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1. Identifikácia organizácie

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Sídlo organizácie:

Komenského 35, 010 01 Ţilina

Kontakt:

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

Rezort/zriaďovateľ:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Názov organizácie:

Krajský školský úrad v Ţiline

Forma hospodárenia:

štátna rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Ing. Zuzana Akantisová – prednostka úradu

Členovia vedenia:

Ing. Jaroslav Hičík – vedúci osobného úradu
Ing. Marta Mangová – vedúca oddelenia ekonomických
činností
PaedDr. Tibor Lukács – vedúci oddelenia odborných
a metodických činností

Hlavné činnosti:

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

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline k 31.12.2009
Názov

Mesto/obec

Ulica

Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
Bilingválne gymnázium Milana Hodţu
Gymnázium Martina Hattalu
Gymnázium bilingválne
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna materská škola
Spojená škola
Špeciálna základná škola
Spojená škola
Špeciálna základná škola
Základná škola internátna pre ţiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola internátna
Spojená škola
Špeciálna základná škola internátna
Základná škola s materskou školu pri
zdravotníckom zariadení
Špeciálna základná škola

Čadca
Sučany
Trstená
Ţilina
Bytča
Bytča
Čadca
Turzovka
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto

17. novembra 1296
Komenského 215
Ţelezničiarov 278
Tomáša Ruţičku 3
Mičurova 364/1
Mičurova 364/1
Palárikova 2758
Stred 39
Matuškova 1631
Lipová 622

Jamník

Jamník 42

Liptovský Hrádok
Liptovský Ján
Liptovský Mikuláš
Krpeľany

Hradná 336
Kúpeľná 97
J. Rumana 6
Školská 141

Martin

Kollárova 2

Martin

P. Mudroňa 46
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Spojená škola internátna
Spojená škola
Spojená škola
Špeciálna základná škola
Spojená škola
Špeciálna základná škola a špeciálna materská
škola
Odborné učilište internátne
Odborné učilište internátne
Odborné učilište
Stredná odborná škola internátna pre ţiakov s
telesným postihnutím
Liečebno-výchovné sanatórium
Diagnostické centrum
Diagnostické centrum pre mládeţ
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie

Námestovo
Ruţomberok
Horná Štubňa
Šuja
Ţilina

Mila Urbana 160/45
Malé Tatry 3
Horná Štubňa 494
Šuja 54
J. M. Hurbana 36

Ţilina

Jána Vojtaššáka 13

Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin

Murgašova 580
Janka Alexyho 1942
Stavbárska 11

Ţilina

Fatranská 3321/22

Ľubochňa
Ruţomberok
Lietavská Lúčka
Liptovský Mikuláš

Dolina 272
J. Jančeka 32
Skalka 36
Čs. brigády č. 2

Bytča

Zámok 104

Čadca

Kukučínova 162

Dolný Kubín

J. Ťatliaka 2051/8

Kysucké Nové Mesto

Komenského 2740

Liptovský Mikuláš

Okoličianska 333

Martin

Kollárova č.49

Námestovo

Nám. A. Bernoláka
378/7

Ruţomberok

I. Houdeka 2351

Trstená

SNP 227/23

Ţilina

Predmestská 1613
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2. POSLANIE A VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1 Poslanie organizácie
Poslaním Krajského školského úradu v Ţiline, zriadeného k 1. januáru 2004 podľa zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je výkon miestnej štátnej správy v územnej
pôsobnosti Ţilinského kraja.
KŠÚ ako orgán štátnej správy v školstve vychádza trvale z cieľa - aktívne podporovať
zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania zabezpečovaním kontrolnej činnosti, poskytovaním
spätnej väzby všetkým, ktorí túto kvalitu ovplyvňujú. Ťaţisko práce zamerané na kontrolu
a hodnotenie vychádza z tohto princípu.
KŠÚ poskytuje objektívne informácie školám, školským zariadeniam, zriaďovateľom,
štátnym orgánom a verejnosti, poskytuje podnety ministerstvu školstva. Výsledky kontrolnej
činnosti sú prínosom:
školám a školským zariadeniam na skvalitňovanie pedagogickej práce
zriaďovateľom na regulovanie a usmerňovanie škôl a školských zariadení
regionálnym potrebám (školy, školské zariadenia, zriaďovatelia) na vyuţívanie
kontrolných zistení v rámci svojej pôsobnosti
ministerstvu školstva a ústredne riadeným organizáciám, ostatným ústredným
orgánom štátnej správy a iným organizáciám na spracovanie informácií o kvalite
riadenia, organizácie, podmienok, úrovne výchovy a vzdelávania, účinnosti prijatých
opatrení a koncepčných zámerov
širokej verejnosti na oboznamovanie sa s aktuálnym stavom činností organizácie.
Hlavnou úlohou je poskytovanie objektívnych informácií v systéme riadenia
školstva prostredníctvom úloh zameraných na kontrolu a hodnotenie najmä:
dodrţiavanie všeobecne právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania
a v oblasti školského stravovania, tieţ v oblasti pracovnoprávnej v školách a školských
zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
vydávanie organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských
zariadení vo svojej územnej pôsobnosti
koordinácia plnenia spoločných úloh s inými orgánmi štátnej správy pri riešení
závaţných spoločenských problémov podľa rozhodnutia vlády SR
plnenie úloh sluţobného úradu 31 zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu a 7
zamestnancom, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme
správa majetku vo vlastníctve štátu, ktorý slúţi na činnosť krajského školského úradu
plnenie úloh v oblasti financovania škôl a školských zariadení a zároveň kontrola
efektívnosti vyuţívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským
zariadeniam.
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K ďalším úlohám v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ patrí:
v oblasti odborných a metodických činností:
vypracovávať koncepcie a programy rozvoja výchovy a vzdelávania v školách
a školských zariadeniach s osobitným zameraním na analýzu problémov bilingválneho
vzdelávania, špeciálneho školstva a integrácie detí a ţiakov so ŠVVP v materských,
základných a stredných školách
vykonávať odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre riaditeľov škôl a školských
zariadení, poskytovať právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení
predkladať návrhy Ministerstvu školstva SR na zaradenie škôl a školských zariadení
do siete škôl a školských zariadení alebo na vyradenie zo siete škôl a školských
zariadení a návrhy na zmeny v sieti škôl a zariadení
vypracúvať rozhodnutia v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhoduje riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia
realizovať výberové konania na vymenovanie riaditeľov škôl a školských zariadení vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a zúčastňovať sa výberových konaní na
vymenovanie riaditeľov škôl v územnej pôsobnosti
prešetrovať sťaţnosti alebo petície a následne kontrolovať prijaté opatrenia
spolupracovať pri tvorbe školskej legislatívy, pripomienkovať návrhy zákonov,
vyhlášok, opatrení, koncepcií, POP ...
v oblasti ekonomických činností:
komplexne zabezpečovať rozpočtovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ prostredníctvom informačného systému štátnej pokladnice
zabezpečovať rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v súlade so zberom údajov o počte ţiakov
zabezpečovať ekonomické úlohy súvisiace so zriadením a zrušením škôl a školských
zariadení
spracovávať podklady súvisiace s realizáciou príspevku na záujmové vzdelávanie,
maturity, asistentov učiteľa, odchodné, dopravné
spracovanie štatistických výkazov Škol. (MŠ SR) 1-04 o čerpaní miezd
spracovanie vybraných údajov zamestnanosti prostredníctvom rozpočtového
informačného systému MODUL RIS Nefinančné ukazovatele
dôsledne sledovať zmeny rozpočtov aţ do úrovne podpoloţiek v IS ŠP
