlil na Zádielskej ulici č.1, Košice. Autoprevádzka KŠÚ v Košiciach 

bola v roku 2012  zabezpečovaná 2  služobnými motorovými vozidlami so služobnými vodičmi a 1 

referentským služobným motorovým vozidlom, čo plne postačovalo pre zabezpečenie plnenia úloh 

všetkých zamestnancov KŠÚ v Košiciach. Opravy, údržbu a starostlivosť o automobilový park 

vykonával dodávateľský vybraný autoservis v Košiciach. 

KŠÚ v Košiciach bol napojený na sieť SANET a správcovské služby si zabezpečoval 

vlastným zamestnancom.  

Všetci odborní zamestnanci KŠÚ v Košiciach boli pripojení na sieť SANET s využívaním 

Internetu a elektronickej pošty, vo svojej práci využívali aplikačné programové vybavenie podľa 

svojho zaradenia. Ide najmä o využívanie Microsoft Office – Word a Excel, ale aj o programy 

týkajúce sa ekonomickej, personálnej a prevádzkovej agendy. Vo veľkej miere sa využíval 

informačný systém od firmy IVES na základe zmluvy a licencie.  KŠÚ v Košiciach samostatne 

zabezpečoval spracovanie pošty – WINASU, spracovanie miezd – PAM, účtovníctva a pokladne – 

WinIBEU. KŠÚ bol napojený na systém štátnej pokladnice a využíval aj elektronické zasielanie 

výkazov z programu PAM pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu. 

 KŠÚ v Košiciach mal svoju internetovú stránku www.ksuke.sk, na ktorej boli priebežne 

zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji, pre ďalšie 

organizácie a verejnosť. Takmer so všetkými zriaďovateľmi bolo  funkčné spojenie pomocou 

elektronickej pošty.  

 

7.2    Prioritné úlohy na nasledujúce obdobie 
 
 

KŠÚ v Košiciach – Obvodný úrad Košice – odbor školstva bude i naďalej dôsledne plniť 

všetky úlohy štátnej správy tak, aby činnosť bola zmysluplná a prínosná pre vzdelávacie inštitúcie 

i zriaďovateľov. 

Úlohy v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti: 

� prehlbovať právne vedomie riaditeľov škôl a školských zariadení, cielene prizývať na 

pracovné stretnutia odborníkov, 
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� v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi zo zákona 596/2003 Z. z. o zložení rád škôl 

uskutočniť školenie predsedov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach, 

� zabezpečiť výberové konania na funkcie riaditeľov škôl a školských zariadení, 

� zúčastňovať sa v intenciách zákona 596/2003 Z. z. výberových konaní v základných 

a stredných školách, 

� organizovať pracovné porady, semináre, školenia podľa potrieb škôl a školských zariadení, 

� zorganizovať stretnutie úspešných študentov stredných škôl pri príležitosti Dňa študentov, 

oceniť najlepších, 

� pokračovať v tradícii organizovania Dňa učiteľov, 

� prehodnotiť sieť učebných odborov, iniciovať vznik nových podľa potrieb regiónu. 

 

Úlohy v rámci územnej pôsobnosti: 

 

� vyhodnotiť priebeh a úroveň maturitných skúšok 2011/2012, organizačne pripraviť MS 

v roku 2013, 

� organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ, 

� poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám a školským zariadeniam pri tvorbe 

rozvojových projektov, podieľať sa na ich vyhodnocovaní, 

� zrealizovať pracovné stretnutie s riaditeľmi stredných škôl k maturitným skúškam 2012, 

� spracovať pedagogicko-organizačné pokyny pre zriaďovateľov a školy a školské zariadenia 

v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

� podľa potreby spracovávať písomné pokyny, usmernenia v záujme skvalitňovania práce 

škôl. 

 
8.    Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 

 Medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov  KŠÚ v Košiciach počas roka 2012 patrili : 

� zriaďovatelia škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

� riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach,  

� zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach, 

� riaditelia a zamestnanci poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach, 
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� MŠVVaŠ SR, 

� ŠPÚ Bratislava, 

� ŠŠI Bratislava, Košice, 

� ŠIOV Bratislava, 

� ÚIPŠ Bratislava, 

� MPC Bratislava, Prešov, Košice, 

� VÚC, 

� Územná školská rada, 

� Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK, 

� Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

� obecné školské úrady, 

� mimovládne a neziskové organizácie, 

� verejnosť. 

 
 
 
 
               PhDr. Anna Racková 
                                  prednostka 
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Použité skratky: 
 
 
CPPPaP   centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
CŠPP   centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  
IS ŠP   informačný systém štátnej pokladnice 
KP   kancelária prednostu 
KŠÚ   Krajský školský úrad 
MPC   Metodicko-pedagogické centrum 
MŠ   materské školy 
MŠVVaŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
OEČ   oddelenie ekonomických činností 
OOMČ   oddelenie odborných a metodických činností 
OÚ   osobný úrad resp. obvodný úrad (podľa kontextu) 
PFIČ   písomná forma internej časti 
SFK   Správa finančnej kontroly 
SŠ   stredné školy 
ŠZ   školské zariadenia 
ÚIPŠ   Ústav informácií a prognóz školstva 
VÚC   vyšší územný celok 
ZŠ   základné školy

 
 
 
Z čiastkových podkladov oddelení a útvarov 
spracovalo Oddelenie odborných a metodických činností 
odboru školstva – Obvodný úrad Košice 
 
 
 
Košice,  29. apríla 2013 
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Príloha č. 1 
Organizačná štruktúra úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prednostka 

vedúca služobného úradu 
1 

 
Oddelenie 
kontroly 

4 
 

vedúca 
kontrola, sťažnosti, petície 
kontrola, sťažnosti, petície 
kontrola 

Kancelária 
prednostky a osobný 

úrad 
8 
 

vedúca 
štatistika, register 
sekretariát, podateľňa 
asistent, registratúra 
personálna agenda 
PaM 
vodič 
údržba, vodič 
 

