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decembra 2001 a listu generálnej riaditeľky sekcie financovania a rozpočtu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo 2013-5468/14024:1-05  zo dňa 

26.03.2013. 



 

3 
 

 

 

1. Identifikácia organizácie 
 

 

 

Názov organizácie:            Krajský školský úrad v Bratislave  

              (od 1.1.2013 Obvodný úrad Bratislava – odbor školstva)

  

Sídlo organizácie:                           Teplická ul. č. 4, 831 02 Bratislava 

 

Zriaďovateľ:             Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu SR                    

 

Kontakt:              telefón: 02/49 20 78 01, 02/49 20 78 25 

                                                          fax: 02/49 20 78 26, 02/49 20 78 31 

                                                          e-mail: sona.hanzlovicova@ksuba.sk                                                                                                  

                                                          web - stránka:  www.ksuba.sk 

 

Forma hospodárenia:                     rozpočtová organizácia 

 

 

 

Vedenie organizácie: 

 

 

Prednostka a vedúca služobného úradu:    PhDr. Soňa Hanzlovičová 

 

Zástupca vedúceho služobného úradu a  

vedúca kancelárie prednostky:     Mgr. Miriam Valašiková 

 

Vedúca oddelenia ekonomických činností:     Ing. Margita Zátorská 

 

 

Vedúci oddelenia odborných činností:               Mgr. Rudolf Novák 

 

Vedúci osobného úradu:      Ing. Tibor Neuročný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksuba.sk/
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2. Hlavné činnosti organizácie 

 
 

Krajský školský úrad v Bratislave (ďalej len „KŠÚ“)  bol zriadený Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky ako rozpočtová organizácia v zmysle § 10 ods. 1 zákona NR 

SR 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 aj podľa § 21 ods. 6 zákona NR SR č. 

303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon  

č. 596/2003 Z. z.“), s účinnosťou od 1.01.2004 na základe zriaďovacej listiny zo dňa 

30.12.2003 pod číslom CP-2003-10241. 

Úrad rovnako ako v predchádzajúcich rokoch svojho fungovania aj v roku 2012 

vykonával nasledujúce hlavné činnosti : 

 zriaďoval a zrušoval podľa siete školy (t.j. plnil úlohy zriaďovateľa pre stredné školy, 

ktoré vznikli na základe medzinárodných zmlúv, ako aj zriaďovateľa pre špeciálne školy, 

špeciálne školské zaradenia a zariadenia výchovného poradenstva), 

 vykonával štátnu správu v prvom stupni vo veciach rozhodovania o rovnocennosti 

dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí, 

 vykonával štátnu správu v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania 

maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, 

v ktorých v prvom stupni rozhodla obec, 

 rozhodoval v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ 

školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, alebo riaditeľ základnej 

školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom, 

 spracúval podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a 

školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti, 

 vymenúval predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, 

absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky vo svojej zriaďovateľskej a územnej 

pôsobnosti, 

 spracúval a poskytoval informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti, najmä zverejňoval 

zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po 

jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku, 

 svojim rozhodnutím potvrdzoval, že obec je školským úradom, ak však KŠÚ nepotvrdil 

obec ako školský úrad, vykonával činnosti obce ako školského úradu, 
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 kontroloval dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, 

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

zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa 

osobitného predpisu, 

 zostavoval rozpočet finančných prostriedkov pre vlastný úrad, 

 plnil úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu a 

zároveň kontroloval efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám 

a školským zariadeniam, 

 vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom plnil úlohy 

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. poskytoval odbornú a poradenskú činnosť obciam, 

samosprávnym krajom a zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, 

zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení, ako aj riaditeľom škôl a 

školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom v oblastiach vymedzených zákonom č. 

596/2003 Z. z. 

 vydával organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo 

svojej územnej pôsobnosti, 

 organizoval, koordinoval a finančne zabezpečoval obvodné a krajské kolá súťaží detí 

a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,  predmetové 

olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a podľa 

požiadaviek MŠVVaŠ SR zabezpečoval aj niektoré celoslovenské kolá súťaží 

a olympiád, 

 organizačne a finančne zabezpečoval spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej 

pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a 

telesnú kultúru, vrátane súťaží  detí a žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti, 

 zostavoval rozpočet finančných prostriedkov pre vlastný úrad, 

 plnil úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 

a zároveň kontroloval efektívnosť využívania finančných prostriedkov,  

 viedol personálnu agendu riaditeľov, 

 poskytoval právne poradenstvo,  

 schvaľoval návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, 

miestností a priľahlých priestorov. 

 

 

        Hlavné činnosti Krajského školského úradu  v Bratislave boli v roku  2012  realizované  

v súlade s Plánom  práce KŠÚ na rok 2012, ktorý vychádzal z: 
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a) Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010 – 2014, 

b) Plánu hlavných úloh Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) na rok 2012, 

c) Plánu gremiálnych porád ministra školstva SR na rok 2012, 

d) 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, 

e) Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon  597/2003 Z. z.“), 

f) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), 

g) Zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“), 

h) Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 317/2009 

Z. z.“), 

i) ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „VZPP“), 

j) Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2011/2012. 

 

 

3. Poslanie a výhľad organizácie 

 
 

3.1  Poslanie organizácie 

 

        Poslanie KŠÚ v Bratislave  je  charakterizované v opise hlavných činností organizácie, 

v prvej časti Výročnej správy KŠÚ Bratislava za rok 2012.  Všetky činnosti úradu boli 

vykonávané v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj  v rámci územnej pôsobnosti 

vyplývajúcej zo zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. 

Konkrétnejšie sú jednotlivé činnosti rozpísané v nasledujúcich  kapitolách. 

 

3. 2  Strednodobý výhľad 

 

       Obvodný úrad Bratislava – odbor školstva ako právny nástupca v zmysle zákona č. 

345/2012 Z.z., počnúc 1.01.2013,  bude aj v nasledujúcom období pokračovať v  plnení úloh 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov pri súčasnom rešpektovaní 

nevyhnutnosti neustáleho zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania v školách a školských 
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zariadeniach v jeho zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti. Vzhľadom na neustále sa 

meniacu legislatívu  bude nevyhnutné zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie  právneho 

povedomia nielen riadiacich, ale aj pedagogických, odborných či nepedagogických  

zamestnancov škôl a školských zariadení formou opakovaných školení, aby sa predišlo 

prípadným pochybeniam v jeho zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti. Strednodobý výhľad 

Obvodného úradu Bratislava - odboru školstva bude vychádzať nielen z  historicky 

overených poznatkov úradu, z dosiahnutých výsledkov  predchádzajúceho obdobia, ale 

najmä z aktuálneho stavu a úrovne súčasného školstva v Bratislavskom kraji (ďalej len 

“BK“). V centre pozornosti aj naďalej zostanú otázky súvisiace s ďalším skvalitňovaním 

práce samotného úradu, s efektivitou práce jeho zamestnancov, či s realizáciou jednotlivých 

výstupov slúžiacich širokej odbornej a laickej verejnosti. 

 

Hlavné úlohy  úradu budú realizované adekvátne: 

 

 Programovému vyhláseniu vlády SR 

 Plánu hlavných úloh  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR 

 Plánu hlavných úloh Krajského školského úradu  

 Zákonu NR SR č. 596/2003 Z. z. 

 Zákonu NR SR č. 597/2003 Z. z. 

 Zákonu NR SR č. 245/2008 Z. z. 

 Zákonu NR SR č. 317/2009 Z. z. 

 Zákonu NR SR č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

 Zákonu NR SR č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom  

 Pedagogicko-organizačným pokynom.   

 

 

Prioritné úlohy a prínos KŠÚ za rok 2012 

           

Krajský školský úrad v Bratislave v roku 2012: 

- v  súčinnosti s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len 

„NÚCEM“) a so Školským inšpekčným centrom (ďalej len „ŠIC“) pripravil a organizačne 

zabezpečil kontrolu objektívnosti celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka 

základných škôl, 
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- organizačne aj personálne, v spolupráci s NÚCEM, zabezpečoval maturitné, absolventské 

a záverečné skúšky, 

- naďalej zabezpečoval, v súčinnosti s MŠVVaŠ SR a v spolupráci s ostatnými priamo 

riadenými organizáciami (ďalej len „PRO“) MŠ SR, implementáciu školského zákona, 

zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona o odbornom 

vzdelávaní, zákona o celoživotnom vzdelávaní a príslušných vykonávacích predpisov do 

výchovno-vzdelávacej činnosti ŠaŠZ a riadiacich štruktúr v školstve na území BK, 

- spolupracoval s MŠVVaŠ SR a s ostatnými PRO pri implementácii nových VZPP do 

praxe, 

- organizačne, finančne a personálne zabezpečoval obvodné a krajské kolá postupových 

súťaží, predmetových olympiád, postupových súťaží a školských športových súťaží v 

územnej pôsobnosti KŠÚ. Na základe poverenia MŠVVaŠ SR organizačne, finančne 

a personálne zabezpečoval  aj celoslovenské kolá postupových súťaží, 

- pri plnení úloh regionálneho školstva v ŠaŠZ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 

KŠÚ  spolupracoval s MŠVVaŠ SR, so zriaďovateľmi ŠaŠZ,  so ŠÚ a SŠÚ so ŠPÚ, s 

NÚCEM, so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“), Metodicko-

pedagogickým centrom (ďalej len „MPC“) a ďalšími vzdelávacími inštitúciami, 

- priebežne  aktualizoval a zverejňoval všetky potrebné informácie na webovom sídle KŠÚ 

a neustále zvyšoval jeho kvalitu  (www.ksuba.sk), 

- racionalizoval sieť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, 

- využíval možnosti získania finančných prostriedkov prostredníctvom výziev za účelom 

skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach, 

- zabezpečoval prideľovanie účelovo viazaných finančných prostriedkov zriaďovateľom 

škôl a  školám vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti na dopravu žiakov, asistentov 

učiteľa, maturitné, absolventské a záverečné skúšky a odstraňovanie havarijných stavov na 

budovách a zariadeniach škôl a školských zariadení. 

 

 

4. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 

 
 

Krajský školský úrad v Bratislave nemal uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom – 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

 

 

 

http://www.ksuba.sk/
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5.  Činnosti – produkty organizácie a ich náklady 

 
           

5.1   Kancelária prednostu   
        

      Do pôsobnosti kancelárie prednostu (ďalej len „KP“) patril sekretariát, právny úsek, úsek 

informatiky  a autodoprava. 

 

Činnosti zabezpečované sekretariátom prednostu 

 

Sekretariát prednostu realizoval všetky činnosti vyplývajúce z opisu pracovného miesta, 

plnil funkciu podateľne, zabezpečoval všetky činnosti súvisiace s dennou poštou, ktorá bola 

doručovaná či odosielaná, plnil úlohy súvisiace s obehom spisovej agendy, ale zároveň pod 

vedením vedúcej Kancelárie prednostu vykonával i činnosti súvisiace s opismi pracovných 

náplní jednotlivých zamestnancov kancelárie: 

 

a) organizačne pripravoval zasadnutia poradných orgánov prednostu, 

b) kontroloval plnenie úloh uložených poradnými orgánmi prednostu a úloh vyplývajúcich z 

plánu hlavných úloh KŠÚ, 

c) organizoval a zabezpečoval kontakt prednostu s inými orgánmi štátnej správy a územnej 

samosprávy, 

d) zabezpečoval styk KŠÚ s médiami, 

e) plnil úlohy podľa pokynov prednostu, 

f) koordinoval prácu oddelení, 

g) pravidelne sledoval web stránku MŠVVaŠ SR i Úradu vlády, uznesenia vlády súvisiace 

s regionálnym školstvom, pre rýchlejšie získavanie aktuálnych informácií týkajúcich sa 

činnosti KŠÚ a fungovania regionálneho školstva, 

h) vypracúval vnútorné predpisy KŠÚ (príkazy prednostu), 

i) kontroloval a priebežne aktualizoval domovskú web stránku KŠÚ, 

j) podieľal sa na zabezpečovaní porád zamestnancov KŠÚ a porád riaditeľov škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ.  

k) evidoval a následne predkladal osobnému úradu dochádzku zamestnancov,  

l) v súvislosti s plnením hlavných úloh úradu zabezpečoval autodopravu, avšak  s dôrazom 

na efektívnosť a účelnosť  využívania motorových vozidiel zamestnancami KŠÚ, 

m) aktívne sa podieľal na prácach súvisiacich s prípravou a realizáciou Programu ESO.      
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 V spolupráci s ostatnými oddeleniami KP poskytovala  

 

1. Prístup k informáciám, v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

2. Právne poradenstvo na úrovni majetkovoprávnej oblasti a v súdnych sporoch pre 

vlastný úrad a pre ŠaŠZ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ. 

3. Právne poradenstvo, v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov, pri nakladaní s dočasne prebytočným majetkom, postupoch pri 

ponukovom konaní a pri vypracovaní a predkladaní zmlúv o prenájmoch dočasne 

prebytočného majetku. 

4. Priebežne rokovala so starostami jednotlivých mestských častí a obcí v otázkach 

prenájmov nebytových priestorov, 

5.  V spolupráci s ostatnými oddeleniami sa KP aktívne podieľala na prácach súvisiacich 

s prípravou a realizáciou Programu ESO vyplývajúceho zo Zákona č. 345/2012 Z.z. 

o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.          

 

 

Úlohy plnené právnym úsekom  

 

1.  Majetkovoprávna agenda   

V súvislosti s majetkovoprávnou a občiansko-právnou agendou boli plnené v súčinnosti 

s MF SR, MŠVVaŠ SR, súdmi a ďalšími orgánmi a organizáciami najmä nasledovné hlavné 

úlohy: 

 

a) V súčinnosti s MŠVVaŠ SR bol riešený prenájom časti budovy Špeciálnej 

základnej školy, Vajanského 93, Modra, v správe Krajského školského úradu 

v Bratislave (ďalej len KŠÚ) v ½ a Spojenej školy, Komenského 25, Pezinok v ½, 

bez súpisného čísla na pozemku parcela číslo 1307/7, bez pozemku, evidovaná na 

Liste vlastníctva číslo 6512, v prospech Základnej školy Pezinok. MŠVVaŠ SR 

udelilo listom zo dňa 14. 12. 2012, číslo: 2012 - 20469/56417-2:15, podľa 

ustanovenia § 13 ods. 7 písm. f) zákona č. 278/1933 Z. z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správe majetku štátu), 

predchádzajúci súhlas na uzavretie zmluvy o nájme nehnuteľného majetku štátu. 
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Následne v súlade so zákonom číslo 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach 

v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 

o miestnej štátnej správe)  bola vec vo vzťahu ku KŠÚ postúpená listom zo dňa       

15. 01. 2013 na vybavenie MV SR, Centrum podpory, Špitálska 14, 812 72 

Bratislava.   

 

b) Na základe zákona o miestnej štátnej správe MV SR nadobudlo do správy ku 

dňu 01. 01. 2013 nehnuteľný majetok štátu v správe KŠÚ. V tejto súvislosti boli 

vypracované prehľady nehnuteľností s identifikačnými údajmi a  spôsobe ich 

využitia. Zároveň boli vypracované pre príslušné správy katastra nasledovné 

čiastkové protokoly o prechode správy nehnuteľného majetku štátu:    

 

1. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Bachova 4, Bratislava zo dňa 6.12.2012 

2. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Bajkalská 20, Bratislava zo dňa 06. 12. 2012 

3. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Beňadická 16, Bratislava zo dňa 06. 12. 2012 

4. Čiastkový protokol o prechode NM 1 budova, Modra zo dňa 06. 12. 2012 

5. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Doľany 128 zo dňa 06. 12. 2012 

6. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Fedinova 22, 24 Bratislava zo dňa 06. 12. 2012 

7. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Holíčska 2, Bratislava zo dňa 06. 12. 2012 

8. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Medveďovej 6, 8, 10, Bratislava zo dňa 06. 12. 2012 

9. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Pekná cesta 4, Bratislava zo dňa 06. 12. 2012 

10. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Podbrezovská 28/A, Bratislava zo dňa 06. 12. 2012 

11. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Teplická 4, Bratislava zo dňa 06. 12. 2012 

12. Čiastkový protokol o prechode NM 1 Vajanského 93, Modra zo dňa 06. 12. 2012 

 

Vyššie uvedené čiastkové protokoly boli podkladom pre zápis MV SR, t. j. nového 

správcu nehnuteľného majetku štátu do katastra nehnuteľností.   

 

2. Súdne veci 

 

1) V právnej veci Štefan T. c/a KŠÚ o zaplatenie náhrady mzdy v sume 

16.945,50 € s príslušenstvom OS BA III rozsudkom zo dňa 26. 08. 2011 zamietol 

upravený návrh navrhovateľa v časti o zaplatenie náhrady mzdy v sume 5.106,86 

€ s príslušenstvom a v časti o zaplatenie náhrady mzdy v sume 11.863,63 € 

s príslušenstvom konanie zastavil  rozsudkom zo dňa 29. 01. 2010. Navrhovateľ 
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podal proti uvedenému rozsudku odvolanie zo dňa 24. 10. 2011, ktoré Krajský 

súd v Bratislave zamietol rozsudkom zo dňa 05. 06. 2012  

 

2) V právnej veci KŠÚ c/a Karol K. o zaplatenie sumy 14.538,94 € 

s príslušenstvom za nevrátenú štátnu dotáciu na školské stravovanie OS 

v Pezinku zaviazal odporcu rozsudkom pre zmeškanie zo dňa 10. 06. 2011 

k úhrade uvedenej sumy s úrokom z omeškania vo výške 17,6% od ročne od 16. 

02. 2007 do zaplatenia. Odporca podal odvolanie proti predmetnému rozsudku 

listom zo dňa 01. 08. 2011.  Súd následne napadnutý rozsudok zrušil uznesením 

zo dňa 24. 08. 2011 a konanie odročil na 01/2013. 

 

 

V súlade so zákonom o miestnej štátnej správe KŠÚ delimitoval MV SR 

s účinnosťou ku dňu 01. 01. 2013 neukončené súdne veci a exekučné konania. 

V zmysle Metodického pokynu Ministerstva vnútra SR číslo SVS-2012/028082 boli 

vypracované prehľady v členení podľa postavenia KŠÚ v právnych a exekučných 

veciach z hľadiska aktívnej a pasívnej legitimácie, ktoré boli odoslané MV SR spolu 

s chronologicky usporiadanou spisovou dokumentáciou a zoznamami listín jednotlivých 

spisov listom zo dňa 21. 12. 2012.    

 

Právne poradenstvo 

Právne  poradenstvo  bolo   poskytované  priebežne   počas   celého  roka  školám 

a školským zariadeniam  vo vzťahu k uzatváraniu  nájomných a iných  zmlúv, vo vzťahu 

k súdnym a exekučným konaniam.     

 

Úsek informatiky  

        Na úseku informatiky boli vykonávané činnosti s cieľom plynulého a bezproblémového 

chodu úradu. V roku 2012 boli priebežne vykonávané nasledovné činností: 

 

 pravidelná údržba servera, siete a informačných systémov (WinIBEU, USCUM, 

WinASU, WinZMLUVY, PaM), 
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 zabezpečovanie permanentnej funkčnosti a prevádzky výpočtovej techniky, 

 poskytovanie priebežnej odbornej poradenskej činnosti zamestnancom úradu, 

 nákup počítačov, notebookov a tlačiarní a ich uvedenie do sieťovej prevádzky, 

 zabezpečovanie pravidelnej aktualizácie webovej stránky úradu a jej kontroly, 

 riešenie nestability MS OFFICE 2010 64b na OS W-7, 

 spracovanie štatistík ESO pre MVSR, 

 úprava všetkých desktop firewallov, 

 oprava Poštového servera pri výpadku UPS jednotky, 

 migrácia na novú verziu antivírusového softvéru NOD, 

 migrácia OS z W-7 na desiatich PC. 

 

 

5.2  Úsek kontroly 

 

 

Činnosti a plnenie úloh úsekom kontroly KŠÚ 

 

 Úsek kontroly  KŠÚ v Bratislave vykonal kontroly v zmysle  ustanovenia § 11 ods. 2  

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

a doplnení niektorých zákonov zamerané na efektívnosť využívania finančných prostriedkov 

pridelených školám a školským zariadeniam. 

V zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. e/ a f/ vyššie citovaného zákona vykonával: 

a) následné finančné kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo 

štátneho rozpočtu;  všeobecného rozpočtu Európskej únie; s materiálnymi hodnotami 

a majetkom, ktorý má v správe a kontroloval efektívnosť a účelnosť ich využitia 

v školách a školských zariadeniach, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

b) kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri následnej finančnej 

kontrole, 

c) následné finančné kontroly činnosti obce a samosprávneho kraja v oblasti školstva  

v zmysle § 10 ods. 14 zákona, 

d) kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení vydaných na 

ich základe v zmysle § 11 ods. 5 zákona, 

e) kontroly dodržiavania metód a postupov podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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f) vybavoval a prešetroval sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov 

škôl  a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom a následne kontroloval prijaté 

opatrenia, 

g) viedol centrálnu evidenciu sťažností a petícií a následne kontroloval ich plnenie. 

Pri výkone kontrolnej činnosti sa úsek kontroly riadil zákonom č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Za rok 2012 úsek kontroly vykonal celkom 8 kontrol, z toho: 

- 3 následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými zo 

ŠR SR a hospodárenia s majetkom štátu, súčasťou ktorých bola aj kontrola dodržiavania 

metód a postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

- 5 NFK vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly MŠVVaŠ SR na rozvojové projekty.  

 

Výsledky vykonaných kontrol: 

 7 následných finančných kontrol ukončených  záznamom, 

  1 následná finančná kontrola ukončená správou. 

 

Kontrolované subjekty prijali spolu 1 opatrenie  na odstránenie nedostatkov zistených pri 

následných finančných kontrolách. V roku 2012 úsek kontroly KŠÚ v Bratislave 

prekontroloval finančné prostriedky vo výške 1 423 844,- € celkom v 8 organizáciách.  

 

 Následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými 

zo štátneho rozpočtu SR,  hospodárenia s majetkom štátu a vyúčtovania finančných 

prostriedkov poskytnutých prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na 

rozvojové projekty –  vykonaných 8 kontrol:  

a) v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v BA – 4  kontroly: 
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 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Martina Rázusa 

30, Malacky – Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, 

 Gymnázium Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava – Záznam o výsledku následnej 

finančnej kontroly, 

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hubeného 25, 

831 53 Bratislava – Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, 

 Spojená škola internátna, Svrčia 6, 842 11 Bratislava – Záznam o výsledku 

následnej finančnej kontroly. 

 

b) v územnej pôsobnosti KŠÚ v Bratislave – 4 kontroly: 

 PhDr. Elvíra Chadimová, Gallayová 3, Bratislava - Správa o výsledku následnej 

finančnej kontroly, 

  Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava - Záznam 

o výsledku následnej finančnej kontroly, 

 Mestská časť Bratislava –  Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava - 

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, 

 Mestská časť Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, Bratislava - Záznam o výsledku 

následnej finančnej kontroly. 