spracovávať analýzu mzdových nákladov a prevádzkových nákladov jednotlivých škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
spracovávať účtovné závierky, výkazy a ich predkladanie MŠ SR
zabezpečovať metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení v oblasti
účtovníctva, rozpočtovníctva a štátnej pokladnice
zabezpečovať investičnú činnosť pri príprave a uskutočňovaní stavieb alebo
technologických častí stavieb škôl a školských zariadení
sústreďovať poţiadavky na akcie investičného charakteru a ich predkladanie
ministerstvu školstva
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aktualizácia webovej stránky úradu
zvyšovať rozsah elektronickej komunikácie vyuţívaním sieťového prepojenia
pracovísk a internetovej komunikácie
metodicky usmerňovať školy a školské zariadenia v oblasti prípravy a realizácie
verejného obstarávania, účasť na verejnom obstarávaní tovarov, prác a sluţieb pre
školy a školské zariadenia v súčinnosti s MŠ SR
metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení pri nakladaní s majetkom štátu
príprava a realizácia projektových zámerov zo štrukturálnych fondov EÚ
metodické usmerňovanie pri prechode na euro – dlhodobý majetok, účtovná závierka
metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení ku konsolidovanej účtovnej
závierke
zúčastňovať sa výberových konaní na vymenovanie riaditeľov škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti
v oblasti personálnej:
posudzovanie, sledovanie a kontrola spĺňania kvalifikačných predpokladov vzdelania
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
verejnosti i orgánom štátnej správy
zverejnenie ponuky voľných pracovných miest pedagogických zamestnancov na
webovej stránke
poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
a odmeňovania
v oblasti BOZP, CO a OpP:
príprava vzorových vnútorných predpisov BOZP a OpP
výkon kontrol BOZP a OpP a ich vyhodnocovanie
zabezpečenie realizácie predpisov, smerníc a pokynov rezortu školstva a noriem
týkajúcich sa BOZP a OpP vo výchovno-vzdelávacom procese
usmerňovanie riaditeľov škôl a školských zariadení a ostatných zamestnancov na
úseku BOZP a OpP
usmerňovanie škôl a školských zariadení pri odškodňovaní školských úrazov
usmerňovanie škôl a školských zariadení pri vypracovávaní a vedení dokumentácie
CO
odborné poradenstvo vo veci uplatňovania nových právnych predpisov vzťahujúcich
sa na BOZP, OpP a CO a KM (krízový manaţment)
koordinácia prípravy opatrení hospodárskej mobilizácie.
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V rámci územnej pôsobnosti krajského školského úradu patrí
v oblasti odborných a metodických činností:
vykonávať odborné, metodicko-konzultačné činnosti pre zriaďovateľov a vedúcich
zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, ktoré nie
sú školskými úradmi
riadiť a koordinovať výchovu a vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami začlenených v beţných i špeciálnych triedach škôl
v rámci výkonu štátnej správy vypracúvať rozhodnutia v druhom stupni vo veciach,
v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je
obec, ktorá nie je školským úradom
vymenúvať predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky,
absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky
zabezpečiť externú kontrolu objektivity testovania ţiakov 9. ročníka ZŠ
zúčastňovať sa na výberových konaniach na vymenovanie riaditeľa školy vyhlásených
orgánmi územnej samosprávy
vypracúvať podklady na rokovania územnej školskej rady
koordinovať a usmerňovať odbornú činnosť v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
v školách a školských zariadenia a usmerňovať činnosti zamestnancov obcí
a samosprávnych krajov s postavením školského úradu vykonávajúcich činnosti na
úseku poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam
vykonávať kontrolnú činnosť vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce
vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení
sledovať trh práce z hľadiska zaraďovania a vyraďovania učebných odborov do siete
škôl a školských zariadení SR
vydávať rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných ZŠ a SŠ v zahraničí
v rámci výkonu štátnej správy v druhom stupni vydávať rozhodnutia vo veciach
ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého ţiaka alebo zanedbávania starostlivosti
o povinnú školskú dochádzku ţiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec
sledovať a aktualizovať sieť škôl a školských zariadení
vo veciach výchovy a vzdelávania spolupracovať s obcami, samosprávnym krajom,
orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými
a s fyzickými osobami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaţí detí
a ţiakov škôl a školských zariadení
informovať pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení o pripravovaných
metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
zabezpečiť metodické poradenstvo pri zavádzaní alternatívnych metód, obsahov
a foriem výchovno-vzdelávacej práce nových študijných a učebných odborov
realizovať odbornú a poradenskú činnosť všetkým zriaďovateľom škôl a školských
zariadení v územnej pôsobnosti a školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti v oblasti organizácie výchovy a vzdelávania, školského stravovania, práce
s mládeţou rozvoja telesnej výchovy a športu
utvárať podmienky pre realizáciu koncepcie štátnej starostlivosti o deti a mládeţ
a zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z vládneho programu starostlivosti o deti