Oddelenie 
odborných 

a metodických 
činnosti 

8 
vedúca 
ZŠ, SŠ 
ZŠ, neštátne školy 
ZŠ, BOZP 
ŠZŠ a ŠZ 
MŠ, sieť škôl a zariadení 
súťaže, rozvojové projekty 
školské stravovanie 

Oddelenie 
ekonomických 
činnosti 

9 
vedúca 
rozpočet 
účtovník 
rozpočet 
rozpočet 
rozpočet 
investície 
správa majetku, účtovník 
hospodár 
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CŠPP 
1%

CPPPaP
0%

Školy v prírode
0%

Jazykové školy
0%

CVČ a ŠSZČ
4%

Špeciálne výchovné 
zariadenia

0%

Základné umelecké školy
2%

Špeciálne školy a ŠZ (aj 
org.zložky)

4%

Stredné školy
5%

Školské internáty
1%

Zariadenia školského 
stravovania

32%

Strediská služieb škole
0%

Školské kluby detí
14% Základné školy

16%

Materské školy
21%

Príloha č.2: 
Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa  
stavu  k 31. 12. 2012 

 

 
 

 
Školy a ŠZ 
 

 
Spolu 

 
Štátne/Obecné 

 
Cirkevné 

 
Súkromné 

Materské školy 433 416 11 6 

Základné školy 316 292 17 7 

Stredné školy 98 70 10 18 

Špeciálne školy a ŠZ (aj org.zložky) 72 65 2 5 

Základné umelecké školy 39 22 3 14 

Jazykové školy 9 8 1 0 

CVČ a ŠSZČ 83 55 10 18 

CŠPP  14 9 0 5 

CPPPaP 9 7 0 2 

Špeciálne výchovné zariadenia 5 5 0 0 

Školy v prírode 2 1 1 0 

Školské internáty 25 23 2 0 

Zariadenia školského stravovania 645 620 16 9 

Strediská služieb škole 2 2 0 0 

Školské kluby detí 277 252 17 8 

 
Spolu  školy a ŠZ 
 

2029 1847 90 92 
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Súkromné; 
92; 
5%

Cirkevné; 
90; 
4%

Štátne/Obecné; 
1847; 
91%

Štátne/Obecné

Cirkevné

Súkromné
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19525

70974

5318

22238
12221

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

Materské školy

Základné školy

Špeciál ne š koly  a ŠZ

SOŠ a Konzervatór ia

Gymnázia

Pomer po čtu žiakov

Príloha č. 3  
Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu k 15. 9. 2012 

 
 

     
          
Druh školy SPOLU Štátne Súkromné Cirkevné 
      

Materské školy 19525 18708 194 623 

Základné školy 70974 66856 1054 3064 

Špeciálne školy 
a ŠZ 5318 5159 97 62 

SOŠ a 
Konzervatória 22238 19783 1493 962 

Gymnázia 12221 9876 733 1612 

  
SPOLU deti a žiaci 
  

130276 120382 3571 6323 
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Materské školy

Štátne; 
18708; 
96%

Súkromné; 
194; 
1%

Cirkevné;
 623; 
3%

Štátne

Súkromné

Cirkevné

 
 

Základné školy

Štátne;
 66856;
 95%

Súkromné; 
1054;
 1%

Cirkevné; 
3064;
 4%

Štátne

Súkromné

Cirkevné

 
 

Špeciálne školy a ŠZ

Štátne; 
5159;
 97%

Cirkevné;
 62;
 1%

Súkromné; 
97;
 2%

Štátne

Súkromné

Cirkevné
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SOŠ a Konzervatória

Štátne; 
19783;
 89%

Súkromné; 
1493;
 7%

Cirkevné; 
962; 
4%

Štátne

Súkromné

Cirkevné

 
 

Gymnázia

Súkromné; 
733; 
6%

Cirkevné; 
1612; 
13%

Štátne; 
9876; 
81%

Štátne

Súkromné

Cirkevné
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Pomer škôl a školských zariadení v zria ďovate ľskej pôsobnosti KŠÚ

Základné školy a 
špeciálne ZŠ; 4181; 39%

CŠPP; 0; 0%

Školské kluby detí; 0; 
0%

Špeciálne SŠ (aj 
organiza čné zložky); 

789; 7%

Špeciálne MŠ; 189; 2%

Špeciálne výchovné 
zariadenia; 255; 2%

Školské jedálne a 
výdajne; 3571; 33%

Školské internáty; 321; 
3%

CPPPaP; 0; 0%

Ďalšie; 3892; 36%
Stredné školy; 1461; 

14%

Stredné školy

Základné školy a špeciálne ZŠ

Špeciálne MŠ

Špeciálne SŠ (aj organizačné zložky)

Špeciálne výchovné zariadenia

CŠPP

CPPPaP

Školské internáty

Školské kluby detí

Školské jedálne a výdajne

Príloha č. 4 

Školy, ŠZ, deti a žiaci  v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  k 15. 9. 2012 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Typ školy 
 

 
Počet škôl a ŠZ 

 
Počet detí/žiakov/stravníkov 

Stredné školy 3 1461 
Základné školy a špeciálne ZŠ 38 4181 
Špeciálne MŠ 6 189 
Špeciálne SŠ (aj organizačné zložky) 21 789 

Špeciálne výchovné zariadenia 5 255 

CŠPP 9 - 
CPPPaP 7 - 
Školské internáty 8 321 
Školské kluby detí 13 - 

Školské jedálne a výdajne 21 3571 
 
SPOLU:  

 
131 - 