 

Vybavovanie a prešetrovanie sťažností a petícií a ich následná kontrola: 

 Vybavovanie sťažností a petícií vykonávali zamestnanci KŠÚ v Bratislave (úsek kontroly 

a ostatné odborné oddelenia) v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  a zákona    

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

V roku 2012  bolo v centrálnej evidencii sťažností a petícií KŠÚ v Bratislave 

prijatých celkom 9 sťažností, z ktorých:  

 3  boli postúpené z dôvodu príslušnosti na iné subjekty, 

 6 sťažností bolo priamo prešetrených a vybavených zamestnancami KŠÚ 

v Bratislave.  

 

Sťažnosti, ktoré boli v zmysle ustanovení § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

z dôvodu príslušnosti postúpené na iné subjekty poukazovali hlavne na nedostatky: 
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- súvisiace so všeobecne záväzným nariadením mesta o určení príspevku na 

čiastočnú  úhradu nákladov  škôl a školských zariadení - 1 sťažnosť, 

- týkajúce sa postupu predčasného vylúčenia z predprimárneho vzdelávania – 1 

sťažnosť,  

- v zmysle neoprávneného prevádzkovania materskej školy – 1 sťažnosť. 

O postúpení sťažnosti boli sťažovatelia informovaní v zmysle § 9 vyššie citovaného zákona 

o sťažnostiach. 

 

Sťažnosti, ktoré boli priamo prešetrené a vybavené zamestnancami KŠÚ 

v Bratislave, poukazovali na: 

- nepriznanie kreditového príplatku – vzdelávanie nesúviselo s výkonom 

pedagogickej činnosti vykonávanej na strednej škole – sťažnosť bola 

kvalifikovaná ako neopodstatnená, 

- nepriznanie kreditového príplatku – vzdelávanie nesúviselo s výkonom 

pedagogickej činnosti vykonávanej na strednej škole – sťažnosť kvalifikovaná 

ako neopodstatnená, 

- organizačné – škola nebola pozvaná na športové podujatie – sťažnosť 

kvalifikovaná ako neopodstatnená, 

- nepriznanie kreditového príplatku – vzdelávanie nebolo v súlade s Ročným 

plánom kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 – sťažnosť 

kvalifikovaná ako opodstatnená, 

- sťažnosť na postup pri verejnej obchodnej súťaži na prenájom nebytových 

priestorov (bufetu) - sťažnosť kvalifikovaná ako neopodstatnená, 

- sťažnosť na verejné obstarávanie ohľadom plynovej prípojky – uchádzač sa 

sťažoval, že bol vylúčený z verejného obstarávania pre nesplnenie podmienky 

verejného obstarávateľa - sťažnosť kvalifikovaná ako neopodstatnená. 

Sťažnosti boli vybavené alebo prešetrené v lehotách určených v zmysle § 13 zákona 

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.  

 

Okrem úloh realizovaných v rámci kontrolnej činnosti KŠÚ Bratislava, úsek kontroly 

zabezpečoval v rámci metodickej a odborno-poradenskej činnosti  nasledovné aktivity: 
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- odborno-poradenské a metodické usmerňovanie riaditeľov a ostatných vedúcich 

zamestnancov v oblasti dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

najmä pri verejnom obstarávaní, hospodárení s majetkom štátu, dodržiavaní zákona 

o finančnej kontrole,  

- pravidelná účasť kontrolóra na poradách riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ Bratislava, v rámci ktorých boli prednesené 

informácie a zovšeobecnené poznatky a skúsenosti zistené pri následných finančných 

kontrolách v školách a školských zariadeniach za rok 2012, 

- v zmysle Plánu hlavných úloh MŠVVaŠ SR na rok 2012,  Plánu hlavných úloh KŠÚ 

v Bratislave na rok 2012, v súlade s usmernením odboru kontroly MŠVVaŠ SR 

a v súlade so závermi koordinačnej porady zamestnancov úseku kontroly rezortu 

školstva bola vypracovaná Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012 

s príslušnými tabuľkami, Správa o kontrolnej činnosti  za rok 2012 s príslušnými 

tabuľkami a  Plán kontrolnej činnosti KŠÚ na rok 2013. 

 

 

5.3   Oddelenie odborných činností (OOČ) 

 

 

1. Výkon štátnej správy 

 

Výkon štátnej správy v prvom stupni sa realizoval v zmysle zákon č. 596/2003 Z. z. vo 

veciach: 

- rozhodovania o  rovnocennosti dokladov o vzdelávaní vydaných základnými 

a strednými školami v zahraničí. V roku 2012 KŠÚ v Bratislave prijal 960 

žiadostí,  čo bolo o 454 podaných žiadostí viac  ako v roku 2011 (1,9 krát viac 

ako v roku 2011). 21 podaní prešlo do roku 2013, z dôvodu nekompletnosti 

žiadostí. Prehľad prijatých žiadostí za posledné štyri roky: 

 

   

Počet žiadostí 

 

2009 

 

108 

 

2010 

 

129 

 

2011 

 

506 
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2012 960 

   
 

 

- rozhodovania o návrhu počtu tried a počtu žiakov prvého ročníka pre všetky 

gymnáziá s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti pre nasledujúce prijímacie 

konanie. K 15. septembru 2012 vydal KŠÚ podľa § 64 ods. 4 školského zákona 

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

neskorších predpisov rozhodnutia o určení počtu tried a počtu žiakov pre školský rok 

2013/2014 pre jednotlivých zriaďovateľov: 

      

 

Zriaďovateľ 

 

Počet rozhodnutí 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

 

11 

 

Cirkev 

 

6 

 

MČ Bratislava - Karlova Ves 

 

1 

 

Súkromníci 

 

7 

 Rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a stali sa vykonateľnými. 

 

- v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ Š alebo ŠZ o prijatí na štúdium. 

Prijatých bolo 212 odvolaní proti rozhodnutiu riaditeľa školy. Z toho bolo 113 

potvrdených a 9 bolo zmenených . Počet odvolaní vrástol oproti minulému roku o 97. 

 

 

2. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2012 sa uskutočnilo 14. marca 

2012 v 127 základných školách Bratislavského kraja. V spolupráci so školskými úradmi 

a riaditeľmi ZŠ bola zabezpečená objektívnosť testovania takmer 350 pedagogickými 
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zamestnancami, ktorí vykonali externý dozor. Testovania sa ako pozorovatelia zúčastnili   

odborní zamestnanci ŠÚ, odborní radcovia KŠÚ a školskí inšpektori ŠŠI. Odborní radcovia 

KŠÚ navštívili  2 ZŠ.  Riaditelia ZŠ, školskí koordinátori a administrátori vysoko odborne 

realizovali a zvládli celý proces certifikačného testovania žiakov 9. ročníka, ktoré prebehlo 

bez závažných nedostatkov. 

Náhradný termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ v Bratislavskom kraji 

zabezpečoval KŠÚ dňa 27. marca 2012 v Spojenej škole, Metodova 2, ktorej organizačnou 

zložkou je ZŠ Jelačičova 5 v Bratislave. Z 9 prihlásených žiakov sa náhradného testovania 

zúčastnilo 8 žiakov, t.j. 88,8 % prihlásených. 

 

3.     Maturita 2012 

 

KŠÚ v Bratislave v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 

o ukončovaní štúdia na stredných školách realizoval administratívne úkony so zabezpečením 

Maturity 2012 v Bratislavskom kraji v kooperácií s NÚCEMom.  

V Bratislavskom kraji maturovalo: 

- gymnázia (štátne, cirkevné, súkromné): 43 škôl 

- v rámci gymnázií maturovali 4 školy bilingválneho štúdia 

 Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava 

 Gymnázium, Metodova 2, Bratislava 

 Gymnázium, L.Sáru 1, Bratislava 

 Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava 

- stredné odborné školy (štátne, cirkevné, súkromné): 70 škôl 

 

KŠÚ na zabezpečenie plynulého priebehu maturitných skúšok vypracoval harmonogram 

v rámci ktorého sa plnili stanovené úlohy: 

- príprava podkladov pre tvorbu dekrétov PŠMK a PPMK 

- vydávanie dekrétov 

- gymnázia: 801 (43 dekrétov – PŠMK; 758 dekrétov - PPMK)  

- stredné odborné školy: 683 (70 dekrétov – PŠMK; 613 dekrétov – PPMK) 

- príprava a realizácia spájania škôl pre EČ PFIČ 

- príprava a realizácia spájania škôl - ostatné predmety pre ústnu formu internej časti MS 

 

- príprava a realizácia odovzdávania testov na Externú časť (EČ) a písomnú formu internej    
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  časti   (PFIČ) MS – riadny termín 

 EČ a PFIČ MS zo SJL a SJSL – 13. marec 2012 

 EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov – 14. marec 2012 

 EČ MS z matematiky – 15. marec 2012 

 EČ a PFIČ MS z MJL a UJL – 16. marec 2012 (BK – iba MJL) 

 

-  príprava a realizácia odovzdávania testov na Externú časť (EČ) a písomnú formu internej   

   časti (PFIČ) MS – náhradný termín  

 EČ a PFIČ MS zo SJL a SJSL – 17. apríl 2012 v Gymnáziu J. Papánka, Vazovova 6, 

Bratislava 

 EČ a PFIČ MS z cudzích jazykov – 18. apríl 2012  v Gymnáziu L. Novomeského, 

Tomášikova 2,  Bratislava (anglický jazyk – B1, B2); v Strednej umeleckej škole 

scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava (nemecký jazyk – B1, B2) 

 EČ MS z matematiky – 19. apríl 2012 v Gymnáziu, Ladislava Sáru 1, Bratislava 

 

- v rámci ústnej formy internej časti maturitnej skúšky - reagovanie na vzniknuté reálne 

situácie a ich následné riešenie (pokyny MŠVVaŠ SR, požiadavky riaditeľov škôl, predsedov 

jednotlivých komisií) 

 nultý termín od  14. mája do 18 mája 2012 

 I. termín od 21. mája do 25. mája 2012 

 II. termín od 28. mája do 1. júna 2012 

 III. termín od 4. júna do 8. júna 2012 

 bilingválne štúdium od 18. júna do 22. júna 2012 

 

-  spracovanie maturitných správ jednotlivých škôl a vypracovanie „ Správy o priebehu  a    

   celkovej úrovni maturitných skúšok za školský rok 2011/2012 v Bratislavskom kraji“ na  

   základe pokynov MŠVVaŠ SR - júl 2012 

-  spracovanie podkladov pre vyúčtovanie súvisiace s výkonom funkcie predsedov a členov  

   maturitných a skúšobných komisií – júl 2012, október 2012 

-  mimoriadne skúšobné obdobie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky – september  

   2012 - reagovanie na vzniknuté reálne situácie a následné ich riešenie 

- november 2012 - začiatok prípravy maturitných skúšok pre rok 2012//2013. Spracovanie  

  základných podkladov pre NÚCEM: 

 distribučné miesta na odovzdávanie zásielok pre EČ MS 2013 



 

21 
 

 spájanie škôl na MS 2013  

 vyžiadanie podkladov zo stredných škôl na MS 2013 pre vydávanie dekrétov 

PPMK a PŠMK. 

 

4.   Absolventské a záverečné skúšky 

 

KŠÚ v Bratislave v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 

o ukončovaní štúdia na stredných školách realizoval administratívne úkony so zabezpečením 

absolventských a záverečných skúšok v Bratislavskom kraji. 

V Bratislavskom kraji vykonalo: 

 - absolventské skúšky: 8 škôl 

 - záverečné skúšky: 22 škôl  

 

KŠÚ na zabezpečenie plynulého priebehu absolventských a záverečných skúšok 

vypracoval harmonogram, v rámci ktorého sa plnili stanovené úlohy: 

- príprava podkladov pre tvorbu dekrétov pre predsedov, 

- vydávanie dekrétov, 

- absolventské skúšky: 14 dekrétov 

  - záverečné skúšky: 37 dekrétov  

- príprava a tvorba podkladov pre stavovské organizácie na menovanie svojich zástupcov pre  

  záverečné skúšky – apríl 2012. 

 

Odborno-poradenská činnosť OOČ: 

 

Poradenstvo pre školské úrady a spoločné školské úrady 

Pre školské úrady a spoločné školské úrady KŠÚ zorganizoval 2 pracovné porady 

zamerané na: 

1. aplikáciu zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch do praxe a zabezpečenie 

objektívnosti celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T9-2012,   

2. pokyny k zberu dát EDUZBER 2012 a  aktuálne informácie v oblasti školstva. 

 

Poradenstvo pre riaditeľov Š a ŠZ  v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 
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Poradenstvo pre riaditeľov Š a ŠZ bolo realizované v roku 2012 odbornými radcami 

KŠÚ v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.  Zasadnutia jednotlivých sekcií: 

- riaditelia ZŠ – 3 zasadnutia (elektronické šikanovanie v základnej škole, zabezpečenie  

    objektívnosti testovania žiakov 9. ročníka  T9 – 2012), 

- riaditelia CPPPaP – 3 zasadnutia – informácie z 1. pracovnej porady odborných  

   zamestnancov CPPPaP a odborných radcov KŠÚ, príprava 55. Výročia výchovného  

   a psychologického poradenstva, školská integrácia, špeciálne triedy, asistent učiteľa,  

   informácie o metodických podujatiach, informácia o rozpočtovom zabezpečení roku 2012,  

   aktuálne úlohy centier,  

- riaditelia ŠŠ a ŠŠZ – 5 zasadnutí, 

- riaditelia MŠ –7 zasadnutí, 

- riaditelia gymnázií – 3 zasadnutia, 

- riaditelia SPŠ – 1 zasadnutie, 

- riaditelia SOŠ – 1 zasadnutie. 

KŠÚ zorganizoval pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti  3 pracovné porady okrem vyššie uvedených zasadnutí sekcií riaditeľov. 

 

Organizácia postupových súťaží, predmetových olympiád, školských športových súťaží 

a rozvojových projektov 

 

a) Predmetové olympiády, postupové súťaže a školské športové súťaže 

 

1. Odborné, metodické, organizačné a finančné zabezpečenie obvodných kôl 

predmetových olympiád a postupových súťaží základných škôl, OGY a 

ZUŠ: 

- počet súťaží v 8 obvodoch:       130 

- počet žiakov v 8 obvodoch:                6643        

- počet menovacích dekrétov:                                40 

- počet poverení organizátorom obvodných  súťaží                 28 

- počet podpísaných zmlúv s organizátormi súťaží:      42  

- počet potvrdení o umiestnení žiakov na obvodných súťažiach:        2 435 

- počet pracovných porád:                                                                 2 

- počet kontrol predložených vyúčtovaní súťaží a olympiád:                  130                                     

- počet konzultácií s organizátormi a predsedami OK súťaží:    374  
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2. Odborné, metodické, organizačné a finančné zabezpečenie obvodných a 

krajských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží základných a 

stredných škôl: 

- počet súťaží:             46 

- počet  súťažiacich:                         1 860  

- počet menovacích dekrétov:                    39  

- počet poverení na krajské kolá:                   40  

-počet podpísaných zmlúv a rozpočtových opatrení:                35   

- počet potvrdení a diplomov o umiestnení súťažiacich na KK súťaže:           699  

- počet konzultácií s organizátormi a predsedami KK súťaží:             157  

- počet pracovných porád s organizátormi KK súťaží:                  3  

- počet vyhodnotení, kontrol a vyúčtovaní z krajských súťaží:               46 

 

3. Odborné, metodické, organizačné a finančné zabezpečenie celoslovenských 

kôl súťaží: 

- počet súťaží:          20 

- počet súťažiacich:               1615 

- počet zmlúv s organizátormi celoslovenských súťaží:               17  

- počet konzultácii s organizátormi súťaží:     45 

- počet vyúčtovaní, vyhodnotení a kontrol z celoslovenských súťaží:             20 

 

4. Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva školstva SR na predmetové olympiády a postupové 

súťaže: 

       - počet skontrolovaných vyúčtovaní predmetových olympiád a postupových      

         súťaží: 198. 

 

 

b)  Športové súťaže: 

 

1. Organizačne, finančne a metodicky sme prostredníctvom zmluvných organizácií 

zabezpečovali školské športové súťaže žiakov základných a stredných škôl 

v územnej pôsobnosti KŠÚ v Bratislave na úrovni obvodných a krajských kôl. 
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- Celkom sa uskutočnilo 121 súťaží na úrovni obvodných a krajských kôl. 

- Zúčastnilo sa ich 8 463 žiakov základných a stredných škôl.  

- Finančné náklady na ich zorganizovanie predstavovali 38 384 €. 

- Usporiadateľom 3 súťaží boli školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

  

2. Na základe poverenia MŠVVaŠ SR sme organizačne, finančne a metodicky 

prostredníctvom zmluvných organizácií zabezpečovali vybrané celoslovenské 

športové súťaže žiakov  základných a stredných škôl. 

 

- Zabezpečovali sme 2x Majstrovstvá SR s účasťou 304 žiakov základných 

a stredných škôl s celkovými finančnými nákladmi 13 030 €. 

- Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KŠÚ zorganizovali 2 celoslovenské súťaže pre žiakov špeciálnych škôl s účasťou 

165 žiakov s celkovými finančnými nákladmi  7 717€. 

  

Poverenými spoluorganizátormi obvodných a krajských kôl športových súťaží pre základné 

školy boli vo všetkých obvodoch Bratislavy a v Malackách najmä centrá voľného času. 

V obvodoch Pezinok a Senec organizovali súťaže priamo základné školy, v obvode Senec 

s veľkým prispením Školského úradu v Senci.  

 

Školské športové súťaže na stredných školách sme organizovali v spolupráci 

s koordinátormi v jednotlivých obvodoch, ktorými boli učitelia TV konkrétnych stredných škôl. 

Usporiadateľmi súťaží boli konkrétne stredné školy, ktoré majú s organizovaním súťaží 

viacročné skúsenosti. Spolupráca s CVČ a školami pri organizovaní športových súťaží bola v 

roku 2012  na dobrej úrovni. 

 

Okrem súťaží oficiálne vyhlasovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

sme v roku 2012 zorganizovali aj turnaj vo futbale žiakov špeciálnych škôl. 

 

c) Projekt Vzdelávacie poukazy 

 

        Do realizácie projektu Vzdelávacie poukazy, ktorý zabezpečuje rozvoj záujmového 

vzdelávania a výchovy a práce s nadanými žiakmi sa zapojilo 113 zriaďovateľov ŠaŠZ.  

Okrem KŠÚ a BSK sa zapojilo 73 obcí, 31 súkromných zriaďovateľov a 7 cirkevných 
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zriaďovateľov. Poskytovateľom  záujmového vzdelávania bolo odovzdaných 56 022 

poukazov.  

 

d) Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR 

 

 

 

Rozvojové projekty MŠVVaŠ SR 2012 - Bratislavský kraj 

 

P.č. Názov projektu 

 

Počet žiadostí Počet schválených MŠVVaŠ SR 

1. Enviroprojekt 2012 14 2 

2. Zdravie a bezpečnosť v školách 7 3 

3. Vzdelávanie pre všetkých 2012 14 2 

4. Zdravie na tanieri 0 0 

5. Stop bariéram 4 0 

6. Psychologické a špeciálnopedagogické 

poradenstvo 

14 2 

7. Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy 

a motivácie v multikultúrnych triedach ZŠ 2012 

1 1 

8. Grafické systémy v odbornom vzdelávaní 

a príprave na rok 2012 

9 3 

 

Následne boli uskutočnené kontroly vyúčtovania finančných prostriedkov v súlade 

s rozpisom na štyroch školách. 

 

 

e) Realizácia iných projektov 

 

KŠÚ pre ŠaŠZ vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti zabezpečoval organizáciu 

aj ďalších projektov: 

- kultúrne poukazy – počet žiadateľov 27 s počtom nárokujúcich žiakov a učiteľov 

8 038, 

- ďalšie vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov tvorby školských 

vzdelávacích programov, 

- Európska jar 2012 (Spring Day) SAAIC, 

- Európsky učiteľ jazykov. 

 

Činnosti vykonávané v oblasti štatistiky 
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  Na úseku štatistiky sa v roku 2012 vykonávalo spracovanie štátnych školských 

štatistických výkazov zo škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ. 

Spracovanie štatistických výkazov zabezpečoval jeden pracovník. 

 

Realizácia úloh: 

a) Podľa stanoveného časového harmonogramu bolo spracovaných 19 druhov výkazov. 

Systémom zapísania do aplikačných databáz bolo spracovaných cca 749 jednotkových 

výkazov. Približne 1184 ďalších výkazov od spravodajských jednotiek  

bolo skontrolovaných a  spracovaných prostredníctvom webových aplikácií. 

b) Zrealizoval sa prenos čiastkových údajov do centrálnej databázy v ÚIPŠ, ako aj 

archivácia údajov v elektronickej i vecnej podobe.  

 

         Ťažiskovou úlohou pri príprave spracovania štatistických výkazov boli v rámci roka 

organizačno-metodické práce školských štatistických výkazov vo vzťahu ku školám a 

školským zariadeniam, ako  aj  ku  zriaďovateľom v územnej  pôsobnosti KŠÚ v  Bratislave.  

Činnosť zahŕňala tvorbu niekoľkých druhov adresárov, mailové zasielanie pokynov školám 

a školským zariadeniam. Túto formu realizujeme od roku 2006 a javí sa už ako osvedčená. 

Okrem iného dochádza týmto spôsobom k výrazným úsporám  finančných prostriedkov za 

poštovné. Následne sa vykonával zber výkazov, triedenie, opravy nesprávne zadaných 

údajov, konzultácie, telefonické metodické usmernenie. Môžeme konštatovať, že oproti 

roku 2011 došlo ku kvalitatívnemu zlepšeniu spracovania výkazov zo strany 

spravodajských jednotiek. 

 

        Dôležitou  činnosťou na úseku štatistiky je zodpovednosť za Register škôl 

a školských zariadení v územnej pôsobnosti  Bratislavského kraja.  Správa registra sa 

realizovala:  

- na základe písomného rozhodnutia MŠVVaŠ SR o vzniku, zániku, zlúčení škôl 

a školských zariadení sa viedla evidencia ich prevádzkovej činnosti, 

- každá zistená alebo oznámená zmena sa vykonávala priebežne podľa aktuálnej 

potreby, 

- aktualizovaná verzia registra bola v pravidelných intervaloch zasielaná na UIPŠ 

k spracovaniu dát za celé Slovensko. 
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          V septembri a októbri bol vykonaný zber údajov v rámci štatistického výkazu Škôl 

(MŠ SR) 40-01 od jednotlivých obcí v kraji, slúžiacich ako podklad k prerozdeleniu 

podielových daní na rok 2013 pre jednotlivé školské zariadenia. Priebežne boli vykonávané 

úlohy pre ÚIS (konzultácie, testovania) v súvislosti s prípravou zavedenia Rezortného 

informačného systému (RIS). 

 

Kontrolná činnosť, sťažnosti a petície – prehľad úloh realizovaných na úseku kontroly 

2011, prehľad úloh realizovaných na úseku sťažností a petícií v roku 2011 za OOČ 

 

a) Kontrola údajov v EDUZBERe 

Kontrola protokolov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 

KŠÚ prebiehala v mesiacoch september – október 2012 a bola realizovaná v zmysle § 7 

ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z.  

Prekontrolovaných bolo 161 protokolov zriaďovateľov a  takmer 300 protokolov škôl 

a školských zariadení, ktorí majú sídlo na území Bratislavského kraja. Údaje boli 

kontrolované podľa štatistických výkazov s termínom zisťovania k 15.9.2012. 

b) Kontrola začlenených (integrovaných) žiakov 

 Kontrola počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených 

v bežných triedach ZŠ alebo v špeciálnych triedach ZŠ sa uskutočnila v 4 základných 

školách (ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok, ZŠ s MŠ Cádrova 23, Bratislava, ZŠ Kollárova 2, 

Svätý Jur, ZŠ Mierová 46, Bratislava). Na  jednej škole  boli zistené nedostatky, ktoré 

boli v stanovenom termíne odstránené.  

c) Kontrola objektívnosti Testovanie 9 - 2011      

       Kontrola dodržiavania   pokynov   a   objektívnosti   priebehu  celoslovenského 

testovania žiakov 9. ročníka  základných škôl – Testovanie 9 – 2011  bola vykonaná v 4 

základných školách v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Bratislave. 

d) Kontrola MS a ZS 

Informatívne kontroly o priebehu ZS (nie v zmysle zákona o kontrole) boli vykonané 

počas trvania ZS v RC Sološnica - praktické, Spojená škola, Švabinského - praktické, 

Odbornom učilišti, Dúbravská cesta 1 - praktické a SOŠ pre žiakov so SP, Koceľova 26 

– ústne, všetky v Bratislave. 

e) Kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR na rozvojové projekty 

        Rozvojové projekty schválené MŠVVaŠ SR v územnej pôsobnosti Krajského školského      
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        úradu v Bratislave bolo 13. Následne boli uskutočnené kontroly  vyúčtovania FP    

        v súlade s ich rozpisom na štyroch školách a ŠZ. 

f) Kontrola na úseku školského stravovania 

V období od januára 2012 do decembra 2012 bolo vykonaných 14  kontrol 

v zariadeniach školského stravovania. Z toho 10 tematických kontrol,  3 informatívne 

kontroly a 1 hĺbková kontrola.. Hĺbková kontrola bola zameraná na dodržiavanie 

spotrebných noriem. Tematické kontroly boli zamerané na: dodržiavanie zásad pre 

zostavovanie jedálnych lístkov, kontrolu účtovného a skutočného stavu zásob, 

dodržiavanie spotrebných noriem, dodržiavanie záručných lehôt potravín a dodržiavanie 

osobnej a prevádzkovej hygieny, najmä dodržiavanie ZSVP. Informatívne kontroly boli 

zamerané na dodržiavanie správneho dávkovania jedál, normovanie potravín a kontrolu 

nakladania s kŕmnym odpadom. Kontroly boli vykonané v 13 školských jedálňach a 1  

výdajnej ŠJ. Z toho 2 v súkromnej ŠJ, 10 v ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Bratislave, 2 v ŠJ patriace pod obce.  

Nedostatky boli zistené pri kontrole dodržiavania zásad pre zostavovanie jedálnych 

lístkov, pri kontrole účtovného a skutočného stavu zásob, pri kontrole spotrebných 

noriem, pri kontrole dodržiavania osobnej a prevádzkovej hygieny a pri kontrole 

nakladania s kŕmnym odpadom. 

 

Iné činnosti OOČ 

 

Odborní radcovia OOČ v sledovanom období ďalej realizovali úlohy, ktoré sa dotýkali 

chodu škôl a školských zariadení:  

- vypracovávanie stanovísk k žiadostiam o vyradenie resp. zaradenie Š a ŠZ  do siete škôl, 

školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania 

Slovenskej republiky, 

- predkladanie žiadostí MŠVVŠ o zaradenie škôl a školských zariadení do siete škôl 

a školských zariadení a vyradenie škôl a školských zariadení do siete, 

- predkladanie žiadostí o zaradenie  študijných a učebných odborov do zoznamu škôl 

a školských zariadení, 

- účasť na zasadnutiach rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

- účasť na 15 výberových konaniach na funkčné miesta riaditeľov základných škôl a 3 

výberových konaniach  na funkčné miesto riaditeľa strednej školy, 

- pripomienkovanie nových legislatívnych noriem (zákony, nariadenia vlády, vyhlášky),  



 

29 
 

- poskytovanie odbornej poradenskej činnosti obciam, Bratislavskému samosprávnemu 

kraju, zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných 

škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení a zákonným zástupcom 

žiakov so ZZ, 

- aktívna účasť na pracovných poradách riaditeľov základných škôl, organizovaných 

školskými úradmi a spoločnými školskými úradmi, 

- účasť na pracovných zasadnutiach výchovných poradcov realizovaných CPPPaP a na 

výstave a seminári pre výchovných poradcov v Nitre, 

- zmena Harmonogramu presťahovania CPPPaP, Hrobákova 3 do priestorov Spojenej 

školy, Švabinského 7, BA, 

- evidencia žiadostí o asistenta učiteľa a vypracovanie návrhu poradovníka na pridelenie 

finančných prostriedkov pre MŠVVaŠ SR, 

- účasť v TV Bratislava – téma Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, 

- vypracovanie podkladov k Národnej správe o opatreniach prijatých na účel plnenia 

záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím,   

- vypracovanie podkladov k Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, 

- vypracovanie podkladov  k Odpočtu plnenia úloh uznesenia vlády SR 357/2009 za rok 

2012, 

- spracovanie analýzy špeciálnych škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím pre potreby 

MŠVVaŠ SR, 

- spracovanie stanovísk k ÚPN obcí z oblastí školstva, 

- organizáciu a zabezpečenie účasti  na prehliadkach, festivaloch a akadémiách detí 

a žiakov ŠaŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ, 

- organizovanie školení pre vedúce školských jedální e-modul HCCP, 

- vypracovanie stanovísk k žiadostiam o vyradenie resp. zaradenie školských zariadení do 

siete  školských zariadení MŠVVaŠ SR iných zriaďovateľov. 

 

IX. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie  

 

          K hlavným skupinám užívateľov výstupov KŠÚ patrili aj v roku 2012 ŠaŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, ŠÚ a SŠÚ, zriaďovatelia  ŠaŠZ a samotné školy 

a školské úrady v územnej pôsobnosti KŠÚ. Medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov 

patrila aj široká odborná a laická verejnosť, zákonní zástupcovia detí a žiakov, žiaci 

stredných škôl a študenti vysokých škôl, osobitne pedagogického a sociálneho zamerania, ale 
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aj ďalší. Výstupy organizácie boli pravidelne zverejňované na web stránke KŠÚ. Výstupy 

organizácie sa využívajú v aplikačnej praxi ŠaŠZ v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti 

KŠÚ, ďalej ju využívajú zriaďovatelia MŠ, ZŠ a SŠ,  ŠÚ a SŠÚ v územnej pôsobnosti KŠÚ 

a to vo všetkých oblastiach činnosti regionálneho školstva. 

 

 

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami  

   KŠÚ aj v roku 2012 aktívne spolupracoval so svojim zriaďovateľom MŠVVaŠ SR, 

s ostatnými KŠÚ na území Slovenskej republiky, ale aj inými  priamo riadenými 

organizáciami MŠVVaŠ SR a inými organizáciami. 

 Štátnou školskou inšpekciou 

 Metodicko-pedagogickým centrom 

 Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania 

 Ústavom informácií a prognóz školstva  

 Štátnym pedagogickým ústavom 

 Pedagogickou knižnicou 

 IUVENTA 

 Úradom verejného zdravotníctva 

 

  Pri plnení spoločných úloh regionálneho školstva KŠÚ BA rozvíjal spoluprácu s 

ostatnými vzdelávacími inštitúciami, právnickými či  fyzickými osobami (Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny, médiami). 

 

 

5.4   Oddelenie ekonomických činností (OEČ) 

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti vykonalo: 

- rozpis finančných prostriedkov ŠaŠZ, 

- oboznámenie riaditeľov ŠaŠZ so spôsobom vykonania rozpisu normatívnych finančných 

prostriedkov – porada, 

- prerokovanie rozpočtu normatívnych výdavkov s vybranými ŠaŠZ – harmonogram, 

- zabezpečenie ekonomických činností súvisiacich so zriadením a zrušením ŠaŠZ – SŠ 

Metodova 2, Gymnázium Metodova 2, 
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- vykonávanie rozpočtových presunov medzi ŠaŠZ podľa potreby, 

- vykonávanie rozpočtových opatrení na jednotlivé ŠaŠZ na základe vývoja čerpania 

finančných prostriedkov a na základe zmeny výkonov, 

- spracovanie platových inventúr k 1.1.2012 a pri zmene výkonov k 1.9.2012 – kontrola 

počtu zamestnancov a platových nárokov,  

- zabezpečenie investičnej činnosti pri príprave a uskutočňovaní stavieb alebo 

technologických častí stavieb realizovaných ŠaŠZ, 

- kontrola a sústreďovanie požiadaviek na kapitálové výdavky a ich doplnenie do 

elektronickej aplikácie – podklady na rozhodovanie ústredného orgánu, 

- zabezpečovanie požiadaviek na materiálno-technické a priestorové vybavenie ŠaŠZ 

- zostavovanie viacročného plánu a rozpočtu pre ŠaŠZ, 

- usmernenie a kontrola v rámci vykonávania komplexnej účtovnej agendy, 

- príprava a zber podkladov pre dohodovacie konanie – kreditové príplatky, nedostatok 

finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady, 

- zber a kontrola dát pre rozpis nenormatívnych výdavkov podľa ekonomických kategórií 

- zber a kontrola protokolov k správe o hospodárení za rok 2011 a spracovanie správy 

o hospodárení za rok 2011 za KŠÚ ako zriaďovateľa ŠaŠZ, 

- zber a kontrola údajov súvisiacich s požiadavkami na riešenie havárií, 

- kontrola nájomných zmlúv ŠaŠZ pri krátkodobých a dlhodobých prenájmoch v časti 

refundácia prevádzkových výdavkov, 

- zber a kontrola údajov zo štatistického zisťovania o pracovníkoch a mzdách Škôl 

(MŠVVŠ SR)1-04 a Práca 2-04 (RIS ŠP). 

 

 

V územnej pôsobnosti OEČ vykonalo: 

- oznámenie rozpočtu normatívnych a nenormatívnych výdavkov zriaďovateľom na rok 

2012, 

- spracovávanie požiadaviek zriaďovateľov na základe § 4a ods. 2 písm. a) a b) zákona                  

č. 597/2003 Z. z. v znp. a na základe rozpočtového opatrenia MŠVVaŠ SR prideľovanie 

finančných prostriedkov na tento účel zriaďovateľom, 

- spracovávanie požiadaviek zriaďovateľov na úhradu nákladov podľa osobitných 

predpisov - §7 ods. 16 zákona č. 597/2003 Z. z. v znp. – odchodné a prideľovanie 

finančných prostriedkov na tento účel, 

- spracovávanie a kontrola požiadaviek zriaďovateľov na bežné výdavky a kapitálové 

výdavky v súvislosti s riešením vzniknutých havarijných situácií podľa § 4c zákona č. 
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597/2003 Z. z. v znp. a podľa smernice MŠVVaŠ SR č. 8/2011 a ich zavedenie do 

zoznamu, určenie poradovníka, ktorý slúži na rozhodovanie MŠVVaŠ SR o týchto 

požiadavkách, 

- spracovávanie podkladov a zabezpečenie financovania nenormatívnych výdavkov na 

záujmové vzdelávanie (vzdelávacie poukazy), zabezpečenie ich poukazovania 

zriaďovateľom a ich zúčtovanie, 

- poukazovanie ďalších druhov nenormatívnych výdavkov zriaďovateľom (príspevok na 

skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, mimoriadne výsledky žiakov) podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR o výške 

finančných prostriedkov a o spôsobe ich prideľovania, 

- zber a kontrola údajov o počte žiakov a ďalších údajov potrebných na rozpis finančných 

prostriedkov z kapitoly MŠVVaŠ SR, 

- spracovanie a kontrola podkladov na dohodovacie konanie v zmysle §8c zákona č. 

597/2003 Z.z. v znp. (maturitné a záverečné skúšky, kreditové príplatky, dohodovacie 

konanie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na osobné a prevádzkové náklady) 

a poukazovanie týchto finančných prostriedkov zriaďovateľom, 

- poukazovanie finančných prostriedkov ako príspevok na výchovu a vzdelávanie detí 

materských škôl  v zmysle §6b zákona č. 597/2003 Z. z. v znp. podľa rozpisu MŠVVaŠ 

SR, kde sú zohľadnené počty detí v MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky a suma životného minima pre nezaopatrené dieťa (15% životného 

minima), 

- oznámenie konečného upraveného rozpočtu normatívnych a nenormatívnych výdavkov 

jednotlivým zriaďovateľom za účelom zostavenia Súhrnnej správy o hospodárení za rok 

2011 (ďalej len SúSoH), 

- kontrola a nahrávanie protokolov k SúSoH za rok 2011, 

- spracovávanie a kontrola výkazov Škôl (MŠVVŠ SR) 1-04, 

- vykonávanie štátneho dohľadu. 

 

Metodická a poradensko-inštruktážna činnosť OEČ 

- účasť na poradách usporiadaných školskými úradmi na území Bratislavského kraja, 

- metodické usmernenia  k zostaveniu výkazov k Správe o hospodárení za rok 2011, 

- metodická činnosť pre vedenie účtovnej agendy v organizáciách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ, 

- metodické usmernenie k použitiu finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy, 
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- inštruktáž k vypĺňaniu výkazov pre zber údajov na normatívne financovanie regionálneho 

školstva, 

- štvrťročné porady k účtovným závierkam pre zamestnancov organizácií 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2011, 

- metodické usmernenie k dohodovaciemu konaniu, 

- poradensko-inštruktážna činnosť k spracovaniu výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 1-04, 

- informačno-inštruktážne porady k vyplneniu výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 1-04 pre 

neštátnych zriaďovateľov a nimi zriadené ŠaŠZ v počte 5, kde sa riešili pretrvávajúce 

problém v správnosti a včasnosti odovzdávania výkazov, 

- poradenská činnosť pre zriaďovateľov ako aj pre samotné školy k čerpaniu finančných 

prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR 

- pomoc pri príprave projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR, 

- poradenská činnosť pri vyčíslení nákladov za energie pri vypracovaní návrhov zmlúv, 

o prenájme priestorov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

 

V rámci hore uvedených činností OEČ v roku 2012 vykonalo: 

- 69 kontrol oprávnenosti a úplnosti požiadaviek zriaďovateľov o poskytnutie finančných 

prostriedkov na riešenie havarijných situácií, 

- 904 kontrol predložených žiadostí o začatie dohodovacieho konania v zmysle §8c zákona 

č.597/2003 Z. z. v znp. (kreditové príplatky, nedostatok finančných prostriedkov na 

osobné náklady a prevádzkové náklady), 

- kontrolu protokolov k SoH za rok 2011 v počte 164 a osobitne za ŠaŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti v počte 40, za ktoré sa vytváral 165. Protokol, 

- 101 kontrol oprávnenosti požiadaviek zriaďovateľov o poskytnutie nenormatívnych 

výdavkov na odchodné, 

- Niekoľko priebežných kontrol čerpania finančných prostriedkov na osobné výdavky 

prostredníctvom výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 1-04 v počte 160 za ŠaŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti, kontrola súladu čerpania miezd podľa výkazu a podľa ŠP podľa funkčnej 

klasifikácie,  

- prerokovanie rozpisu rozpočtu normatívnych výdavkov na rok 2012 s priamo riadenými 

organizáciami KŠÚ, o prerokovaní boli vyhotovené záznamy, 

- 57 technických obhliadok na mieste pri posudzovaní rozsahu a opodstatnenosti havárií,  

- vypracovanie 52 stanovísk k nájomným zmluvám, 
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- 566 úprav rozpočtu voči organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti (normatívne 

a nenormatívne výdavky, súťaže a projekty), 

- zorganizovanie 4 porád venovaných ekonomickej problematike, 

- pripravenie 7 prezentácií k financovaniu ŠaŠZ pre riaditeľov, 

- vydanie 4 387 oznámení o výške a zmene rozpočtu normatívnych a nenormatívnych 

výdavkov a o poukazovaní finančných prostriedkov, 

- na základe analýzy finančného zabezpečenia centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v rámci Slovenska, oddelenie pripravilo návrh na prehodnotenie 

ukazovateľov na meranie skutočných výkonov týchto centier,  

- 160 kontrol v rámci účtovných závierok, kde sa kontrolujú hodnoty schváleného 

a upraveného rozpočtu ako aj skutočnosti v porovnaní s rozpočtovým informačným 

systémom Štátnej pokladnice ako aj dodržanie analytického označenia rozpočtu 

a čerpania nenormatívnych a účelovo prideľovaných finančných prostriedkov, dodržanie 

kontrolných väzieb v účtovných výkazoch, 

- 1x za mesiac kontrolu čerpania finančných prostriedkov na mzdy, kde sa vyčísluje 

odchýlka od mesačnej potreby finančných prostriedkov uvedených v platovej inventúre. 

Týmto sa mesačne aktualizuje celková  potreba finančných prostriedkov na pokrytie 

platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 

- priebežné kontroly čerpania prevádzkových výdavkov v ŠP pri požiadavkách ŠaŠZ na 

zvýšenie rozpočtu. 

 

Rozborová a analytická činnosť: 

- rozbory hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu – 2x ročne, 

- vykonanie analýz finančnej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu – osobné 

náklady na pokrytie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov v ŠaŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ako aj za iných zriaďovateľov, ktorí požiadali z tohto 

dôvodu o zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rámci 

dohodovacieho konania, 

- vykonanie analýz nákladovosti jednotlivých typov ŠaŠZ podľa dosiahnutej skutočnosti, 

- rozbor zamestnanosti,  porovnanie počtu žiakov na jedného zamestnanca v jednotlivých 

typoch škôl v rámci celého Slovenska, 

- analýza  počtu zamestnancov  podľa platových inventúr a podľa nariadenia vlády SR č. 

630/2008 Z. z. v znp., 

- podklady pre vypracovanie Správy o činnosti KŠÚ za rok 2011, 
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- analýzy čerpania výdavkov vlastného úradu ako podklady pre rozhodovanie o použití 

finančných prostriedkov pre vedenie úradu – mesačne a podľa potreby. 

 

Úlohy realizované v rámci prípravy na delimitáciu KŠÚ pod MV SR: 

- analýza výkonnosti štátnej správy na úseku školstva – ESO, 

- prehľad o uzavretých zmluvách s dodávateľmi s vyznačením platnosti a možnosti ich 

zrušenia – ESO, 

- prehľad o nehnuteľnom majetku – ESO, 

- prehľad o motorových vozidlách, 

- prehľad o poistných zmluvách (budova, hnuteľný majetok, motorové vozidlá), 

- prehľad zmlúv o nájme, výpožičke a ubytovaní – ESO, 

- zoznam  platiteľov nájomného a refundácií – príprava delimitácie – pridelenie číselných 

kódov do SAP, oznámenie o zmene adresy, účtov, 

- oznámenia všetkým dodávateľom o zmene adresy, IČO, DIČ, účtov,  

- zrušenie účtov KŠÚ v Štátnej pokladnici, zrušenie IČO a DIČ,  

- oznámenia o zrušení krajského školského úradu od 1.1.2013 všetkým zriaďovateľom – 

167. 

 

 

6.  Rozpočet Krajského školského úradu v Bratislave 

   
        Pre KŠÚ boli v roku 2012 stanovené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu 

v nasledovnom rozsahu a zložení: 

Schválený rozpočet na rok 2012 

              

Schválený 

rozpočet  

spolu 

Bežné výdavky 

 

Kapitálové 

výdavky 

90 088 945 € 

 

90 088 945 € 

 

     0 € 
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Upravený rozpočet k 31. 12. 2012

 
ČERPANIE VÝDAVKOV Z HĽADISKA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY 

zdroj 111, 11T1, 11T2 

 

 
 

Bežné výdavky (600) v € 

Program – podprogram – prvok 
Schválený   

rozpočet 

Upravený rozpočet  

k 31. 12. 2012 
Čerpanie 

% čerpania 

k UR 

Program   078 – Národný program 

výchovy, vzdelávania a mládeže 
90 088 945 102 906 983 102 906 733 100 % 

Podprogram 078 11 – Poskytovanie 

výchovy a vzdelávania v základných 

a stredných školách a zabezpečenie 

ich prevádzky 

89 099 114 101 726 727 101 726 484 100 % 

Podprogram  078 14 – 

Zabezpečenie miestnej štátnej 

správy v školstve 

899 771 973 096 973 092 100 % 

Podprogram 078 13-Usmerňovanie 

a transformácia regionálneho 

školstva 

90 060 207 160 207 157 100  % 

 

 

 

Bežné výdavky (600) v € 

Program – podprogram – prvok 
Schválený   

rozpočet 

Upravený rozpočet  

k 31. 12. 2012 
Čerpanie  

% čerpania 

k UR 

Program 0AA – Operačný 

program Vzdelávanie 
0 3 313 3 313 100 % 

Podprogram 0AA04 –Moderné 

vzdelávanie pre vedomostnú 

spoločnosť pre Bratislavský kraj 

0 3 313 3 313 100 % 

Prvok 0AA0401 – Premena 

tradičnej školy na modernú pre 

Bratislavský kraj 

0 3 313 3 313 100 % 

Bežné výdavky (600) v € 

Program – podprogram – prvok 
Schválený   

rozpočet 

Upravený rozpočet  

k 31. 12. 2012 
Čerpanie  

% čerpania 

k UR 

Upravený 

rozpočet  
Bežné výdavky Kapitálové 

výdavky 

102 931 044 € 

 

103 327 034 € 395 990 €  
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Program 026 – Národný program 

rozvoja športu v SR 
0 20 747 20 747 100 % 

Podprogram 026 01 – Šport na 

školách a rekreačný šport 
0 20 747 20 747 100 % 

Kapitálové výdavky (700) v € 

 

Program – podprogram – prvok 
Schválený 

rozpočet 

Upravený rozpočet  

k 31. 12. 2012 
Čerpanie  

% čerpania 

k UR 

Program   078 - Národný program 

výchovy, vzdelávania a mládeže 
0 395 990 395 990 100 % 

Podprogram 078 11 - Poskytovanie 

výchovy a vzdelávania v základných 

a stredných školách a zabezpečenie 

ich prevádzky 

0 395 990 395 990 100 % 

 

 

ČERPANIE VÝDAVKOV Z HĽADISKA PROGRAMOVEJ 

ŠTRUKTÚRY mimorozpočtové zdroje 72, 35 

 

Bežné výdavky (600) v €  

Program – podprogram – prvok Čerpanie    k 31. 12. 2012 

Program   078 - Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 275 387 

Podprogram 078 11 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných 

a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 
274 753 

Podprogram 078 13-Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva 0 

Podprogram  078 14 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v školstve 634 

Kapitálové výdavky (700) v € 

Program – podprogram – prvok Čerpanie    k 31. 12. 2012 

Program   078 - Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže 10 000 

Podprogram 078 11 - Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných 

a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 
10 000 

 
 

ČERPANIE VÝDAVKOV Z HĽADISKA  EKONOMICKEJ                              

KLASIFIKÁCIE 

 

Bežné výdavky , zdroj 111 

mimorozpočtové zdroje 72, 35 

 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 90 088 945 

Upravený rozpočet 102 931 044 

Čerpanie bez MRP 102 930 793 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 275 387 

Čerpanie s MRP 103 206 180 

% čerpania s MRP 100,27 % 
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Čerpanie výdavkov v kategórii 610  

 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 

zdroj 111, mimorozpočtové zdroje 72 

 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 13 543 270 

Upravený rozpočet 15 777 819 

Čerpanie bez MRP 15 777 819 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 11 127 

Čerpanie s MRP 15 788 946 

% čerpania s MRP 100,07 % 

 

Podprogram  078 14, zdroj 111 

 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 274 153 

Upravený rozpočet 312 097 

Čerpanie bez MRP 312 097 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP – 

 

 

Vyhodnotenie zamestnanosti 
 

 

Zamestnanci 

 

 

Schválený  celkový počet zamestnancov 

 

 

31 

 

z toho počet štátnozamestnaneckých miest 

 

24 

 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

 

27,2 

z toho: počet štátnozamestnaneckých miest  

21,6 

 

 

Aj keď bol úradu aj pre rok 2012 schválený počet zamestnancov 31, vykonanou 

organizačnou zmenou v roku 2011  boli  zrušené 3 pracovné miesta z dôvodu 

nepostačujúceho rozpočtu  a tak bol skutočný počet zamestnancov 28.  

Činnosť KŠÚ bola zabezpečovaná iba s počtom 27,2 zamestnancov. Počas roka sa najmä 

z dôvodu nárastu agendy v určitých oblastiach (napríklad obrovský nárast nostrifikácií), 
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z dôvodu vzniknutej dočasnej práceneschopnosti zamestnancov a potreby ich zastupovania 

preukázalo, že tento počet zamestnancov je  absolútne nepostačujúci na to, aby mohol úrad 

naďalej bezproblémovo fungovať.  

 

Objem mzdových prostriedkov 

 
 

 

rok 2012 

 

 

Všetci zamestnanci 

 

Z toho štátna služba 

 

Schválený rozpočet v € 

 

274 153 € 

 

224 013 € 

 

Upravený rozpočet v € 

 

312 097 € 

 

256 873 € 
 

Rozpočtovým opatrením z februára 2012 nám bol zvýšený rozpočet platov za účelom 

prijatia dvoch zamestnancov na neobsadených miestach. Na základe analýzy potreby 

finančných prostriedkov v jednotlivých ekonomických kategóriách požiadal KŠÚ o presun 

rozpočtových prostriedkov v rámci bežných výdavkov z prevádzkových nákladov na osobné 

náklady – na udržanie úrovne funkčných platov zamestnancov (navýšenie mzdových 

výdavkov o 15 000 €). Táto žiadosť bola zo strany MŠVVaŠ SR akceptovaná. 

 

 

rok 2012 

 

Všetci zamestnanci 

 

Z toho štátna služba 

 

Čerpanie mzdových prostriedkov  

 

312 097 € 

 

256 873 € 

 

% čerpania k upravenému rozpočtu 

 

100  % 

 

100 % 

 

    

Priemerný plat 

        Priemerný plat zamestnancov bol v roku 2012 dosiahnutý vo výške 956 €. Oproti  

schválenému rozpočtovanému priemernému platu 839 € je vyšší  z dôvodu nižšieho počtu 

zamestnancov o 3,8 zamestnanca oproti schválenému počtu zamestnancov, pre ktorých bol 

objem platov rozpočtovaný. Dosiahnutý priemerný plat je rovnaký ako v roku 2011, 

v kategórii štátnych zamestnancov sa dokonca znížil. Agenda zo 14,2 zrušených alebo 

neobsadených pracovných miest od vzniku KŠÚ je prerozdelená medzi zostávajúcich 

zamestnancov so žiadnym alebo iba minimálnym zvýšením platu. V členení podľa spôsobu 

odmeňovania zamestnancov bol priemerný plat dosiahnutý nasledovne: 

 

 

Priemerný plat  

 

rok 2012 

 

rok 2011 

 

Index 12/11 
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štátni zamestnanci 

 

 

991 

 

 

1 010 € 

 

 

0,98 

 

zamestnanci pri výkone práce  

vo verejnom záujme 

 

 

821 € 

 

 

762 € 

 

 

1,08 

 

všetci zamestnanci 

 

 

956 € 

 

 

956 € 

 

 

1 
 

 

Vyplatené odmeny 

      V 1. polroku 2012 neboli zamestnancom vyplatené odmeny s výnimkou prednostu,   

ktorému bola v marci priznaná odmena 1 000 € a po odvolaní z funkcie  odmena pri prvom 

skončení štátnozamestnaneckého pomeru po vzniku nároku na predčasný dôchodok vo výške 

806 €. V 2. polroku 2012 bola vyplatená 1 mimoriadna odmena vo výške 100 €, 1 odmena 

pri príležitosti životného jubilea vo výške 861 € a 2 zamestnancom pri príležitosti odchodu 

do dôchodku odmena spolu 1 810 €. Po úprave rozpočtu koncom roka 2012 boli 

zamestnancom  vrátane prednostky vyplatené odmeny vo výške 24 642 €. Spolu za celý rok 

2012 bolo na odmenách vyplatených 29 219 €. 

 

Ostatné platby za vykonanú prácu, ktoré nie sú financované 

z kategórie 610 

Dohody o vykonaní práce 

Na dohodu o vykonaní práce bolo v roku 2012 zamestnaných 7 fyzických osôb, spolu na  

9 dohôd v celkovom rozsahu 853 hodín a to na výkon odbornej prednáškovej činnosti pre 

hlavných kuchárov školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, na spracovanie 

podkladov na vymenovanie predsedov maturitných komisií, na zastupovanie dočasne 

práceneschopnej štátnej zamestnankyne pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží, 

na upratovanie lektorských bytov, čistenie okien na budove KŠÚ, odborno – poradenskú 

činnosť a lektorskú činnosť – výučba anglického jazyka. Vyplatená  bola celková suma  5 

713 €. 

 

Dohody o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

v roku 2012 

Počet osôb 

pracujúcich na 

dohodu o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

Počet hodín 

odpracovaných osobami 

pracujúcimi  

na dohodu o prácach 

vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

Odmeny v € za práce 

podľa dohôd 

uzatvorených mimo 

pracovného pomeru 

Krajský školský úrad  

v Bratislave 

 

7 

 

853 

 

5 713 
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- z toho vlastní 

zamestnanci                                 

organizácie 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

Regionálne školstvo 

 

Podprogram  078 11,  zdroj 111, mimorozpočtové zdroje 72 
 

rok 2012                      v € 

Schválený rozpočet 13 269 117 

Upravený rozpočet 15 465 030 

Čerpanie bez MRP 15 465 030 

% čerpania bez MRP 100% 

Použitie MRP 11 127 

Čerpanie s MRP 15 476 157 

% čerpania s MRP 100,07% 

Rozbor zamestnanosti a štruktúra zamestnancov 

(tabuľka obsahuje údaje z výkazu  Škôl (MŠVVaŠ SR) 1-04 za všetky organizácie – 

vrátane tých zamestnancov príspevkovej organizácie, ktorí sú odmeňovaní 

z prostriedkov štátneho rozpočtu 

  

Schválený počet zamestnancov Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ bol pre rok 

2012 stanovený na 1 812 (vrátane príspevkovej organizácie).  Z toho bolo 40,12 asistentov 

učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním. Počet 

zamestnancov príspevkovej organizácie sa oproti  roku  2011 znížil o 14 na počet 25 

zamestnancov. Skutočný prepočítaný počet zamestnancov v roku 2012  platených zo štátneho 

rozpočtu v tejto organizácii bol 16.  Počet zamestnancov rozpočtových organizácií v roku 

2012 bol 1 767,4. 

 

 

 

Ukazovateľ 

 

rok 2012 rok 2011 
Index 

2012/2011 

Prepočítaný počet zamestnancov 1 783,4 1809,5 0,99 

z toho pedagogických zamestnancov 1 131,8 1 134,6 1 

 odborných  zamestnancov 173,4 171,5 1,01 

Mzdové prostriedky v € 15 618 884 14 987 683 1,04 

z toho pedagogických zamestnancov 11 240 324 10 616 762 1,06 

odborných  zamestnancov 1 590 446 1 468 480 1,08 

Tarifný plat v € 10 793 131 10 532 456 1,02 

Osobný príplatok v € 588 834 556 610 
1,06 

% osobného príplatku z tarifného platu 5,46 % 5,28 % 

Kreditový príplatok v € 158 250 32 981 4,8 
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Odmeny v € 827 302 729 027 
1,13 

% odmien z tarifného platu 7,67 % 6,92 % 

Mzdové prostriedky za nadčasy v € 226 841 199 906 1,13 

z toho pedagogických zamestnancov 192 724 171 139 1,13 

odborných  zamestnancov 1 252 0 x 

Priemerný plat v € 730 690 1,06 

z toho pedagogických zamestnancov 828 780 1,06 

odborných  zamestnancov 764 714 1,07 
 

  

Priemerný plat v roku 2012 stúpol o 40 € oproti roku 2012, čo je zvýšenie o 6 %. 

V tomto zvýšení je premietnuté zvýšenie tarifných platov od 1. 1. 2012,  prudký nárast 

kreditových príplatkov a zvýšenie preplatených nadčasových hodín. V pohyblivých zložkách 

mzdy prišlo k miernemu nárastu.  

                         

 

Čerpanie miezd v %, podprogram 078 11, zdroj 111 

     

 
 

 

 

Program  0AA, zdroj  11T1, 11T2 

 
 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 692 

Čerpanie bez MRP 692 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP - 

 

 

 

Tarifné platy 
78,7 % 

Náhrady miezd 
15,5% 

Dorovnanie platu 
0,1% 

Príplatok za 
riadenie 

1,4% 

Kreditový 
príplatok 

1,0% 
Osobné príplatky 

3,8% 

Ostatné príplatky 
2,3% 

Odmeny  
5,3% Nadčasy  

1,5% 
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Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T1  Čerpanie  

261 401 30 008 

Základná škola s materskou 

školou pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím 

332 332 

261 401 30 003 
Gymnázium                           

Bilíkova 4, Bratislava 

Bilíkova – moderné európske 

gymnázium 
256 256 

Spolu 588 588 
 

 
 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T2  Čerpanie  

261 401 30 008 

Základná škola s materskou 

školou pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím 

59 59 

261 401 30 003 
Gymnázium                           

Bilíkova 4, Bratislava 

Bilíkova – moderné európske 

gymnázium 
45 45 

Spolu 104 104 

 

Projekty na jednotlivých školách boli v priebehu roka 2011 ukončené, v roku 2012 

išlo o refundáciu finančných prostriedkov, ktoré organizácie vynaložili z vlastných zdrojov. 

Projekty boli zamerané predovšetkým na inováciu obsahu a metód vzdelávania s cieľom 

prispôsobiť vzdelávanie a profiláciu absolventov stredných škôl meniacim sa požiadavkám 

trhu práce, ako aj zvyšovaniu samostatnosti a rozvoja schopností žiakov špeciálnych škôl, 

zlepšenie vybavenosti škôl modernými pomôckami a technikou. Rovnako sa projekty 

sústredili na zvyšovanie kompetencií učiteľov či už v oblasti používania informačno-

komunikačných technológií, ako aj v oblasti sociálno – psychologickej. Výsledkom 

projektov boli aj nové učebné texty, pracovné listy pre žiakov a metodické príručky, nový 

školský vzdelávací program.  

 

Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa 

do poisťovní, zdroj 111, mimorozpočtové zdroje 72 

 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 4 733 372 

Upravený rozpočet 5 480 172 

Čerpanie bez MRP 5 480 170 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 3 163 

Čerpanie s MRP 5 369 444 

% čerpania s MRP 100,06 % 

 

podprogram 078 14, zdroj 111 

rok 2012  v €  
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Schválený rozpočet 95 816 

Upravený rozpočet 113 650 

Čerpanie bez MRP 113 650 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP - 

 

 

podprogram 078 11, zdroj 111, mimorozpočtové zdroje 72 

rok 2012  v €  

Schválený rozpočet 4 637 556 

Upravený rozpočet 5 366 283 

Čerpanie bez MRP 5 366 282 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 3 163 

Čerpanie s MRP 5 369 445 

% čerpania s MRP 100,06 % 

 

Program  0AA, zdroj  11T1, 11T2 
 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 239 

Čerpanie bez MRP 239 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP - 

 

 

 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T1  Čerpanie  

261 401 30 008 

Základná škola s materskou 

školou pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím 

114 114 

261 401 30 003 
Gymnázium                           

Bilíkova 4, Bratislava 

Bilíkova – moderné európske 

gymnázium 
89 89 

Spolu 203 203 

Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T2  Čerpanie  

261 401 30 008 

Základná škola s materskou 

školou pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím 

20 20 

261 401 30 003 
Gymnázium                           

Bilíkova 4, Bratislava 

Bilíkova – moderné európske 

gymnázium 
16 16 

Spolu 36 36 

 

 

Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby, zdroj 111, 

mimorozpočtové zdroje 72, 35 

 

rok 2012  v € 
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Schválený rozpočet 3 759 639 

Upravený rozpočet 5 009 939  

Čerpanie bez MRP 5 009 690 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 261 097 

Čerpanie s MRP 5 270 787 

% čerpania s MRP 105,21 % 
 

 

Podprogram 078 14, zdroj 111, mimorozpočtové zdroje 72 

rok 2012  v € 

Schválený rozpočet 155 235 

Upravený rozpočet 105 037 

Čerpanie bez MRP 105 033 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 634 

Čerpanie s MRP 105 667 

% čerpania s MRP 100,6 % 
 

 

V roku 2012 KŠÚ čerpal finančné prostriedky štátneho rozpočtu podľa jednotlivých položiek 

ekonomickej klasifikácie takto (v €): 

 

Položka Názov 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  

Čerpanie  

k 31.12. 2012 

% 

čerpania 

631 Cestovné náhrady 1 600 879 879 100 % 

632 Energie, voda a komunikácie 35 200 23 706 23 706 100 % 

633 Materiál 29 100 19 250 19 250 100 % 

634 Dopravné 10 330 9 591 9 591 100 % 

635 Rutinná a štandardná údržba 6 100 2 196 2 196 100 % 

636 Nájomné za nájom 2 500 2 713 2 713 100 % 

637 Služby 70 405 46 702 46 698 99,99 % 

630 Spolu 155 235 105 037 105 033 100 % 

 

 

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané z náhrad z poistného plnenia na 

podpoložke 634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené vo výške 634 €. Príjmy 

tvorili poistné plnenie za poškodenie auta neznámym páchateľom pri parkovaní a poškodenie 

olejovej vane pri nabehnutí do neoznačenej jamy. 

 

 

Prehľad percentuálneho čerpania kategórie 630, zdroj 111 
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 Úpravy rozpočtu 630 v roku 2012 

- zníženie o 9 600 € na základe žiadosti vedúcej osobného úradu na položku 627 -  na 

príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 6 000 € a  podpoložku 642015 – 

Nemocenské platené zamestnávateľom 3 600 € 

- zníženie o 15 000 € -  Rozpočtové opatrenie č. 2012-18586/50691:1-05 zo dňa 3. 12. 

2012 presun na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 

- zníženie o 15 594 € na odstupné a odchodné (podpoložky 642012, 642013) 

- zníženie o 14 330 € - Rozpočtové opatrenie č. 2012-20910/57525:1-05 zo dňa 28. 12. 

2012 - presun do podprogramu 078 11 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania 

v základných a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky 

- zvýšenie o 4 326 € - z kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní, nevyčerpané 

prostriedky za rok 2012 

 

Čerpanie bežných výdavkov na tovary a služby k 31. 12. 2012 podľa položiek 

 

631 – Cestovné náhrady 

Na cestovné bolo čerpaných  spolu 879 €, z toho na tuzemské pracovné cesty 734 €. 

Uskutočnila sa jedna zahraničná pracovná  cesta do Českej republiky s nákladmi 145 €  na 

Medzinárodnú konferenciu ENERSOL spojenú s prehliadkou súťažných žiackych projektov. 
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  0,8 % 

23 706 
  22,6 % 19 250 

   18,3 % 9 591 
  9,1 % 2 196 

  2,1 % 

2 713 
  2,6% 

46 698 
   44,5 % 
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Zahraničnej pracovnej cesty sa zúčastnili  Mgr. Škovránek, prednosta a vedúci oddelenia 

odborných činností Mgr. Novák.  

 

632 – Energie, voda a komunikácie 

Celkové výdavky na energie, vodu a komunikácie predstavovali 23 706 €, z toho:  

 spotreba elektrickej energie za úrad, lektorské byty a doškoľovacie stredisko „Školák“ 

v Modre predstavovala 6 036 €, 

 spotreba plynu v lektorskom byte 55 €, 

 tepelná energia za vlastný úrad 8 265 €, 

 za vodné a stočné za vlastný úrad a doškoľovacie stredisko „Školák“ v Modre 685 €, 

 za poštovné a telekomunikačné služby  7 956 €,  

 komunikačná infraštruktúra za mobilný internet a intranet a za káblovú televíziu 

v lektorskom byte 709 €.  

 

633 – Materiál 

Výdavky na materiálové vybavenie úradu predstavovali 19 250 €, z toho: 

 interiérové vybavenie 1 155 € - sedacia súprava, obraz, kancelárske stoličky, výsuvy na     

klávesnicu k pracovným stolom, 

 na výpočtovú techniku 3 124 € – zabezpečenie 3 tlačiarní, 2 tabletov, USB kľúčov, 

operačnej pamäte, káblov, redukcií, prepäťovej ochrany, 

 za telekomunikačnú techniku 43 € - 3 mobilné telefóny po ukončení viazanosti, 

jednorazový poplatok za 2 ks USB modemov k mobilnému internetu, 

 na prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 742 € – nákup prietokového ohrievača do 

úradu, televízora, nabíjačky na batérie na prevádzku fotoaparátu, diaľkových ovládačov 

na bránu do areálu, 2 rádioprehrávačov, 3 rýchlovarných kanvíc, teplovzdušného 

ventilátora, 

 všeobecný materiál bol zakúpený vo výške 12 378 € zabezpečenie kancelárskych potrieb, 

tonerov, tlačív, hygienických a čistiacich potrieb, materiálu na údržbu, kvetov ku Dňu 

učiteľov, doplnenie riadu, 

 knihy, časopisy a noviny 1 065 € - predplatné za dennú tlač (Pravda, Sme, Hospodárske 

noviny) a odborné časopisy a publikácie z oblasti miezd, personalistiky, účtovníctva, 

legislatívy, výpočtovej techniky, školstva, 

 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre údržbára – 67 €, 
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 palivá ako zdroj energie – benzín a olej na zabezpečenie prevádzky zimnej frézy 

a kosačky  na údržbu areálu úradu a Školiaco-rekreačného zariadenia  v Modre 103 €,   

 reprezentačné výdavky boli čerpané vo výške 573 € na zabezpečenie kvetov pri 

významných výročiach škôl a na bežné občerstvenie pre návštevy (káva, čaj, minerálna 

voda). 

634 – Dopravné 

Náklady na prevádzku 3 motorových vozidiel za rok 2012 predstavovali čiastku  9 591 € zo 

štátneho rozpočtu a 634 € z poistného plnenia, z toho:   

 na pohonné hmoty, oleje, špeciálne kvapaliny 4 154 €, 

 na servis a údržbu služobných motorových vozidiel 3 567 € + 634 € (výmena pneumatík, 

čistiace prostriedky, umývanie áut, výmena brzdových platničiek, čistenie bŕzd, oprava 

blatníka, snehové reťaze, výmena xenónu, parkovacích žiaroviek, oprava klimatizácie, 

nová autobatéria, oprava olejovej vane, zakúpenie zimných pneumatík, výmena oleja 

a filtrov, servisné prehliadky, technické a emisné kontroly), 

 na poistenie služobných motorových vozidiel 1 722 €,  

 za karty, známky, poplatky – za diaľničnú  známku do Českej republiky na služobné 

motorové vozidlo a parkovanie v celkovej sume 19 €, 

 pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre vodičov 129 €. 

 

635 – Rutinná a štandardná údržba 

Čerpanie na tejto položke predstavovalo 2 196 €,  z toho: 

 na opravu a údržbu výpočtovej techniky 164 € - nové batérie,  

 na opravu a údržbu prevádzkových strojov a prístrojov 187 € –oprava  kopírovacích  

strojov, 

 na údržbu budov, objektov 541 € - oprava rozvodu studenej vody v úrade, 

 na údržbu softvéru spolu 1 304 € - antivírový program a aktualizácia domény. 

 

 

636 -  Nájomné za nájom 

Na tejto položke boli čerpané finančné prostriedky v celkovej výške 2 713 €,  z toho:  

 za prenájom bytov pre zahraničných lektorov 2 536 €,  

 prenájom  a čistenie rohožiek pri vstupe do budovy  177 €. 
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637 -  Služby 

Výdavky na služby boli čerpané v roku 2012 vo výške 46 698 €, z toho: 

 výdavky na školenia, kurzy, semináre, porady  3 069 € - vzdelávanie 1 653 €, 

občerstvenie 1 416 € (porada riaditeľov pri príležitosti Dňa učiteľov, porada riaditeľov 

v Modre, porady oddelení pre školské úrady, spoločné školské úrady, riaditeľov Š a ŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, účtovníkov), 

 propagácia, reklama 5 957 € - správa webovej stránky, zhotovenie vizitiek, reklamných 

pier a reklamných predmetov, 

 všeobecné služby 6 209 €, upratovanie priestorov, revízie elektrospotrebičov, plynu, 

klimatizačnej jednotky, signalizačného zariadenia, verejné obstarávanie na zabezpečenie 

stravných poukážok, povolená likvidácia archívu,  jarná a jesenná deratizácia, renovácia 

tonerov, drobné služby  - čistiareň, zhotovenie kľúča, pečiatok, 

 špeciálne služby – 149 € - zabezpečenie ochrany objektu,  

 poplatky a odvody 946 €, v tom odvod za nezamestnávanie občanov so zníženou 

pracovnou schopnosťou a poplatky banke,  

 náklady na stravovanie zamestnancov 14 035 €,  

 poistné – poistenie majetku 449 €, 

 povinný prídel do sociálneho fondu  3 789 € – tvorený vo výške 1,25 % zo súhrnu 

hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplaty, 

 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  5 713 € - zabezpečenie spracovania 

podkladov pre vymenovanie predsedov skúšobných komisií v súvislosti so záverečnými, 

absolventskými, maturitnými a štátnymi jazykovými skúškami pre gymnáziá a SOŠ, na 

zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti štátnej zamestnankyne pri 

zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží, upratovanie lektorských bytov, 

umývanie okien ma budove úradu, lektorská činnosť, 

 dane v celkovej výške 6 382 €, v tom daň z nehnuteľností, daň za povolenie vstupu 

vozidla do pešej zóny, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu,  poplatky za odvoz 

komunálneho odpadu. 

 

Podprogram 078 11, zdroj 111, mimorozpočtové zdroje 72, 35 
 

rok  2012 v € 

Schválený rozpočet 3 514 344 

Upravený rozpočet 4 686 663 

Čerpanie bez MRP 4 686 421 

% čerpania bez MRP 99,99 % 

Použitie MRP 260 463 



 

50 
 

Čerpanie s MRP 4 946 884 

% čerpania s MRP 105,55 % 

 

 

 

Prehľad percentuálneho čerpania kategórie 630, zdroj 111 
                                   

 
 

Položka 631 Cestovné náhrady 

Čerpanie na tejto položke bolo  25 029 € zo štátneho rozpočtu. Mimorozpočtové 

prostriedky boli čerpané vo výške 1 564 €. Finančné prostriedky boli čerpané na cestovné 

zamestnancov z dôvodu pobytov v škole v prírode, exkurzií, lyžiarskych zájazdov a na iné 

pracovné cesty zamestnancov Š a ŠZ v zmysle zákona o cestovných náhradách. Na 

zahraničné služobné cesty – podpoložka 631002 bolo vyčerpaných celkovo 5 861 €. 

Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov pre pedagógov, ktorí sprevádzali 

žiakov na výmenných pobytoch a exkurziách – v prípade bilingválnych stredných škôl sa 

uskutočňujú každoročne za účelom rozvoja jazykových schopností a oboznámenia sa 

s históriou a kultúrou danej krajiny a na úhradu nákladov pedagogických a odborných 

zamestnancov spojených s účasťou na zahraničných konferenciách a workshopoch. 

 

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ  

 

Organizácia 

 

Čerpanie v € 

 

Zdroj 

 

Účel cesty 

Spojená škola  

Novohradská 3, Bratislava 
3 658 111 

V rámci medzinárodných  programov PYP a IB absolvovali   učitelia 

workshopy  vo Viedni, Zürichu , Berlíne a Madride – zamerané boli 

na matematiku, prácu koordinátorov tohto typu vzdelávania, 

maturitné skúšky IB, výuku v programe PYP 
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Gymnázium F.G. Lorcu 

Hronská 3, Bratislava 
858 111 

Jazykovo – poznávacia exkurzia žiakov v Španielsku – Vitoria – 

zabezpečenie stravovania pre sprevádzajúcich pedagógov 

Gymnázium 

Metodova 2, Bratislava 
777 111 

Výmenný pobyt študentov v Sainte Anne d´Auray – Francúzsko 

v rámci bilingválnej sekcie školy – zabezpečenie stravovania pre 

sprevádzajúcich pedagógov, návšteva Francúzskeho lýcea vo Viedni 

– doplnenie študijných materiálov 

Materská škola pri ZZ 

Limbova 1, Bratislava 
110 111 

Pracovná cesta vedúcich zamestnancov MŠ do Uherského Brodu 

(ČR), návšteva materskej školy 

Gymnázium  

Bilíkova 24, Bratislava 
162 111 

Jazykový zájazd so žiakmi do Holandska – Groningen, poznávacia 

exkurzia do Cernu - Švajčiarsko 

Reedukačné centrum 

Sološnica 
76 111 

Účasť na medzinárodnej konferencii v Prahe „ Inovácia činnosti SPC 

pri posudzovaní vzdelávacích potrieb detí a žiakov so zdravotným 

postihnutím.“ 

Gymnázium                                

Ladislava Sáru 1, Bratislava 
58 72 

Návšteva Maďarska v rámci projektu Geovedy v spolupráci 

s Prírodovedeckou fakultou UK  - v rámci vzdelávania pedagógov 

Spojená  škola                           

Švabinského 7, Bratislava 
162 111 

Účasť riaditeľky SŠ na medzinárodnej konferencii v Prahe „Rodina 

v II. decéniu 21. storočia spojená s prezentáciou príspevku o sociálnej 

práci pri edukácii žiakov so zdravotným postihnutím 

SPOLU     5 861, z toho 58 € z mimorozpočtových príjmov       

Položka 632 Energia, voda a telekomunikácie 

Čerpanie tejto položky predstavuje sumu  2 104 101 € bez mimorozpočtových 

prostriedkov. V porovnaní s rokom 2011 je nárast výdavkov na tejto položke viac ako 

370 000 €, čo je spôsobené  množstvom neuhradených faktúr, s ktorými organizácie prešli do 

roku 2012, faktúry boli uhradené z rozpočtu 2012. Mimorozpočtové prostriedky  boli na tejto 

položke použité vo výške  33 607  €. V Š a ŠZ sa sústreďujú na úsporu energií, počas 

víkendov a prázdnin sú vykurovacie systémy tam kde je to možné nastavené na 

temperovanie, prípadne sú úplne vypnuté (v závislosti od počasia). SŠ Novohradská 

v Bratislave si dala v roku 2012 vypracovať projekt na zníženie energetickej náročnosti 

vykurovacieho systému, na základe ktorého zabezpečila realizáciu jeho úpravy. 

 

Položka 633  Materiál 

V roku 2012 predstavovali výdavky na materiál, bez mimorozpočtových 

prostriedkov, 740 549 €. Mimorozpočtové prostriedky boli použité v sume 169 552 € . Na 

uvedenej položke boli čerpané finančné prostriedky predovšetkým na nákup všeobecného 

materiálu – 263 488  € zo štátneho rozpočtu a 72 042 € z mimorozpočtových prostriedkov a 

na nákup potravín v špeciálnych školských zariadeniach s celoročnou nepretržitou 

prevádzkou a školských internátoch, ako aj v zariadeniach školského stravovania 231 288 € 
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zo štátneho rozpočtu a 51 121 € z mimorozpočtových prostriedkov. Na nákup učebných 

pomôcok bolo vynaložených spolu 88 512 €, z toho 13 291  € tvoria mimorozpočtové 

prostriedky. Z týchto finančných prostriedkov je len necelých 50 000 € z normatívnych 

finančných prostriedkov. Na interiérové vybavenie bola celkovo poskytnutá čiastka 93 686 €, 

z toho 37 783 € tvoria mimorozpočtové prostriedky. Bol zakúpený nový školský nábytok do 

tried vo viacerých školách, Spojená škola Dolinského 1 zriadila na svojom alokovanom 

pracovisku v Stupave miestnosť pre činnosť centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 

 

Položka 634  Dopravné 

Čerpanie finančných prostriedkov zahŕňal nákup pohonných látok, bežný servis, 

údržbu a poistenie vozidiel, prepravné a nájom dopravných prostriedkov a poplatky za kolky 

a známky. Čerpanie výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavovalo 31 236  €. 

Mimorozpočtové prostriedky  boli použité vo výške 1 758 €. Najvyšší podiel čerpania bol na 

podpoložke 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny – 17 078 €, čo je  viac ako 54  

% výdavkov zo štátneho rozpočtu na položke 634. Vozový park Š a ŠZ je veľmi zastaraný 

a vyžaduje stále rastúce množstvo finančných prostriedkov na servis a údržbu. 

Položka 635  Rutinná a štandardná údržba 

Čerpanie položky predstavuje celkovo 682 667 €, z toho mimorozpočtové zdroje boli 

vyčerpané vo výške 31 702 €. Rozpočtovými opatreniami MŠVVaŠ SR boli  pridelené 

nenormatívne finančné prostriedky na odstránenie havárií vo výške 395 226 €. Vďaka tomu 

bolo možné odstrániť mnohé havarijné stavy na Š a ŠZ. V ďalšom období by sme potrebovali 

akútne riešiť tieto havarijné stavy: 

 oprava strechy telocvične Špeciálnej základnej školy, Nevädzova 3, Bratislava – 

zatekanie 

 oprava rozvodov vody a plynu, oprava kanalizácie na Gymnáziu Metodova 2, 

Bratislava 

 oprava rozvodov kúrenia na Gymnáziu Ladislava Sáru 1, Bratislava 

 výmena okien a dverí v kuchyni na Spojenej škole internátnej Svrčia 6, Bratislava 

 

Na údržbu budov, objektov alebo ich častí – podpoložka 635006 bolo vyčerpaných  spolu 

609 275 €, z toho 579 571 € tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu.  

 

 

Pridelenie nenormatívnych finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií : 



 

53 
 

 

škola účel 
Upravený 

rozpočet v € 
Čerpanie v € 

OA  I. Karvaša, Hrobákova  11, BA Výmena okien a dverí 69 948 69 948 

Gymnázium Metodova 2, Bratislava Oprava rozvodov tepla 46 130 46 130 

Gymnázium Metodova 2, Bratislava Oprava kanalizácie 21 000 21 000 

Gymnázium Metodova 2, Bratislava Opravy v kuchyni – dlažba, obklad, steny 11 970 11 970 

ŠZŠ Nevädzova 3, Bratislava Výmena okien v telocvični 23 860  23 860  

ŠZŠ Nevädzova 3, Bratislava Oprava plochých striech 8 165  8 165  

ŠZŠ Nevädzova 3, Bratislava Oprava podlahy v telocvični 23 990  23 990  

CPPPaP Brnianska47, Bratislava Výmena časti okien 3 096 3 096 

Spojená škola, Trnavská 2, Senec Oprava sedlovej strechy 9 300  9 300  

ZŠ s MŠ int. Drotárska cesta 48, Ba Oprava plochej strechy 12 000  12 000  

SŠ Hrdličkova 17, Bratislava Oprava sociálnych zariadení 16 000 16 000 

Gymnázium Bilíkova 24, Bratislava Oprava rozvodov tepla 3 390 3 390 

DC Slovinská 1, Bratislava Oprava plochých striech 10 500 10 500 

Gymnázium Metodova 2, Bratislava Oprava plochej strechy 23 996 23 996 

Gymnázium Metodova 2, Bratislava Oprava kanalizácie 23 790 23 790 

SOŠ Na pántoch 7, Bratislava Oprava rozdeľovača a zberača TUV 23 830 23 830 

Gymnázium L. Sáru 1, Bratislava Oprava rozvodov tepla 23 990 23 990 

ŠZŠ Nevädzova 3, Bratislava Oprava obkladov v telocvični, šatniach 3 426 3 426 

SOŠ Koceľova 26, Bratislava Výmena okien a dverí v škole a internáte 36 845 36 845 

Spolu 395 226 395 226 

 

V roku 2011 bolo Obchodnej akadémii Imricha Karvaša na výmenu okien a dverí 

pridelených 70 000 €, v roku 2012 69 948 €. Celková požiadavka na výmenu okien a dverí 

na celej škole bola vo výške 156 000 €.  

 

Položka 636 Nájomné za nájom 

Na položke boli čerpané prostriedky  predovšetkým na úhrady za nájmy priestorov na 

výučbu a výchovu, budov, pozemkov a dielní podľa uzavretých nájomných zmlúv ako aj 

prístrojov, zariadení, techniky a náradia. Čerpanie predstavovalo  sumu  66 538 €, z toho 

mimorozpočtové prostriedky boli použité vo výške 262 €. 

 

Položka 637 Služby 

Výdavky na služby predstavovali 22,8  % z celkových výdavkov zo štátneho rozpočtu 

kategórie 630,  bez mimorozpočtových prostriedkov boli použité vo výške 1 068 265 €. 

Mimorozpočtové prostriedky boli vo výške   22 018 €. Najvyššie čerpanie z rozpočtových 

prostriedkov predstavovali podpoložky 637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného 

pomeru s čerpaním 292 126 € čo je 27,3 % výdavkov položky,  637 014 Stravovanie 

zamestnancov s čerpaním 251 742 € (23,6 %) a 637 004 Všeobecné služby s čerpaním 221 
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834 € ( zvýšené o 13 262 € z mimorozpočtových zdrojov) – tvorí 20,8  % výdavkov v tejto 

položke. Čo sa týka vyplatenej sumy za dohody (podpoložka 637027) z čerpanej čiastky bolo 

85 561 € čerpaných z nenormatívnych prostriedkov na vzdelávacie poukazy – odmena pre 

vedúcich záujmových útvarov. 

 

Podprogram 078 13 , zdroj 111 

rok 2012   v € 

Schválený rozpočet 90 060 

Upravený rozpočet 195 109 

Čerpanie bez MRP 195 106 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 0 

 

V tomto podprograme boli v roku 2012 rozpočtované finančné prostriedky na predmetové 

olympiády,  umelecké súťaže a športové súťaže a rozvojové projekty škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ na základe výziev MŠVVaŠ SR. Športové súťaže celoslovenského 

charakteru boli rozpočtované na programe 026. Všetky spomínané súťaže KŠÚ Bratislava 

odborne, metodicky a organizačne zabezpečoval.  

Celkový rozpočet na obvodné, krajské a celoslovenské kolá predmetových olympiád 

a umeleckých súťaží v roku 2012 bol upravený na 129 308 € (vrátane koncoročných 

presunov). Rozpočet na obvodné a krajské kolá športových súťaží bol zo schválených 34 903 

€ upravený presunom 7 097 € z finančných prostriedkov pôvodne určených na obvodné 

a krajské kolá predmetových olympiád a umeleckých súťaží na 42 000 € a v rámci 

koncoročných presunov bol konečný rozpočet športových súťaží upravený na 38 384 €. 

 

Finančné zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží ako aj   

športových súťaží organizovaných školami v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ: 

 

Obvodné kolá olympiád Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Olympiáda v anglickom jazyku Gymnázium  Metodova 2, BA 453 453 

Olympiáda v nemeckom jazyku Gymnázium L. Sáru 1, BA 313 313 

Spolu   766 766 
 

 
 

Krajské kolá olympiád a umeleckých súťaží Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Olympiáda v anglickom jazyku Spojená škola Novohradská 3, BA 1 357 1 357 

Olympiáda v nemeckom jazyku Gymnázium Bilíkova 24, BA 1 324 1 324 

Olympiáda v španielskom jazyku Gymnázium Hronská 3, BA 494 494 

Fyzikálna olympiáda  Spojená škola Novohradská 3, BA 818 818 
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Geografická olympiáda  Gymnázium L. Sáru 1, BA 1 093 1 093 

Európa v škole Gymnázium  Metodova 2, BA 730 730 

Olympiáda v informatike Spojená škola Novohradská 3, BA 377 377 

Prednes poézie a prózy  pre deti špeciálnych škôl  Spojená škola, Dolinského 1, BA 333 333 

Husľový kľúčik pre špeciálne školy Spojená škola, Dolinského 1, BA 390 390 

Zenit Spojená škola Novohradská 3, BA 703 703 

Spolu   7 619 7 619 

 

 

 

Celoslovenské kolá postupových súťaží Organizátor Suma v € Čerpanie v € 

Celoštátna súťaž žiakov sluchovo postihnutých 

v biológii a chémii 

Základná škola s MŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

700 700 

Celoštátna olympiáda tvorivosti BIBIANA 
Diagnostické centrum pre mládež 

Trstínska 2, Bratislava 2 000 2 000 

Celoštátna vedomostná súťaž  žiakov sluchovo 

postihnutých   

Spojená škola internátna 

Hrdličkova 17, Bratislava 
2 000 2 000 

Husľový kľúčik 
Spojená škola 

Dolinského 1, Bratislava 
825 825 

Celoslovenský festival záujmovo umeleckej 

činnosti sluchovo postihnutých detí a mládeže 

Základná škola s MŠ pre žiakov so 

sluchovým postihnutím, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

2 150 2 150 

Celoštátna súťaž zručností – strojár – ručné 

spracovanie kovov 
Reedukačné centrum Sološnica 2 000 2 000 

Spolu 9 675 9 675 

 

 

 

Okresné  športové súťaže Organizátor Suma v € Čerpanie v 

€ Volejbal žiakov a žiačok stredných škôl Gymnázium Bilíkova 24, BA 220 220 

Spolu 220 220 

 

 

 

 

Krajské  športové súťaže Organizátor Suma v € Čerpanie v 

€  

Volejbal žiakov stredných škôl 
Gymnázium Bilíkova 24, BA 440 440 

Futbalový turnaj žiakov špeciálnych škôl Spojená škola Pribinova 16/1, Malacky 550 550 

Florbalový turnaj žiakov špeciálnych škôl Spojená škola Komenského 25, Pezinok 110 110 

Spolu 1 100 1 100 
 

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na rozvojové projekty školám 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ           

Názov projektu Škola Názov projektu Suma v € Čerpanie v € 

Vzdelávanie  

pre všetkých 

Spojená škola, 

Komenského 25, Pezinok 

Interaktívno – stimulačné 

centrum pre žiakov s 

autizmom 

7 675 7 675 

Špeciálna základná škola, 

Žehrianska 9, BA 
Učíme sa bez bariér 769 769  

Psychologické 

a špeciálnopedagogické 

poradenstvo 

Špeciálna ZŠ s MŠ 

Karpatská 1, Bratislava 

Skvalitnenie ranej 

starostlivosti a poradenstva 
7 000 6 997 

CPPPaP Brnianska 47, 

BA 
Škola hrou 4 985 4 985 

Spojená škola internátna 

Svrčia 6, Bratislava 

Kvalitnejšími službami 

k lepšiemu štartu štúdia žiakov 
4 588 4 588 
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Zdravie a bezpečnosť na 

školách  

Odborné učilište 

Dúbravská cesta 1, BA 
Projekt Izbička 2 400 2 400 

Spolu 27 417 27 414 

 
Finančné prostriedky boli použité na nákup interiérového vybavenia – napr. 

vybavenie miestnosti pre autistické deti, nákup zariadenia do miestnosti, v ktorej sa konajú 

kurzy v CPPPaP, výpočtovej techniky, rehabilitačných, kompenzačných, stimulačných  

pomôcok pre žiakov s postihnutím, interaktívnej tabule, odbornej literatúry, 

psychodiagnostických testov.  Projekty v školách umožnili ich modernizáciu a celkové 

skvalitnenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Program  026 – Národný program rozvoja športu v SR 

Podprogram 026 01 – Šport na školách a rekreačný šport 

rok 2012  v  € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 20 747 

Čerpanie  20 747 

% čerpania 100 % 

Použitie MRP - 

 

Pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie Majstrovstiev SR v športových súťažiach: 

 

škola účel 
Upravený 

rozpočet v € 

 

Čerpanie v € 

 

ZŠ Šenkvice Majstrovstvá SR v gymnastike žiakov a žiačok  ZŠ 7 200 7 200 

Gymnázium J. Papánka, BA Majstrovstvá SR v aerobiku žiakov a žiačok SŠ 5 830 5 830 

Reedukačné centrum Sološnica Majstrovstvá SR v športových hrách žiakov RC 3 500 3 500 

SŠ Mokrohájska, Bratislava Integrované športové hry 2012 4 217 4 217 

Spolu 20 747 20 747 
 

Finančné prostriedky boli použité na dohody pre rozhodcov súťaží, občerstvenie pre 

súťažiacich, ich dopravu v rámci súťaže, ceny, športové potreby. 

 

Program  0AA, zdroj  11T1, 11T2 

 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 2 382 

Čerpanie bez MRP 2 382 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP - 
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Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T1  Čerpanie  

261 401 30 008 

Základná škola s materskou 

školou pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím 

983 983 

261 401 30 003 
Gymnázium                           

Bilíkova 4, Bratislava 

Bilíkova – moderné európske 

gymnázium 
1 042 1 042 

Spolu 2 025 2 025 

 

 
Č. projektu Škola Názov projektu Zdroj 11T2  Čerpanie  

261 401 30 008 

Základná škola s materskou 

školou pre žiakov so sluchovým 

postihnutím, internátna 

Drotárska cesta 48, Bratislava 

Komunikácia ako cesta k vzdelaniu 

a samostatnosti žiakov so sluchovým 

postihnutím 

20 20 

261 401 30 003 
Gymnázium                           

Bilíkova 4, Bratislava 

Bilíkova – moderné európske 

gymnázium 
184 184 

Spolu 357 357 
 

 

Najviac finančných prostriedkov bolo čerpaných na poradensko – konzultačné služby 

externej spoločnosti, ktorá zabezpečovala riadenie projektu. 

 

 

 

Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Bežné transfery, zdroj 111 

 
 

rok 2012   v € 

Schválený rozpočet 68 052 664 

Upravený rozpočet 76 663 114 

Čerpanie bez MRP 76 663 114 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP - 

 

 

podprogram 078 11, zdroj 111 
 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 67 678 097 

Upravený rozpočet 76 208 751 

 Čerpanie bez MRP 76 208 751 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP - 
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Bežné transfery príspevkovým organizáciám  podpoložka 641 001 
 

            Stredná odborná škola Na pántoch 7 v Bratislave vyučuje žiakov v 4 študijných 

odboroch technického zamerania, v každom ročníku sú triedy spojené z 2 odborov. Zo 

schváleného školského vzdelávacieho programu vyplývajú nároky nielen na všeobecno-

vzdelávacie, ale najmä na odborné vyučovanie, ktoré je limitované počtom 12 žiakov na 

skupinu. Odbor mechanik lietadiel bol otvorený s menším počtom žiakov  v skupine 

z dôvodu, že tento odbor sa vyučuje na Slovensku okrem tejto školy len v Trenčíne. Celkový 

počet pedagogických zamestnancov je z tohto dôvodu zvýšený oproti školám všeobecného 

zamerania. Škola  sa musí vyrovnávať v posledných rokoch s veľkým poklesom žiakov, 

záujem o odborné vzdelávanie na Slovensku klesá napriek tomu, že firmy potrebujú 

absolventov technických odborov a majú pre nich uplatnenie. V nadväznosti na klesajúci 

počet študentov sú znižované osobné náklady (znižovanie počtu pedagogických 

zamestnancov). Vedenie školy venuje propagácii štúdia na škole veľa času aj financií, škola 

však dopláca na svoje umiestnenie na periférii Bratislavy i na zanedbaný stav priestorov – 

nedostatok finančných prostriedkov na ich údržbu pri súčasnom stave počtu žiakov. 

Vzhľadom na vysoké energetické nároky budov, ale aj potrebu rekonštrukcie striech, 

elektrických rozvodov a revízií, škola dofinancováva náklady na prevádzku podnikateľskou 

činnosťou, prenájmom nebytových priestorov. Celý komplex (cca 5 ha) má 37 rokov, počas 

tohto obdobia neprebehla žiadna rekonštrukcia. V havarijnom stave sú kotolne, dielne, 

internát. Prevádzka je vysoko finančne náročná a nerentabilná. Vzhľadom na tento stav boli 

v tomto i minulom roku podané žiadosti o opravu strechy, rekonštrukciu kotolne, výmenu 

okien a dverí. Ďalej je urgentne potrebné riešiť výmenu PVC podláh školy a rekonštrukciu 

sociálnych zariadení. V závere roka 2012 bolo škole pridelených 23 830 € na opravu 

rozdeľovača a zberača TUV, finančné prostriedky škola vyčerpá na tento účel do 31 . 3. 

2013. 

Porovnanie počtu žiakov, tried  a zamestnancov v roku 2012 a 2011: 

Ukazovateľ: Počet žiakov v školskom 

roku 2011/2012 

Počet žiakov v školskom 

roku 2012/2013 

Index 

2012/2011 

Počet žiakov 121 81 0,67 

Počet tried 6 5 0,83 

Počet zamestnancov 17,4 14,3 0,82 

z toho pedagogických 12 11 0,92 

Priemerný plat 772 € 799 € 1,03 
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Prehľad ekonomických ukazovateľov za rok 2012 podľa výkazu ziskov a strát: 

Ukazovateľ: Skutočnosť              

k 31. 12. 2012 v € 

Skutočnosť              

k 31. 12. 2011 v € 
Index 2012/2011 

náklady celkom 664 447 748 949 0,89 

osobné náklady 348 248 405 841 0,86 

 mzdy 250 964 290 430 0,86 

odvody zamestnávateľa 97 284 115 411 0,84 

náklady na prevádzku 222 356 244 477 0,91 

  energie 146 094 159 710 0,91 

spotreba materiálu 7 973 10 839 0,74 

 služby 54 943 61 679 0,89 

dane a poplatky 13 019 11 192 1,16 

  ostatné náklady na prevádzku 327 1 057 0,31 

(odpisy osobitne) 93 168 94 669 0,98 

finančné náklady 675 3 962 0,17 

17 Výnosy celkom 657 373 749 800 0,9 

Výnosy z transferov zo ŠR 364 653 402 177 0,91 

z bežných transferov 271 100 306 613 0,88 

z kapitálových  transferov 93 143 94 584 0,98 

od ostatných subjektov mimo verejnej správy 410 980 0,42 

Vlastné výnosy celkom 292 665 347 623 0,84 

tržby z predaja služieb 284 636 346 939 0,82 

ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 8 029 684 11,74 

Mimoriadne výnosy – náhrady škôd 55 0 x 

Hospodársky výsledok pred zdanením -7 074 851 x 

Hospodársky výsledok po zdanení -7 190 -267 x 

Prehľad príjmov podľa rozpočtovej klasifikácie v €: 

EK zdroj 
Schválený 

rozpočet v € 

Upravený rozpočet 

k 31.12. 2012 v € 

Skutočnosť 

k 31.12. 2012 v € 
%  plnenia k UR 

312 001 111 299 312 294 930 294 930 100 % 

223 001 45 51 000 42 331 42 331 100 % 

          Príjmy 350 312 337 261 337 261 100 % 

 

 

Štruktúra prideleného rozpočtu  v €: 
 

Normatívne finančné prostriedky 266 141 

Nenormatívne finančné prostriedky                        

 

 

vzdelávacie poukazy 2 552 

 odchodné 2 407 
havárie 23 830 

 

 

Prehľad čerpania rozpočtu  v príspevkovej organizácii podľa jednotlivých kategórií 

výdavkov vrátane zapojenia vlastných zdrojov v € - podľa finančného výkazu o plnení 

rozpočtu verejnej správy: 
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EK 
Schválený     

rozpočet 2012 

Upravený rozpočet  

k 31.12. 2012 v € 

Skutočnosť             

k 31.12. 2012 v € 

%  plnenia     

k UR 

610 188 404 169 608 169 608 100 % 

v tom: 611 177 100 134 448 134 448 100 % 

612 7 536 19 860 19 860 100 % 

614 3 768 15 300 15 300 100 % 

620 65 847 61 594 61 594 100 % 

630 96 061* 100 337 76 507 76,25 % 

v tom:   

631 0 173 173 100 % 

632 31 000 31 186 31 186 100 % 

633 54 200* 2 116 2 116 100 % 

634 0 2 552 2 552 100 % 

635 0 25 137 1 307 5,2 % 

637 10 861 39 173 39 173 100 % 

640 0 5 722 5 722 100 % 

v tom: 642 0 5 722 5 722 100 % 

Spolu 600 350 312* 337 261 313 431 92,93 % 

                   *v tom  51 000  €  z vlastných zdrojov – kód  zdroja 45 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky sú bežné finančné prostriedky na havárie ( 23 830 

€ ). Škola ich vyčerpá do 31. 3. 2013. 

Bežné transfery obciam – podpoložka 641 009 

 
rok 2012   v € 

Schválený rozpočet 43 944 931 

Upravený rozpočet 50 211 980 

Čerpanie bez MRP 50 211 980 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP - 

 

 

Štruktúra prideleného rozpočtu  v €: 

Normatívne finančné prostriedky 47 478 241 

Nenormatívne finančné prostriedky                           odchodné 99 017 

vzdelávacie poukazy 928 522 

asistenti učiteľa 102 715 

dopravné 127 697 

havárie 515 610 

mimoriadne výsledky žiakov 10 000 

sociálne znevýhodnené  prostredie 41 685 
 

Účelové finančné prostriedky – MŠ 908 493 

      Všetky zložky rozpočtu boli vyčerpané v plnej výške. 
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Pridelené nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií : 

škola účel Upravený rozpočet v € 

ZŠ s MŠ Cádrova 23, Bratislava Oprava strechy telocvične a šatní 35 065 

ZŠ Kuchyňa 551 Výmena okien a dverí 68 000 

ZŠ s MŠ Báhoň Výmena okien a dverí 80 000 

ZŠ Staničná 631, Lozorno Oprava sociálnych zariadení 13 400 

ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava Výmena okien a dverí 100 000 

ZŠ s MŠ, ul J. Rašu 430, Budmerice Výmena podláh, maľovanie 25 500 

ZŠ Plavecký Štvrtok 351 Výmena okien a dverí 40 000 

ZŠ Hlavná 31, Záhorská Ves Oprava fasády 10 100 

ZŠ s MŠ Česká 10, Bratislava Výmena okien a dverí 11 545 

ZŠ Nejedlého 8, Bratislava Oprava rozvodov ústredného kúrenia 30 000 

ZŠ pre 1.- 4. ročník Kalinkovo 194 Oprava elektroinštalácie 38 000 

ZŠ Komenského 3, Bernolákovo Výmena okien  50 000 

ZŠ Mlynská 50, Senec Oprava prívodu vody 4 000 

ZŠ Malokarpatské námestie, BA Oprava sociálnych zariadení a kanalizácie 10 000 

Spolu 515 610 

 

 

Bežné transfery cirkevným školám -  podpoložka 642 004 

rok 2012  v € 

Schválený rozpočet 9 741 252 

Upravený rozpočet 11 018 733 

Čerpanie bez MRP 11 018 733 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP – 

Štruktúra prideleného rozpočtu  v €: 
 

Normatívne finančné prostriedky 10 366 796 

Nenormatívne finančné prostriedky                        

 

 

odchodné 23 237 

asistenti učiteľa 7 200 

dopravné 12 240 

vzdelávacie poukazy 150 034 

havárie 413 752 

mimoriadne výsledky žiakov 7 600 

sociálne znevýhodnené  prostredie 8 300 
 

Účelové finančné prostriedky – MŠ 29 574 

      Všetky zložky rozpočtu boli vyčerpané v plnej výške. 

 

 

Pridelené nenormatívne finančné prostriedky na riešenie havarijných situácií : 
 

škola účel Upravený rozpočet v € 

ZŠ Matky Alexie, Bratislava Oprava suterénu (dvere, schody, elektrina) 37 237 

SŠ sv. Františka Assiského, Malacky Výmena okien a dverí 54 462 

SŠ sv. Františka Assiského, Malacky Oprava podláh a stropu 23 440 

SŠ sv. Františka Assiského, Bratislava Oprava sociálnych zariadení, telocvične 118 613 

SŠ Svätej rodiny, Bratislava Výmena okien a dverí 100 000 
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ZŠ s MŠ bl. Jána Pavla II, Bratislava Oprava plochej strechy 80 000 

Spolu 413 752 

 

 

Bežné transfery súkromným školám -  podpoložka 642 005  

rok 2012   v € 

Schválený rozpočet 13 658 580 

Upravený rozpočet 14 387 000 

Čerpanie bez MRP 14 387 000 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP – 

           
  

 

Štruktúra prideleného rozpočtu  v €: 
 

 

Normatívne finančné prostriedky 

 

14 171 662 

Nenormatívne finančné prostriedky 

 
 

odchodné 6 543 

vzdelávacie poukazy 160 399 

mimoriadne výsledky žiakov 7 800 

  

Účelové finančné prostriedky – MŠ 

 

40 596 
      

      Všetky zložky rozpočtu boli vyčerpané v plnej výške. 

 

 

V položke 642 sú rozpočtované aj transfery na hmotné a finančné zabezpečenie 

chovancov s nariadenou ústavnou výchovou, odstupné, odchodné, úrazy žiakov 

65,9% 

14,5% 

18,9% 

0,4% 

0,4% 

Percentuálne vyjadrenie výdavkov v kategórii  

640-Bežné transfery, zdroj 111,  podprogram  07811 
 

641009-obce

642004-cirkevné školy

642005-súkromné školy

641001-príspevková

organizácia

ostatné
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a zamestnancov, dopravné pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a nemocenské 

vyplácané zamestnávateľom (prvých 10 dní práceneschopnosti).  V predchádzajúcom grafe 

sú tieto výdavky zahrnuté pod ostatné. V roku 2012 evidujeme vysoké čerpanie na 

odstupnom z dôvodu racionalizácie počtu zamestnancov v jednotlivých Š a ŠZ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ – 39 122 €. 

 

 

Podrobný prehľad čerpania výdavkov na položke 642 podľa jednotlivých podpoložiek     
                   
        

 
  

 

Transfery do zahraničia – podpoložka 649003 
 

Na tejto podpoložke sa  evidujú finančné prostriedky, ktoré Spojená škola Novohradská 

použila na  úhradu ročných poplatkov  International Baccalaureate  za jednotlivé 

medzinárodné programy, ktoré sa v škole realizujú – PYP, MYP, IB, maturitné skúšky 

žiakov zaradených do programu IB, skúšobné testy programov PYP, MYP a IB, vložné za 

externé aj interné workshopy pre učiteľov v týchto programoch. Čerpanie v roku 2012 bolo 

vo výške 67 660 €.  

 

Podprogram 078 14, zdroj 111 
 

rok 2012  v € 

Schválený rozpočet 374 567 

Upravený rozpočet 442 312 

Čerpanie bez MRP 442 312 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP – 

         

50 285 € 

39 122 € 

85 898 € 

52 517 € 

526 € 

Výdavky v položke 642-bežné transfery organizáciam                                   
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

odchodné odstupné transfer jednotlivcovi nemocenské dávky úrazové davky
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V kategórii 640 na podprograme 078 14 sú rozpočtované predovšetkým finančné 

prostriedky na financovanie  školských úradov obcí (290 011 €), BSK (46 312 €) a  

zriaďovateľov cirkevných škôl    (61 372 €).  

Zvyšné finančné prostriedky sú rozpočtované na vlastnom úrade. Sú to finančné prostriedky 

na nemocenské dávky zamestnancom KŠÚ  za prvých 10 dní práceneschopnosti čerpané 

v roku 2012 vo výške  3 533 €, odstupné a odchodné zamestnancom. 

 

Odstupné 

Odstupné v roku  2012 bolo vyplatené odvolanému prednostovi KŠÚ dňa 20. 06. 2012 

v sume 3 224 € a piatim zamestnancom KŠÚ, ktorí ukončili v organizácii 

štátnozamestnanecký pomer dohodou z dôvodu uvedeného v § 47 písm. b zákona 400/2009 

Z.z. o štátnej službe a doplnení niektorých zákonov v celkovej výške 25 560 €. Spolu bolo 

v roku 2012 vyplatené na odstupnom 28 784 €. 

 

 Odchodné 

Odchodné  bolo vyplatené spolu 3 zamestnancom pri prvom skončení 

štátnozamestnaneckého pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok – celková výška 

vyplateného odchodného v roku 2012 bola 12 300 €. 

podprogram 078 13, zdroj 111 

rok 2012   v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 12 051 

Čerpanie bez MRP 12 051 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP – 

 

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky na rozvojové projekty škôl 

v územnej pôsobnosti KŠÚ (bez škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠU) na základe výziev 

MŠVVaŠ SR.  

 
 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na projekty školám v územnej 

pôsobnosti KŠÚ (bez škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ): 
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Rozvojový projekt Škola Zriaďovateľ Názov projektu 
Suma 

v € 

Enviroprojekt 2012 

SOŠ Na pántoch 9, BA VÚC Ekotvorba očami stredoškoláka 1 895 

Gymnázium A. Einsteina, 

BA 
VÚC 

Podpora osvety, výchovy 

a vzdelávania v rámci efektívneho 

využívania obnov. zdrojov energie, 

zvýšenie informovanosti širokej 

verejnosti 

714 

 
 

Grafické systémy 

v odbornom vzdelávaní 

a príprave 2012 

 

 

SOŠ polygrafická, 

Bratislava 
VÚC Aktualizácia Adobe grafického 

softvéru 
1 650 

SŠ Tokajícka 24, 

Bratislava 
VÚC Grafika pre reklamu 1 650 

Súkromná SOŠ,  

Hviezdoslavova 11, 

Bardejov 

COOP 

Produkt 

Vizualizácia 3D modelov pomocou 

grafických systémov 
1 650 

Zdravie a bezpečnosť na 

školách 2012 

ZŠ I. Bukovčana 3, 

Bratislava 

Devínska 

Nová Ves 
Tajomstvo zdravia 2 200 

Podpora vytvárania 

pozitívnej sociálnej klímy 

a motivácie 

v multikultúrnych triedach 

ZŠ 

ZŠ Biskupická 21, 

Bratislava 

Podunajské 

Biskupice 
Budujme si krídla 2 292 

Spolu 12 051 

 
 
 
Kapitálové výdavky 
 
 

 

 

Čerpanie výdavkov kategórie 710 Obstarávanie kapitálových aktív 
 

rok 2012 v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 256 344 

Čerpanie bez MRP 256 344 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 10 000 

Čerpanie s MRP 266 344 

% čerpania s MRP 103,9 % 

 

 

Zoznam investičných akcií v Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, zdroj 111 

 

Škola Účel Upravený rozpočet   v € Čerpanie v € 

 CPPPaP Drieňová 36, BA Dofinancovanie výstavby  plynovej  kotolne  10 444 10 444 

ŠZŠ Nevädzova 3, Bratislava Vybudovanie plynovej kotolne 110 000 110 000 

SŠI Hrdličkova 17, Bratislava Rekonštrukcia plynovej kotolne 70 000 70 000 

DC Trstínska 2, Bratislava Rekonštrukcia plynovej kotolne 52 300 52 300 

Reedukačné centrum  Sološnica Dokončenie rozostavanej telocvične 10 600 10 600 

rok 2012   v € 

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 395 990 

Čerpanie bez MRP 395 990 

% čerpania bez MRP 100 % 

Použitie MRP 10 000 

Čerpanie s MRP 405 990 

% čerpania s MRP 102,53 % 
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RC Veľké Leváre Zakúpenie kombinovaných sporákov 3 000 3 000 

Spolu 256 344 256 344 

 

Reedukačné centrum Sološnica  použilo na dobudovanie rozostavanej telocvične okrem 

rozpočtových prostriedkov aj mimorozpočtové zdroje vo výške 10 000 € od firmy 

Transpetrol, a.s.. V ďalšom období ako urgentné požiadavky bude treba dofinancovať 

plynovú kotolňu na Nevädzovej 3 v Bratislave – 23 920 €, rekonštruovať výťah do kuchyne 

na Gymnáziu Bilíkova 24 v Bratislave a opraviť sociálne zariadenia v Špeciálnej škole na 

Hálkovej ulici 54 v Bratislave, ktoré sú v nevyhovujúcom stave (včítane rozvodov). 

 

Čerpanie výdavkov kategórie  720 -  Kapitálové transfery 

 

rok 2012  v €  

Schválený rozpočet 0 

Upravený rozpočet 139 646 

Čerpanie bez MRP 139 676 

% čerpania bez MRP 100  % 

Použitie MRP – 

 

 

 

 

Zoznam investičných akcií v Š a ŠZ v územnej pôsobnosti  KŠÚ  

(bez škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ): 

Škola 

 

Škola 

Účel Upravený rozpočet   v € 

ZŠ Šenkvice Rekonštrukcia plynovej kotolne 105 000 

ZŠ Plavecký Štvrtok Rekonštrukcia stien a stropu 8 900 

ZŠ Ivanka pri Dunaji Rekonštrukcia budovy ZŠ 20 724 

ZŠ Jakubov Rekonštrukcia vykurovania v telocvični 5 022 

Spolu 139 646 
 

 

 

OSTATNÉ ÚLOHY ORGANIZÁCIE 
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     Inventarizácia majetku a záväzkov KŠÚ bola vykonaná ku dňu 31.12.2012 na základe 

Príkazu č.2/2012 vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

KŠÚ za rok 2012 a v súlade so Smernicou pre vykonanie inventarizácie č. 1/2012.  

 

 

Dlhodobý hmotný majetok (DLHM) 

 

DLHM 
Stav 

k 1.01.2012 
Prírastky 2012 Úbytky 2012 

 

Stav 

k 31.12.2012 

Účtovný stav 2 449 728,88 0,0 5 248,82 2 444 480,06 

Skutočný stav 2 449 728,88 0,0 5 248,82 2 444 480,06 

Rozdiel 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (ODLHM) 

 

ODLHM 
Stav 

k 1.01.2012 
Prírastky 2012 Úbytky 2012 

 

Stav 

k 31.12.2012 

Účtovný stav 1 037,31 0,0 0,0 1 037,31 

Skutočný stav 1 037,31 0,0 0,0 1 037,31 

Rozdiel 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Drobný hmotný majetok (DHM) 

 

DHM 
Stav 

k 1.01.2012 Prírastky 2012 Úbytky 2012 

 

Stav 

k 31.12.2012 

Účtovný stav 173 991,88 4 957,66 45 563,94 133 385,60 

Skutočný stav 173 991,88 4 957,66 45 563,94 133 385,60 

Rozdiel 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Majetok vedený v operatívnej evidencii (OTE) 

 

OTE 
Stav 

k 1.01.2012 Prírastky 2012 Úbytky 2012 

 

Stav 

k 31.12.2012 

Účtovný stav 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skutočný stav 7 649,57 295,71 612,06 7 333,22 

Rozdiel 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Závery z inventarizácie  

 

1. Vyradiť z evidencie nefunkčný a opotrebovaný majetok zaevidovaný a navrhnutý na 

vyradenie  
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2. Dočasne prebytočný majetok je priebežne upravovaný nájomnými zmluvami 

a zmluvami o výpožičke, po skončení ktorých bude s týmto majetkom nakladané 

v zmysle nariadení štatutárneho zástupcu o prebytočnosti. 

3. Obnoviť inventarizačné čísla DHM  v priestoroch jednotlivých bytov. 

4.  Sledovať stav jednotlivých pohľadávok a ich plnenie vyhodnocovať priebežne. 

V prípade potreby vymáhať pohľadávky súdnou cestou.  

5. Naďalej  zabezpečovať ochranu majetku v zmysle zákona a v súlade so smernicou pre 

hospodárenie s majetkom štátu. 

 

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 

KŠÚ prenajíma z dôvodu dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu v zmysle §3, ods.4 zákona číslo 

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov nasledovné nehnuteľnosti: 

 

Adresa Účel 
Subjekty, ktorým je prenajatý 

priestor 

Trvanie 

nájmu 
Poznámka 

Podbrezovská 28 byt Mgr. Kuzár 
Počas výkonu 

funkcie 

delimitácia 

nájomcu 

Holíčska 2 škola, byt 
Súkromná obchodná 

akadémia AMOS 
30. 6.  2022 nájom 

Pekná cesta 4 internát Domov mládeže 31. 12. 2016 nájom 

Beňadická 16 škola, byt 
Cirkevné koonzervatórium, 

L. Kutlíková 
5. 4. 2014 

výpožička, 

nájom 

Bajkalská 20 škola, byt 1. súkromné gymnázium 30. 4. 2028 výpožička 

Bachova 4 
Škola, byt, 

ambulancia 

Spojená škola sv.V.de Paul, 

Ján Brachna, ZUBKA 

31. 10. 2022, 

20. 12. 2014 
nájom 

Doľany škola Cirkevná škola sv.Leonarda 28. 2. 2013 výpožička 

 

Ďalšie byty na Podbrezovskej ulici 28 v Bratislave, na Fedinovej 24 a Medveďovej 8 sú 

využívané na ubytovanie zahraničných lektorov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v súlade s príslušnou medzivládnou dohodou. Vo vzťahu k bytom v správe KŠÚ je 

predpoklad, že tieto budú aj naďalej využívané ako lektorské byty. Nakladanie 

s nehnuteľnosťami, ktorých užívanie inými organizáciami je založené nájomnými zmluvami, 

resp. zmluvami o výpožičke bude doriešené po ukončení zmluvného vzťahu, nakoľko ide 

o dlhodobé nájmy, resp. výpožičky. 

Celkové príjmy z prenájmu majetku štátu v správe KŠÚ za rok 2012 boli vo výške 12 439 €. 
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Pohľadávky a záväzky vlastného úradu: 

 

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti  

Pohľadávky podľa doby splatnosti v € Hodnota k 31. 12.2011 Hodnota k 31. 12.2012 

Pohľadávky v lehote splatnosti 0 2 847,21 

Pohľadávky po lehote splatnosti 36 283 34 594,44 

Spolu(súčet riadkov súvahy 048 a 060) 36 283 37 441,65 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Hodnota k 31. 12.2011 Hodnota k 31. 12.2012 

so zostatkovou  dobou splatnosti do 1 roka 1 089 375,85 

so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov 35 194 2 471,36 

so zostatkovou dobou splatnosti viac  ako 5 rokov 0 34 594,44 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 36 283 37 441,65 

 

 

Tieto pohľadávky tvoria: 

1. Poskytnuté preddavky na predplatné za časopisy od fy MagnetPress vo výške 169,68 € . 

2. Platby za nájomné a energie bytu v priestore budovy KŠÚ Teplická 4 v Bratislave – 

dlžníčka K. Bolibruchová, postupne spláca pohľadávky za minulé roky – k 31.12.2012 je 

dlh vo výške    2 529,69 €, z toho 930,01 € je dlh na nájomnom a energiách z rokov 2010 

– 2012, zvyšná čiastka(1 599,68 €) je dlhodobá pohľadávka po dobe splatnosti. 

3. Nevysporiadané pohľadávky zo zúčtovania so štátnym rozpočtom – ide o vrátenie štátnej 

dotácie na stravovanie žiakov, ktorá bola poskytnutá 2 zriaďovateľom súkromných 

školských jedální zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z.  

Ivan Lachkovič  ŠMAK – nevrátené finančné prostriedky zo zúčtovania so ŠR v roku 2006             

18 455,82 €. Okresnému súdu Bratislava IV bol dňa 12.6. 2007 podaný návrh na vydanie 

platobného rozkazu. Nakoľko platobný rozkaz nebol vydaný, KŠÚ požiadal uvedený súd 

o jeho vydanie listom zo dňa 18.7.2008, ktorý bol doručený 20. 7. 2008. Napriek tejto 

urgencii súd stále vo veci nekonal. KŠÚ uzavrel s dlžníkom dohodu o uznaní záväzku 

a o splátkovom kalendári dňa 26.8.2008, pričom z celkového dlhu bola uhradená len 1 

splátka vo výške 30 000 Sk (995,82 €) dňa 28. 10. 2008. V ďalšom období dlžník prestal 

uhrádzať dohodnuté splátky napriek písomným urgenciám. Podľa Dodatku č. 1 zo dňa 17. 6. 

2009 mal dlžník okrem pravidelných mesačných splátok vo výške   995,82 € uhradiť do 31. 
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10. 2009 jednorazovo sumu vo výške 7 966,54 €. V roku 2009 I. Lachkovič neuhradil žiadne 

finančné prostriedky. KŠÚ požiadal príslušný súd o pokračovanie v súdnom konaní. Okresný 

súd Bratislava IV č.k. 9C/20/2010-27 IČS:1407214377 dňa 1.júna 2010 rozhodol: odporca je 

povinný zaplatiť navrhovateľovi sumu 18.455,82 € s 9,5 % úrokom z omeškania od 

16.2.2007 do zaplatenia do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku. Rozsudok 

nadobudol právoplatnosť dňa 3.9.2010 a vykonateľnosť 7.9.2010. Odporca dlh nevyrovnal 

a podľa informácií jeho záväzky prevzala Slovenská konsolidačná a.s., nakoľko majetok 

odporcu nepostačuje na realizáciu exekúcie. 

K. Kirchmaier – KAJA -  nevrátené finančné prostriedky zo zúčtovania so ŠR v roku 2006 -  

14 538,94 €. Okresnému súdu Bratislava III bol dňa 11. 6. 2007 podaný návrh na vydanie 

platobného rozkazu. Dňa 19. 6. 2007 bol vydaný platobný rozkaz na sumu 438 000,- Sk 

(14 538,94 €) spolu s úrokom z omeškania vo výške 17,6% ročne od 16. 2. 2007 do 

zaplatenia. Podľa stanoviska súdu odporca uvedený platobný rozkaz neprevzal, a to i napriek 

opakovanému doručovaniu prostredníctvom príslušných orgánov polície. Po obnovení 

súdneho konania dlžník svoj dlh uznal a dohodol na splátkach, ktoré však nedodržal. Ďalšie 

súdne konanie bolo určené na 29.1.2013 na Okresnom súde v Pezinku. 

4. Pohľadávky voči zamestnancom za pohonné látky pre služobné vozidlá v celkovej výške 

206,17 €. 

5. Z dôvodu zrušenia KŠÚ boli zrušené aj účty vedené v Štátnej pokladnici, zostatok účtu 

sociálneho fondu bol presunutý na účet sociálneho fondu Ministerstva vnútra SR. Táto 

pohľadávka je vo výške 1 541,35 €. 

 

Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti  

Záväzky podľa doby splatnosti v € Hodnota k 31. 12.2011 Hodnota k 31. 12.2012 

Záväzky v lehote splatnosti 52 464 3 496,67 

Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 52 464 3 496,67 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € Hodnota k 31. 12.2011 Hodnota k 31. 12.2012 

so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 49 261 1955,32 

so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov 3 203 1 541,35 

so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 52 464 3 496,67 
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Tieto záväzky tvoria: 

1.Záväzky zo sociálneho fondu vo výške  1 541,35 € 

2.Neuhradené faktúry za mesiac december 2012 vo výške 1 955,32 €. 

 

Zostatky bankových účtov k 31. 12. 2012 vedených v Štátnej pokladnici 

Názov účtu Číslo účtu Zostatok k 31. 12. 2012 v 

€ 
Výdavkový účet štátneho rozpočtu 7000143214 -77 199 408,18 

Príjem ŠR – Príjmy z vlastníctva majetku 7000143142 12 439,43 

Príjem ŠR – Iné nedaňové  príjmy 7000143185 4 643,87 

Príjem ŠR – Výnosy z poskytnutých prostriedkov 7000143177 9,68 

Príjmové účty spolu 17 092,98 

Bú - depozitný účet neúročený 7000143222 0 

Bú - účet sociálneho fondu neúročený 7000143249 0 

Bú – dary a granty neúročený 7000143230 0 

Bežné účty spolu 0 
 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v € 

 

Obstarávacia cena Oprávky Účtovný stav k 31. 12. 2012 

33 129 716,21 18 125 434,9 15 004 281,31 
  

 

Dlhodobý nehmotný majetok rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v 

€ 

Obstarávacia cena Oprávky Účtovný stav k 31. 12. 2012 

15 952,02 12 505,09 3 446,93 

 

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ nedisponujú v súčasnosti trvale 

prebytočným nehnuteľným majetkom, ktorý by podliehal odpredaju, resp. prevodu správy 

podľa zákona o správe majetku štátu. 

 

Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe organizácií podriadených KŠÚ 

Organizácia Účel Subjekty, ktorým je prenajatý priestor 

ŠZŠ Nevädzova, Bratislava budova Obchodná akadémia 

Gymnázium Hronská, BA byt Zamestnanec - školník 
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LVS  Hrdličkova 21, BA byty fyzické osoby 

Gymnázium L. Sáru, BA šk. kuchyňa, jedáleň J. Morávek - podnikateľ 

ambulancia zubár 

CPPPaP Fedákova, Bratislava byt Z. Haramiová - zamestnankyňa 

Obchodná akadémia 

Hrobákova, Bratislava 

byt           Zamestnanec – školník  

šk. kuchyňa podnikateľ 

Spojená škola Švabinského, 

Bratislava 

kancelárie CPPPaP Hrobákova 3 

byt zamestnanec 

kuchyňa Peter Čapla, ZGP 

Špeciálna základná škola 

Žehrianska, Bratislava 

kancelárie Rozpočtové organizácie 

byty fyzické osoby 

dielne Občianske združenie 

SŠ internátna,Hrdličkova 17,BA byty Fyzické osoby 

Gymnázium Metodova 2, BA pozemok               Firma IMMOCAP 

byty zamestnanci 

Gymnázium Bilíkova, 

Bratislava 

ambulancia MUDr. Chorvátová 

byt Zamestnanec - školník 

Stredná odborná škola 

Koceľova 26, Bratislava 

kancelárie           Firma Ad art 

byty fyzické osoby 

Spojená škola Svrčia, BA byt Zamestnanec – školník 

Organizácia Účel Subjekty, ktorým je prenajatý priestor 

ŠZŠ Nevädzova, Bratislava budova Obchodná akadémia 

CPPPaP Brnianska, Bratislava kancelárie ZŠ Dubová 

CPPPaP Hrobákova byt Fyzická osoba 

Spojená škola Novohradská kancelárie Doprastav 

ZŠ s MŠ internátna           

Drotárska cesta 

strecha Mobilný operátor O2 

dielne, kancelária Fyzické osoby 

ŠZŠ Karpatská Byty Fyzické osoby 

budova ZŠ Jelenia 

Diagnostické centrum Slovinská byt Fyzická osoba 

Obchodná akadémia Nevädzova ulica 3 v Bratislave, zriaďovateľom je Bratislavský 

samosprávny kraj, je kvôli prebiehajúcemu súdnemu sporu od 30. 6. 2004 v bezplatnom 

nájme. Ďalšie priestory školy prenajímajú podnikateľom za účelom prevádzkovania 

školského bufetu. Celkové príjmy z prenájmu majetku štátu v správe rozpočtových 

organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ za rok 2012 boli vo výške 66 122 €. 

 

Stav a vývoj pohľadávok v štruktúre podľa lehoty splatnosti – rozpočtové organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

Pohľadávky podľa doby splatnosti v € Hodnota k 31. 12.2011 Hodnota k 31. 12.2012 

Pohľadávky  v  lehote splatnosti 2 308 2 011,81 

Pohľadávky  po lehote splatnosti 11 868 20 211,74 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 14 176 22 223,55 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Hodnota k 31. 12.2011 Hodnota k 31. 12.2012 

so zostatkovou  dobou  splatnosti  do 1 roka 8 227 746 

so zostatkovou  dobou  splatnosti  od 1 do 5 rokov 5 949 21 477,55 
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so zostatkovou  dobou  splatnosti  viac  ako 5 rokov 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 14 176 22 223,55 
 

 

Pohľadávky po lehote splatnosti sú pohľadávkami Spojenej školy internátnej Hrdličkova 

17 v Bratislave,  Liečebno–výchovného sanatória, Hrdličkova 21 v Bratislave, Spojenej školy 

Švabinského 7 v Bratislave a Spojenej školy internátnej Svrčia 6 v Bratislave. V prípade 

Spojenej školy na Hrdličkovej ulici ide o  nedoplatky zákonných zástupcov žiakov na 

stravnom a ošetrovnom vo výške 13 928,53 € a vo výške  1 249,65 € sú nedoplatky za 

prenájom nebytových priestorov. V prípade Liečebno–výchovného sanatória pohľadávky po 

lehote splatnosti sú za prenájom nebytových priestorov vo výške 1 145,54 € a 3 697 € tvoria 

pohľadávky za stravné detí. V prípade Spojenej školy Švabinského organizácia vymáha 

súdnou cestou pohľadávku vo výške 188,05 € za neuhradené nájomné a spotrebované 

energie. Spojená škola internátna Svrčia má nedoplatky na stravnom 2,97 €. 

 

Stav a vývoj záväzkov v štruktúre podľa lehoty splatnosti - rozpočtové organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

Záväzky podľa doby splatnosti v € Hodnota k 31. 12.2011 Hodnota k 31. 12.2012 

Záväzky v lehote splatnosti 2 374 280 2 323 406,29 

Záväzky po lehote splatnosti 70 197 2 709,09 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 2 444 477 2 326 115,38 

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € Hodnota k 31. 12.2011 Hodnota k 31. 12.2012 

so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 2 368 639 2 250 009,38 

so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov 88 438 76 106 

so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 2 456 242 2 326 115,38 

 
Záväzky zo sociálneho fondu vo výške 496,61 € majú zostatkovú splatnosť od 1 do 5 

rokov. Záväzky do 1 roka tvoria záväzky voči zamestnancom, inštitúciám sociálneho 

a zdravotného poistenia, Daňovému úradu a dodávateľom. 

 

Kontroly vykonané v súčinnosti s odborom kontroly 

 

Odbor kontroly KŠÚ v Bratislave vykonal v roku 2012 v zmysle zákona č. 502/2001 Z. 

z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov celkom 8 následných finančných kontrol (v  ďalšom NFK), z toho: 



 

74 
 

- 3 NFK hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými zo ŠR SR a hospodárenia 

s majetkom štátu, súčasťou ktorých bola aj kontrola dodržiavania metód a postupov 

podľa zákona o verejnom obstarávaní, 

- 5 NFK vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly MŠVVaŠ SR na rozvojové projekty. 

 

Výsledkom NFK vykonaných v roku 2012 bolo vyhotovenie: 

- 1 správy o výsledku následnej finančnej kontroly z dôvodu zistenia nedostatkov 

- 7 záznamov o výsledku následnej finančnej kontroly z dôvodu nezistenia nedostatkov. 

Kontrolované subjekty prijali 1 opatrenie na odstránenie nedostatkov zistených pri NFK. 

V roku 2012 úsek kontroly KŠÚ v Bratislave prekontroloval finančné prostriedky v celkovej 

hodnote 1 423 844 € v 8 organizáciách. 

 

 Následné finančné kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými zo 

štátneho rozpočtu SR: 

a) v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ  

1. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Martina 

Rázusa 30, Malacky – Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 

2. Gymnázium Ladislava Sáru 1, Bratislava – Záznam o výsledku následnej 

finančnej kontroly 

 

b) v územnej pôsobnosti KŠÚ v Bratislave 

1. PhDr. Elvíra Chadimová, Gallayová 3, Bratislava - Správa o výsledku následnej  

    finančnej kontroly 

Následné finančné kontroly vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR na rozvojové projekty: 

a)   v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ  

1. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hubeného 25, 

Bratislava – Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 

2. Spojená škola internátna, Svrčia 6, Bratislava – Záznam o výsledku následnej 

finančnej kontroly 

 

b)   v územnej pôsobnosti KŠÚ v Bratislave  

1. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava - Záznam o výsledku 

následnej finančnej kontroly 
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2. Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, Bratislava - 

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 

3. Mestská časť Bratislava – Rusovce, Vývojová 8, Bratislava - Záznam o výsledku 

následnej finančnej kontroly 

 

Odborné útvary KŠÚ v Bratislave 

Za rok 2012 oddelenia KŠÚ vykonali celkom 28 kontrol, z toho:  

- v rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ   

v Bratislave -  20 kontrol, 

- v obciach –  6 kontrol, 

- u iných právnických osôb – 2 kontroly. 

 

Z 28 vykonaných kontrol bolo vyhotovených: 

- 14 protokolov o výsledku kontroly pri zistených nedostatkoch, 

- 14 záznamov o výsledku kontroly v prípade nezistenia nedostatkov. 

Kontrolované subjekty prijali spolu 32 opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri 

kontrolách. 

 

1. Kontroly v oblasti stravovania v ŠJ – 14 kontrol: 

Výsledok kontrol:   Protokol o výsledku kontroly - 13 

        Záznam o výsledku kontroly -   1 

Zistené nedostatky: 

o nedodržiavanie zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, 

o nedostatky pri kontrole účtovného a skutočného stavu zásob, 

o nedostatky pri kontrole spotrebných noriem, 

o nedostatky pri kontrole dodržiavania osobnej a prevádzkovej hygieny, 

o nedostatky pri kontrole nakladania s kŕmnym odpadom, 

o nesprávne dávkovanie jedál. 

      Počet prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov:  29 

2. Kontroly počtu žiakov, dokumentácie žiakov, podmienok výchovy a vzdelávania,    

    dodržiavania všeobecných právnych  predpisov pri umiestňovaní do zariadenia - 4                

    kontroly. 

      Výsledok kontrol: Záznam o výsledku kontroly -  3 

        Protokol o výsledku kontroly – 1 (prijaté 3 opatrenia) 
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3. Kontroly v oblasti BOZP, OPP a COO -  10 kontrol 

Zameranie kontrol: dodržiavanie VZPP v oblasti BOZP, OPP a COO v školách 

a školských zariadeniach, úroveň spracovanej dokumentácie,  organizačné a  technické 

zabezpečenie plnenia úloh a konzultovanie problematiky plnenia úloh s riaditeľom 

organizácie. 

        Výsledok kontrol: Záznam o výsledku kontroly - 10 

4. Kontrola protokolov EDUZBER škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ, protokolov EDUZBER zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ 

a kontrolu protokolov – vzdelávacie poukazy.  

5. Kontrola organizačného, odborno – metodického a finančného zabezpečenie súťaží 

a olympiád. 

6. Kontrola štatistických výkazov.  

7. Kontrola mzdových inventúr škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KŠÚ, ktoré obsahujú aj údaje o kvalifikovanosti a platovom zaradení zamestnancov. Na 

základe týchto údajov sa kontroluje správnosť zaradenia zamestnancov do kariérových 

stupňov, platových tried a pracovných tried.  

 

NÁVRH OPATRENÍ  

1. Dôsledne sledovať čerpanie výdavkov v IS ŠP a čerpanie v účtovníctve a v prípade   

potreby vykonať zosúladenie čerpania. Dôsledne dodržiavať analytické členenie. 

Sledovať čerpanie mimorozpočtových prostriedkov.  

2. Organizovať metodicko – inštruktážne školenia pre ekonomických zamestnancov Š 

a ŠZ so zameraním na účtovníctvo, výkazníctvo a štatistiku.  

3. Sledovať výdavky za energie v jednotlivých Š a ŠZ. 

4. Riaditeľov Š a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obvodného úradu v sídle kraja 

informovať o zmenách v legislatíve v oblasti financovania regionálneho školstva, 

poskytovať im stálu odbornú pomoc. 

 

7. Personálne  otázky 

 

Krajský školský úrad v Bratislave mal v roku 2012 priemerný evidenčný počet 

zamestnancov 27,2. Prehľad o počte zamestnancov uvádza nasledovná tabuľka. 

  

Stav                                      

 

Stav                                            

 

Stav                                    



 

77 
 

k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012 

 

Schválený počet pracovných miest 

 

31 

 

31 

 

31 

 

Skutočný prepočítaný počet zamestnancov 

 

29,8 

 

26,8 

 

27,2 

 

Plánovaný počet štátnych zamestnancov 

 

24 

 

24 

 

24 

 

Skutočný prepočítaný počet štátnych 

zamestnancov 

 

23 

 

21 

 

21,6 

 

Plánovaný počet zamestnancov vo verejnom 

záujme 

 

7 

 

7 

 

7 

 

Skutočný prepočítaný počet zamestnancov 

vo verejnom záujme 

 

6,8 

 

5,8 

 

5,6 

Úradu bol MŠ SR k 1. januáru 2012 schválený počet zamestnancov  31.  

 

 

Stav zamestnancov 

 

Po znížení počtu pracovných miest ešte v roku 2011( o 3 pracovné miesta) zostalo 

naďalej aj počas r. 2012 prechodne neobsadené pracovné miesto vedúcej správy vnútornej 

prevádzky. Agenda tohto útvaru bola prerozdelená medzi zostávajúcich zamestnancov 

a spadala pod oddelenie ekonomických činností.  

Činnosť KŠÚ bola zabezpečovaná iba s počtom 27,2 zamestnancov. Počas roka sa 

najmä z dôvodu nárastu agendy v určitých oblastiach (napríklad veľký nárast nostrifikácií), 

z dôvodu vzniknutej dočasnej práceneschopnosti zamestnancov a potreby ich zastupovania 

preukázalo, že tento počet zamestnancov je  stále absolútne nepostačujúci a aby bol úrad 

naďalej bezproblémovo funkčný, boli návrhy opätovne zvýšiť stav zamestnancov minimálne 

o jedného až dvoch. Pôvodný počet zamestnancov stanovený pri vzniku úradu (41) bol 

znížený už na 27,2 zamestnanca a tento počet bol už jednoznačne poddimenzovaný. 

Nehovoriac o skutočnostiach, ktoré sú uvedené nižšie - v stati „Program ESO“. 
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Počet zamestnancov od roku 2005 bol zvýšený na 41 z dôvodu presťahovania KŠÚ 

do vlastnej budovy a tým vznikla potreba prijať správcu budovy a obslužný personál. V roku 

2008 bol znížený o 25 % (10 pracovných miest),  Od 1. 1. 2011 bol počet znížený 

rozhodnutím prednostu z dôvodu zníženia rozpočtu o 10 % o ďalšie 3 pracovné miesta. Tento 

stav pretrvával aj v r. 2012. 

 

Program ESO 

 

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení na roky 2012 až 

2016 zaviazala prijať legislatívne opatrenia k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej 

štátnej správy, ktorej dôležitým princípom je integrácia pôsobnosti tzv. špecializovanej 

miestnej štátnej správy.  

Významným krokom na dosiahnutie uvedených cieľov bolo aj vypracovanie 

Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), ktorý vláda schválila 

uznesením č. 164 zo dňa 27. apríla 2012. Následne 18. októbra 2012 Národná rada 

Slovenskej republiky schválila zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej 

štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe tohto zákona došlo od  

1. januára 2013 okrem iných zmien aj k zrušeniu krajských školských úradov. 

Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych 

zamestnancov, ako aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov 

zamestnancov bývalých krajských školských úradov, ktorí k 31. decembru 2012  vykonávali 

v tejto inštitúcii štátnu službu a práce vo verejnom záujme, prešli pod Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky. V súvislosti s touto zmenou došlo k 31. 12. 2012 na Krajskom 

Vývoj počtu zamestnancov KŠÚ od jeho vzniku
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školskom úrade k ukončeniu pracovných pomerov 3 zamestnancov, dve zamestnankyne 

ukončili štátnozamestnanecký pomer a jeden zamestnanec pracovný pomer vo verejnom 

záujme. 

Z uvedeného vyplýva, že  stav zamestnancov sa k 1.1.2013 opäť znížil a aktuálne na 

Obvodnom úrade Bratislava – Odbore školstva pracuje 25 zamestnancov, z toho 19 v štátnej 

službe a 6 pri výkone práce vo verejnom záujme. Treba však podotknúť, že aj v čase písania 

tejto správy (ku dňu 1.4.2013 ) je  tento stav zamestnancov nezmenený a naďalej 

poddimenzovaný.  

 

Čerpanie miezd, platov 

  

Čerpanie mzdových prostriedkov podľa schváleného rozpočtu v roku 2012 

 

Rok 2012 

 

Všetci zamestnanci 

 

Z toho štátna služba 

 

Schválený rozpočet v € 

 

274 153 € 

 

224 013 € 

 

Schválený rozpočet v € 

 

312 097 € 

 

256 873 € 

 

Rozpočtovým opatrením z februára 2012 nám bol navýšený rozpočet platov za 

účelom prijatia dvoch nových zamestnancov na neobsadené pracovné miesta. Čerpanie 

upraveného rozpočtu mzdových prostriedkov v  I. polroku 2012 bolo vo výške 46,45  %, 

nakoľko 1 voľné pracovné miesto bolo síce obsadené,  ale zamestnanec po 10. dňoch, ešte 

v skúšobnej dobe, skončil štátnozamestnanecký pomer a ďalší zamestnanec bol prijatý až 

v mesiaci júl.  

Zároveň sme na základe analýzy potreby čerpania finančných prostriedkov 

v jednotlivých ekonomických kategóriách požiadali o presun rozpočtových prostriedkov 

v rámci bežných výdavkov, za účelom udržania úrovne funkčných platov zamestnancov. 

Nakoniec sa rozpočtovým opatrením z decembra 2012 zvýšili záväzné ukazovatele – bežné 

výdavky (600), Funkcia 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované, v tom: program 078 

Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže, podprogram 07814 Zabezpečenie 

miestnej štátnej správy v regionálnom školstve, v tom: mzdy, platy, služobné príjmy 

a ostatné osobné vyrovnania (610) o 15 000 €. Čerpanie upraveného rozpočtu mzdových 

prostriedkov v roku 2012 bolo na 100,00 %. 

 
 

Z celkového objemu vyplatených platov predstavuje v roku 2012: 
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Vývoj platových zložiek za roky 2004 - 2012

v % z celkového objemu čerpaných MP
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Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

tarifný plat      54,45 % 

vyrovnanie, rozdiel. príplatok      1,59 %  

náhrady     11,72 % 

osobný príplatok    18,23 %   

príplatok za riadenie       4,52 % 

odmeny       8,50 % 

jubilejné odmeny      0,84 % 

nadčasy          0,11 % 

ostatné príplatky      0,04 % 

  

 

 

Porovnanie čerpania jednotlivých zložiek platu  s predchádzajúcimi rokmi: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Z  nasledujúcej tabuľky vidno, ako bol od vzniku KŠÚ  každoročne poddimenzovaný 

rozpočet na platy zamestnancov a aké sú potrebné rozpočtové opatrenia na  udržanie úrovne 

funkčných platov zamestnancov.  

 



 

81 
 

Vývoj priemerného platu a počtu zamestnancov od vzniku KŠÚ 
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Priemerný plat  

  Priemerný plat  
v roku 2011 v € 

  Priemerný plat 
  v roku 2012 v € 

Index 
rastu 

Štátni zamestnanci 1009,70 991 0,98 

Zamestnanci  VZ 762,46 821,78 1,08 

Zamestnanci spolu 956,20 956 1,00 

 
 

Priemerný dosiahnutý plat zamestnancov bol v roku 2012 vo výške 956 €. Oproti  

rozpočtovanému priemernému platu 737 € (po úprave rozpočtu 839 €) je vyšší, avšak  

z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov o 3,8 zamestnanca oproti schválenému počtu 

zamestnancov, pre ktorých bol objem platov rozpočtovaný. V porovnaní s rovnakým 

obdobím minulého roka (956 €) je dosiahnutý priemerný plat rovnaký, v kategórii štátnych 

zamestnancov sa dokonca znížil. Agenda z 13,8 zrušených alebo neobsadených pracovných 

miest od vzniku KŠÚ je prerozdelená medzi zostávajúcich zamestnancov, so žiadnym alebo 

iba minimálnym zvýšením platu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v € na platy 

zamestnancov od vzniku KŠÚ
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Osobné príplatky 

 

Celkom bolo v roku 2012 vyplatené na osobných príplatkoch   18,23 % z objemu 

vyplatených platov. Medziročný nárast osobného príplatku dosiahol oproti roku 2011 nárast 

iba o 0,49 % z objemu vyplatených platov, čo predstavuje minimálne zvýšenie pri 

pretrvávajúcom znížení počtu zamestnancov o 3 a prerozdelení ich agendy medzi 

zostávajúcich zamestnancov. 

 

Odmeny 

 

Odmeny zamestnancom v prvom polroku 2012 vyplatené neboli, s výnimkou 

prednostu,  ktorému bola v marci priznaná odmena 1 000 € a po odvolaní z funkcie  odmena 

pri prvom skončení štátnozamestnaneckého pomeru po vzniku nároku na predčasný 

dôchodok vo výške 806,- €.  

V druhom polroku 2012 bola vyplatená jedna mimoriadna odmena vo výške 100 €, 

jedna odmena pri príležitosti životného jubilea vo výške 861 €  a dvom zamestnankyniam pri 

príležitosti prvého odchodu do dôchodku vo výške 1809,50 €. Po úprave rozpočtu ku koncu 

roku boli zamestnancom, vrátane prednostky, vyplatené koncoročné odmeny vo výške 

24 642,5 €. Spolu za celý rok 2012 bolo na odmenách vyplatených 29 219 €. 

 

Ostatné osobné náklady 

 

Na dohodu o vykonaní práce bolo v roku 2012 roku zamestnaných 7 fyzických osôb, 

spolu na 9 dohôd v celkovom rozsahu 853,15 hodín a to na výkon odbornej prednáškovej 

činnosti pre hlavných kuchárov ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, na spracovanie 

podkladov na vymenovanie predsedov maturitných komisií a na zastupovanie dočasne 

práceneschopnej štátnej zamestnankyne pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží, 

upratovanie lektorských bytov, čistenie okien na budove KŠÚ, odborno-poradenskú činnosť 

a lektorskú činnosť – výučba AJ. Celkovo bolo vyplatených  5 712,50 €. 

 

 

Dohody o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru 

v roku 2012 

Počet osôb pracujúcich na 
dohodu o prácach 

vykonávaných mimo 
pracovného pomeru 

Počet hodín 
odpracovaných osobami 

pracujúcimi 
na dohodu o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru 

Odmeny v € za práce 
podľa dohôd 

uzatvorených mimo 
pracovného pomeru 

 

Krajský školský úrad  
v Bratislave 

 

 

 

7 

 

853,15 

 

5 712,50 

- z toho 

 vlastní zamestnanci                                 
organizácie 

 

0 

 

0 

 

0 
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Odstupné 

 

Odstupné v prvom polroku  2012 bolo vyplatené odvolanému prednostovi KŠÚ dňa  

20.06.2012 v sume 3 224,- €. V druhom polroku bolo vyplatené odstupné 5-tim 

zamestnancom KŠÚ, ktorí ukončili v organizácii štátnozamestnanecký pomer dohodou, 

v celkovej výške 25 560 €. Celkovo bolo v roku 2012 na odstupnom vyplatených 28 784 €. 

 

Odchodné 

 

Odchodné  v prvom polroku 2012 predstavovalo 3 224,- € a bolo priznané 

odvolanému prednostovi KŠÚ, pri jeho prvom skončení ŠZP a po vzniku nároku na 

predčasný starobný dôchodok, dňa 20.06.2012. Odchodné v 2. polroku 2012 bolo vyplatené 

dvom zamestnankyniam vo výške 9 076 €. Spolu za celý rok 2012 bolo na odchodnom 

vyplatených 12 300 €. 

 

 

Poistné  

  

Prostriedky určené do zdravotných poisťovní, na sociálne a dôchodkové zabezpečenie 

boli poukázané v predpísanej  výške - 106 981,42 €. 

 

 

Niektoré údaje o skladbe zamestnancov a ich porovnanie s predchádzajúcimi rokmi: 

 
 

Platové triedy štátnych zamestnancov k 31. 12. príslušného roka
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Platové triedy zamestnancov VZ k 31. 12. príslušného roka
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Skladba vysokoškolského vzdelania zamestnancov podľa 

študijných odborov

5

5

1

6

pedagogické
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iné

Skladba úplného stredného vzdelania zamestnancov 

podľa študijných odborov

3
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Skladba vysokoškolského vzdelanie Skladba stredoškolského vzdelania  

podľa študijných odborov: podľa študijných odborov: 

pedagogické 5          ekonomické   3           

ekonomické 5 technické 4 

právo 1 všeobecné 1 

iné 6 iné 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad úloh realizovaných osobným úradom v roku 2012 

 

Hlavné úlohy na úseku osobného úradu možno rozdeliť do niekoľkých oblastí.  

Realizované boli nasledovne. 

Oblasť pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania 

 

a) Plnenie úloh vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov podľa zákona o štátnej 

službe, uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme.  

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31. 12. príslušného roka
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b) Predloženie a kontrola majetkových priznaní zamestnancov a riaditeľov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

c) Komplexná  agenda  odmeňovania zamestnancov KŠÚ.  

d) Komplexná činnosť súvisiaca s odmeňovaním riaditeľov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti úradu, osobitne zaraďovanie riaditeľov do kariérových stupňov, platových 

a pracovných tried, poverenie riaditeľov uvádzaním začínajúcich zamestnancov, 

evidovanie získaných kreditov. 

 

Oblasť mzdovej agendy 

a) Výkon mzdovej agendy v súlade s platnými predpismi vo všetkých súvisiacich oblastiach 

– najmä daňové zákony, odvody do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, odvody 

vyplývajúce z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zrážky. 

b) Vydanie potvrdení o príjme zamestnancom úradu a zamestnancom vykonávajúcim prácu 

na základe dohôd o vykonaní práce.  

c) Ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancom, ktorí o to požiadali. 

d) Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancom úradu. 

e) Úprava tarifných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a štátnych 

zamestnancov pri úprave tarifných platov pri  výpočte zvýšenia tarify za započítanú prax 

v nadväznosti na zákon o štátnej službe.  

f) Úprava platov  riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu  

pri uplatnení zákona č. 317/2009 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch na základe 

úpravy   realizovanej k 1. 1. 2013  pri zápočte praxe k 31. 12. 2012. 

g) Priznávanie príplatkov za uvádzanie začínajúcich pedagogických zamestnancov 

a kreditových príplatkov riaditeľom škôl a školských zariadení. 

 

Oblasť rozpočtu platov 

1. Sledovanie čerpanie rozpočtu osobných výdavkov do výšky schváleného limitu 

a v súlade so schváleným počtom zamestnancov.  

2. Výpočet chýbajúcich finančných prostriedkov na platy v príslušnom roku a spracovanie 

požiadavky na úpravu rozpočtu. 

3. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly  v oblasti osobných výdavkov.  

 

Personálna oblasť 
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1. Komplexná personálna činnosť pre zamestnancov úradu.  

2. Komplexná personálna činnosť pre riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

3. Vyhlásenie a spolupráca pri realizácii  výberových konaní na obsadenie miest  riaditeľov 

škôl a školských zariadení.  

4. Vedenie evidencie o voľných miestach na školách a školských zariadeniach 

a o uchádzačoch o zamestnanie v školstve,  zabezpečovanie zverejňovanie informácii na 

webovej stránke úradu. 

5. Vybavovanie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru. 

6. Plnenie mimoriadnych pracovných úloh  v rámci realizácie systémových zmien v štátnej 

správe (vládny program ESO) – delimitácia zamestnancov. 

 

Sociálna oblasť 

1. Vykonanie prieskumu záujmu zamestnancov o poskytovanie služieb v sociálnej oblasti 

z prostriedkov sociálneho fondu. 

2. Zabezpečovanie pravidelnej tvorby SF a čerpanie SF podľa schválených zásad v KZ. 

3. Prehodnotenie výšky príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie podľa schválenej 

smernice.  

4. Zabezpečenie výplaty príspevkov zo sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy. 

5. Návrh a tvorba kolektívnej zmluvy na rok 2012. 

6. Spracovanie výkazu o  nezamestnávanie občanov so zníženou pracovnou schopnosťou  

a občanov so zníženou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím. 

 

Oblasť kontroly 

1. Osobný úrad vykonával predbežnú kontrolu podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. 

o finančnej kontrole v oblasti osobných výdavkov vlastného úradu a v oblasti    

odmeňovania  riaditeľov ŠaŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ.  

2. Na požiadanie vykonával osobný úrad kontroly správnosti odmeňovania zamestnancov a 

posudzuje splnenie kvalifikačných predpokladov zamestnancov na základe osobných 

rokovaní riaditeľov škôl a ŠZ na KŠÚ.  

3. Kontroloval  dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov podľa § 11 ods. 5 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v oblasti 

kvalifikovanosti  a odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení.  
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4. Podieľal sa na šetrení sťažností a petícií v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a 

odmeňovania. 

V roku 2012 neboli  na osobnom  úrade  vykonané žiadne externé kontroly.  

 

Oblasť tvorby interných predpisov 

Tvorba interných smerníc a služobných predpisov v nadväznosti na zákon o štátnej 

službe a zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. 

 

Oblasť odborno – poradenská, školenia    

1. Osobný úrad poskytoval počas celého roka 2012 odbornú poradenskú činnosť vo 

všetkých činnostiach zabezpečovaných osobným úradom – v pracovnoprávnych 

vzťahoch a odmeňovaní, v personálnej oblasti, v oblasti posudzovania kvalifikovanosti 

pedagogických zamestnancov, v oblasti BOZP, PPO a CO, obrany a ochrany utajovaných 

skutočností – zamestnancom úradu, zriaďovateľom škôl a školských zariadení v územnej 

pôsobnosti úradu, riaditeľom a odborným zamestnancom škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, starostom obcí, odborným zamestnancom BSK, 

školských úradov, cirkevných škôl, pedagogickým zamestnancom a to osobne na 

pracovných stretnutiach s riaditeľmi ŠaŠZ,  písomne, telefonicky ako aj e-mailovou 

poštou. Informoval o zmenách v legislatíve na pracovných poradách a sekciách 

riaditeľov. 

2. Osobný úrad zabezpečoval odborné poradenstvo v oblasti pracovno-právnych 

vzťahov pri spájaní,  zrušovaní a  zriaďovaní Š a ŠZ, ako aj poradenstvo pre školské 

úrady, obce a pre predsedov rád škôl pri výberových konaniach na funkciu riaditeľa. 

 

Oblasť štatistiky 

Osobný úrad vypracoval štatistické výkazy – výkazy o práci, daňové výkazy, výkazy 

z oblasti BOZP, PPO, CO, HM, OUS a iné požadované výkazy a hlásenia v stanovených 

termínoch.    

 

Oblasť vzdelávania  

1. Vykonanie odpočtu plnenia úloh v oblasti vzdelávania štátnych zamestnancov za rok 

2011  
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2. Tvorba plánu vzdelávania na rok 2012 z podkladov vedúcich organizačných útvarov. 

3. Vedenie evidencie  o vzdelávaní zamestnancov, zabezpečovanie prihlasovania a účasti 

zamestnancov na vzdelávaní, úhrada poplatkov za vzdelávanie. 

4. Vedenie kvalifikačných listov zamestnancov. 

5. Zabezpečovanie odborného vzdelávania zamestnancov v zmysle plánu vzdelávania 

a v súlade so zákonom  o štátnej službe. 

6. Evidencia kvalifikačných predpokladov a ďalšieho osobnostného radu riaditeľov škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, evidencia vydaných osvedčení, 

absolvovaného kontinuálneho vzdelávania a priznaných kreditov. 

 

Vzdelávanie zamestnancov krajského školského úradu bolo v roku 2012 organizované 

odbornými seminármi a školeniami zabezpečovanými najmä inštitúciami Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbornými zamestnancami MŠVVaŠ SR, NÚCŽV a 

firmou VEMA a rôznymi vzdelávacími agentúrami, s ktorými spolupracujeme už dlhšie 

obdobie a máme s poskytovaním vzdelávania dobré skúsenosti. Hlavným kritériom na výber 

vzdelávacej inštitúcie je najmä aktuálnosť ponúkanej témy, odbornosť  lektora a kvalita jeho 

prednášok. Výber vzdelávacích aktivít je  podľa požiadavky zamestnancov v jednotlivých 

odboroch štátnej služby, ako aj odborných zamestnancov na úseku výkonu práce vo 

verejnom záujme. Najčastejšie využívame ponuku agentúr  EDOS-PEM, TEMPO,  UNIKA. 

Veľká časť vzdelávania zamestnancov  je zastrešená formou samovzdelávania – štúdium 

a následná aplikácia nových právnych predpisov do praxe. 

Celkove sa v roku 2012 zamestnanci KŠÚ zúčastnili 30 - tich vzdelávacích aktivít 

v priebehu 38 vzdelávacích dní v počte 56 osobodní. Finančné náklady na vzdelávanie boli 

vynaložené vo výške 1160,55 €.  

  

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

 

1. Plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi 

spočívalo v metodicko – poradenskej pomoci školám a školským zariadeniam pri 

spracovaní vnútorných predpisov, ich realizácii, vykonávaní školení a odbornej prípravy, 

usmerňovaní riaditeľov a  zamestnancov pri plnení úloh, pri vedení dokumentácie 

evidencie úrazov a ich odškodňovaní, v zabezpečovaní a vykonávaní pravidelných revízií 

technických zariadení a vyhodnotení plnenia úloh. 
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2. Samostatný radca bezpečnosti, obrany a ochrany vykonal v  10 školách a  školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, kontrolu spracovania dokumentácie 

BOZP a OPP, dokumentácia bola spracovaná na požadovanej úrovni v súlade so VZPP 

a slúži potrebám organizácií.     

 

Oblasť hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných 

skutočností  

 

1. Úlohy boli zapracované do Plánu hlavných úloh v oblasti bezpečnosti, obrany a ochrany 

KŠÚ v Bratislave a škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na rok 

2012. 

2. Plnenie úloh bolo zamerané hlavne na spresňovanie Krízového plánu KŠÚ, zasadnutia 

krízového štábu, koordináciu prípravy opatrení hospodárskej mobilizácie, monitorovanie 

vzniku mimoriadnych situácií v školstve, spresňovanie plánu vyrozumenia a zvolania, 

vykonávanie odbornej prípravy na civilnú ochranu, spresňovanie dokumentácie CO 

hlavne pri riešení kolektívnej ochrany osadenstva v prípade vzniku krízovej situácie, 

zabezpečenie podmienok na ochranu utajovaných skutočností a ochranu objektu voči 

narušeniu.   

3. Spracované vyhodnotenie plnenia PHÚ v oblasti bezpečnosti, obrany a ochrany za rok 

2012 sme zaslali na MŠVVaŠ SR a Obvodný úrad v Bratislave. 

 

 

8. Ciele a prehľad ich plnenia 

 

KŠÚ tak ako po iné roky, aj v roku 2012 plnil priebežne či v presnom časovom 

vymedzení všetky úlohy vyplývajúce  z presne zadefinovaného „Plánu hlavných úloh“, 

vypracovaného  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Úlohy boli zamerané 

na: 

 Oblasť správy a riadenia škôl 

 Oblasť rozpočtovania, financovania a účtovníctva 

 Oblasť odborno-poradenskej činnosti 

 Oblasť štatistiky a výkazníctva 
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 Oblasť postupových súťaží, predmetových olympiád, školských športových súťaží a 

rozvojových  projektov 

 Oblasť majetkovoprávnej agendy a oblasť občiansko-právneho konania 

 Oblasť pracovno-právnych vzťahov, odmeňovania, BOZP, OPP, COO a HM 

 Oblasť kontrolnej činnosti 

 Ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov KŠÚ   

 Plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

 Plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

 

 

9.  Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku 

 

Krajský školský úrad a jeho zamestnanci rovnako aj v roku 2012 plnili na vysoko 

profesionálnej úrovni všetky úlohy vyplývajúce nielen  z „Plánu hlavných úloh na rok 2012“, 

ale aj z  požiadaviek Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR,  ostatných 

ústredných orgánov štátnej správy, škôl a školských zariadení, zriaďovateľov 

a v neposlednom rade i Ministerstva vnútra SR, týkajúcich sa najmä  prevodu majetku štátu, 

pohľadávok a záväzkov, ktoré mal KŠÚ v správe, do nástupu účinnosti zákona č. 345/2012 

o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe. Úrad, ako zamestnávateľ aj  v tomto roku 

vyvíjal nesmierne úsilie na to, aby v rámci svojich výrazne obmedzených finančných 

a personálnych možností vytváral pre svojich zamestnancov čo najlepšie pracovné a sociálne 

podmienky. 

  

10.  Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 

Medzi hlavných užívateľov výstupov KŠÚ patrili aj v roku 2012 školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Bratislave, ŠÚ a SŠÚ, 

zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ako aj samotné školy a školské úrady v územnej 

pôsobnosti KŠÚ. Hlavnú skupinu užívateľov výstupov tvorila i široká odborná a laická 

verejnosť, zákonní zástupcovia detí a žiakov, žiaci stredných škôl, študenti vysokých škôl, 
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osobitne však pedagogického a sociálneho zamerania, ale aj mnohí ďalší. Výstupy 

organizácie boli zároveň pravidelne zverejňované na web stránke KŠÚ. Využitie výstupov 

organizácie sa odráža v aplikačnej praxi škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

a územnej pôsobnosti KŠÚ, zriaďovateľov MŠ, ZŠ a SŠ,  ŠÚ a SŠÚ v územnej pôsobnosti 

KŠÚ, ale najmä vo všetkých oblastiach činnosti regionálneho školstva. 

Nemenej významná bola i aktívna spolupráca s inými orgánmi a organizáciami, 

najmä však so svojím zriaďovateľom MŠVVaŠ SR a s organizáciami priamo riadenými 

MŠVVaŠ SR či inými právnickými osobami. 

 Štátnou školskou inšpekciou 

 Metodicko-pedagogickým centrom 

 Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania 

 Ústavom informácií a prognóz školstva  

 Štátnym pedagogickým ústavom 

 IUVENTOU 

 Úradom verejného zdravotníctva 

 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

 Pedagogickou knižnicou 

 Rôznymi médiami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

 

 

 

 

Spracovala:   

Mgr. Miriam  Valašiková   –  zástupkyňa vedúcej služobného úradu a  

    vedúca kancelárie prednostky            

 

 

Podklady za jednotlivé oddelenia vypracovali: 

Ing. Tibor Neuročný  -   vedúci Osobného úradu 

Mgr. Miriam Valašiková     -  vedúca Kancelárie prednostky           

Mgr. Rudolf Novák              -  vedúci oddelenia odborných činností  

Ing. Margita Zátorská         -  vedúca oddelenia ekonomických činností  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Soňa Hanzlovičová 

                                                             vedúca odboru školstva 
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Prednosta 

Vedúci služob. úradu 

Osobný úrad 

3 zamestnanci 

Vedúca osobného úradu 

 

mzdy, personalistika,  

vzdelávanie, regis.stred.  

 

BOZP, OPP, COO,  

HM, US 

 

Odd. odborných činností 

7 zamestnancov 

 

Vedúci oddelenia  

odborných činností 

 

Gymnáziá,  

SOŠ, nostrifikácie 

 

špeciálne školy,  

ŠŠZ 

 

základné školy, CPPPP,  

IKT 

 

 

materské školy, ZUŠ, 

CVČ, predm. olympiády 

 

školské stravovanie, DM 

vlád.progr.star.o mládež 

štatistika 

športové  súťaže 

 

Kancelária prednostu 

5 zamestnancov 

 

Vedúca  

kancelárie prednostu 

 

sekretariát,  

podateľňa,správa regis. 

právnik 

informatik 

 

vodič 

Odd. ekon 

om. činností 

10 zamestnancov 

Vedúca oddelenia  

ekonomických činností 

 

rozpočet nešt. škôl, 

 BSK a vybrané účt. čin. 

rozpočet škôl KŠÚ, 

 účtovanie obce a PO 

rozpočet obcí, 

 účtovanie CŠ, SŠ a ŠÚ 

štátna pokladnica, 

účt. ON, úpravy rozpoč. 

účtovníctvo  

metodika 

rozbory, 

OE rozpoč. opatrení 

 

efekt. využívanie  

majetku 

 

správa majetku,  

rozpočet VÚ,pokladňa 

 

údržbár, záhradník, 

 vodič 

 
Správa vnútornej  

prevádzky 1 zam. 

Vedúci správy VP 

 (neobsadené) 

 
Kontrola 

1 zamestnanec 



 

95 
 

Vyhodnotenie plánu vzdelávacích aktivít zamestnancov Krajského školského úradu v Bratislave za r. 2012 

 

Por. 
čís. 

 
Názov vzdelávacej aktivity 

 
Počet dní 

 
Dátum konania 

 
Počet 

účastníkov 

 
Organizátor 

1 Vema  1 január 1 Vema 

2 Aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, údajov o 
faktúrach a objednávkach v praxi, Centrálny register 
zmlúv 

1 január 2 PROEKO 

3 Zmeny v účtovníctve organizácií štátnej správy a 
samosprávy od 1.1.2012 

1 február 1 EDOS - PEM 

4 Pracovné stretnutie odborných radcov Krajských 
školských úradov v SR  v Trenčíne 

2 február 1 KŠÚ v Trenčíne 

5 Aplikácia zákona 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a 
dopľňa zákon 317/2009 o PZ a OZ 

1 február 3 MŠVVaŠ SR 

6 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám - 
praktická aplikácia zákona 

1 marec 3 NUCV 

7 Pracovné stretnutie ZOUS v Račkovej doline 2 marec 1 ZOUS 

8 Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva - 
praktická aplikácia zákona 

1 marec 4 NUCV 

9 Uplatňovanie environmentálnych charakteristík vo 
verejnom obstarávaní 

1 marec 1 SAŽP 

10 Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných 
technikov 

2 apríl 1 IBP 

11 Zelené verejné obstarávanie 1 máj 2 SAŽP 

12 6. medzinárodná konferencia, Školské knižnice ako 
informačné a kultúrne centrá škôl 

1 máj 1 SPK 
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Por. 
čís. 

 
Názov vzdelávacej aktivity 

 
Počet 

dní 

 
Dátum 

konania 

 
Počet 

účastníkov 

 
Organizátor 

 13 Novela zákona o finančnej kontrole verejnej správy 
platná od 1.3.2012 

1 máj 2 Proeko s.r.o. 

14 Celoslovenská sekcia predprimárneho vzdelávania  
- Zvolen 

2 august 1 MŠVVaŠ SR 

15 Odmeňovanie zamestnancov v školstve 1 september 2 Vesna n. o. 

16 Vema - seminár k verzii PAM 27.03 1 september 1 Vema 

17 Novela zákona o finančnej kontrole verejnej správy 
účinnej od 1.3.2012 

1 september 2 Proeko 

18 Sebahodnotenie ako proces zmeny 1 september 1 NPŠŠI 

19 Zákon o verejnom obstarávaní 1 september 2 EDOS - PEM 

20 Prevencia a zdravý životný štýl deti a mládeže v 
školách 

3 október 1 ZPZaV 

21 Hodnotenie súčasnej situácie v gymnaziálnom 
školstve 

2 október 1 ARŠSG SR 

22 Konferencia o školskom stravovaní 1 október 1 Jedálne.sk 

23 Zákonník práce v roku 2012 1 november 2 Proeko s.r.o. 

24 Aktuálne zmeny v regionálnom školstve od 1.1.2012 1 november 3 EDOS - PEM 

25 Vema -  zmeny v legislatíve 1 november 1 Vema 

26 Nakladanie s informáciami verejného sektora, 
povinné zverejňovanie zmlúv, 
centrálny register zmlúv 

1 november 3 Proeko s.r.o. 

27 Podrobná príprava mzdových účtovníkov a 
personalistov na rok 2013 

1 november 1 EDOS - PEM 

28 Vema - zmeny legislatíve 1 december 1 Vema 

29 Aktuálne zmeny právnych predpisov a ich aplikácia 
v praxi 

1 december 1 MPC 

30 Zdravý životný štýl a prevencia výživou 2 december 1 KŠÚ v Nitre 