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a mládeţ, boja proti negatívnym javom (kriminalita, drogové závislosti, xenofóbia,
rasizmus, záškoláctvo)
plniť úlohy vyplývajúce z uznesení vlády v oblasti zdravotnej, environmentálnej
a ekologickej výchovy v školách a školských zariadeniach
organizačne, finančne a materiálne zabezpečovať krajské a obvodné kolá súťaţí
ţiakov škôl a školských zariadení, športových súťaţí a predmetových olympiád
registrovaných Ministerstvom školstva SR
podieľať sa na plnení úloh v regionálnej pôsobnosti CPPPaP v oblasti realizácie
preventívnych programov a aktivít v zmysle Akčného plánu rezortu školstva v rámci
Národného programu boja proti drogám, Národného programu podpory zdravia,
Národného programu prevencie HIV/AIDS, Stratégie prevencie kriminality,
Národného programu duševného zdravia a v súlade s Národným akčným plánom pre
problémy s alkoholom a Rámcovým dohovorom na kontrolu tabaku
podieľať sa na príprave, realizácii a vyhodnocovaní projektov (Grafické systémy,
Zdravie v školách, Jazykové laboratóriá, Elektronizácia a revitalizácia školských
kniţníc, Otvorená škola, E-vzdelávanie pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a ţiakov so zdravotným postihnutím, Enviroprojekt, Elektronizácia
a revitalizácia zariadení školského stravovania, Elektronizácia a revitalizácia
materských škôl, Detské dopravné ihriská, Springday a pod.) škôl a školských
zariadení
odborne usmerňovať vedúcich zamestnancov školských jedální a vykonávať odborné
kontroly v školských jedálňach, spolupracovať s regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva
kontrolovať zabezpečenie činností a úloh obcí a Ţilinského samosprávneho kraja
v oblasti školstva a mládeţe
zabezpečovať spracovanie štatistických výkazov schválených Štatistickým úradom
Slovenskej republiky v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009
– 2011 za školy, školské zariadenia a zriaďovateľov škôl a školských zariadení
zabezpečiť zber údajov o počte ţiakov a ďalších údajov potrebných na rozpis
finančných prostriedkov z kapitoly MŠ SR pre školy a školské zariadenia od
jednotlivých zriaďovateľov škôl
distribuovať POP, metodické príručky a iné materiály.
v oblasti ekonomických činností:
oznamovať zriaďovateľom výšku normatívnych príspevkov a nenormatívnych
príspevkov pre školy a školské zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
zverejňovať na internetovej stránke úradu rozpis finančných prostriedkov pre štátne
školy na kalendárny rok schválený zriaďovateľmi
spracovávať poţiadavky jednotlivých zriaďovateľov škôl na odchodné, na špecifiká
/náklady na dopravu ţiakov, na asistentov učiteľa/ na základe skutočnej potreby na
úhradu nákladov podľa osobitných predpisov a prideľovanie finančných prostriedkov
na tento účel
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spracovávať poţiadavky zriaďovateľov na beţné a kapitálové výdavky na riešenie
vzniknutých havarijných situácií a zabezpečenie agendy súvisiacej s poskytovaním
finančných prostriedkov na tento účel
spracovávanie podkladov a zabezpečenie prác súvisiacich s realizáciou príspevku na
záujmové vzdelávanie
zber údajov o počte ţiakov a ďalších údajov potrebných na rozpis finančných
prostriedkov z kapitoly MŠ SR pre školy a školské zariadenia od jednotlivých
zriaďovateľov škôl
zabezpečovať dohodovacie konanie s jednotlivými zriaďovateľmi v zmysle zákona o
financovaní a pokynov MŠ SR
zabezpečiť plynulé poukazovanie finančných prostriedkov normatívnych aj
nenormatívnych zriaďovateľom škôl
spracovanie štatistických výkazov Škol (MŠ SR) 1-04 o čerpaní miezd
usmerňovanie zriaďovateľov škôl v oblasti financovania a rozpočtovania
o k spracovaniu štatistických výkazov Škol (MŠ SR) 1 - 04
o k Súhrnnej správe o hospodárení za rok 2008
o k dopravnému ţiakov
o k finančnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom za rok 2008
o k odchodnému
o k asistentom učiteľa
sumarizácia a kontrola správ o hospodárení za rok 2008
v oblasti personálnej:
odborná a poradenská činnosť pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení na ich
poţiadanie v oblasti pracovno-právnej a odmeňovania
posudzovanie spĺňania kvalifikačných predpokladov vzdelania pedagogických
zamestnancov škôl a školských zariadení
2.2 Strednodobý výhľad
Smerovanie KŠÚ vymedzuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým
bola inštitúcia zriadená.
Z uvedeného vyplýva, ţe aj naďalej bude kladený dôraz na plnenie úloh, stanovených
citovaným zákonom a smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 2/2004-E
z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia a náplň činnosti krajského školského
úradu.
Z hľadiska strednodobých perspektív a cieľov v kľúčových činnostiach bude pretrvávať
dôraz na:
Prioritné úlohy na zabezpečenie plnenia cieľov:
usmerňovať vykonávanie pracovných činností na základe systematického rozboru
kvality a kvantity pracovných úloh
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systémovo zabezpečovať metodickú, odbornú a kontrolnú činnosť
postupovať dôsledne podľa zásad spracúvania a predkladania metodických materiálov
na zlepšenie ich kvality
preferovať analytický prístup vyhodnocovania výsledkov činností KŠÚ
zvyšovať profesionalitu zamestnancov KŠÚ trvalým osvojovaním si odborných metód
a techník, osobnou angaţovanosťou v profesionálnom napredovaní
uplatňovať stratégie plánovania a zabezpečovanie ich dodrţiavania z ohľadom
na pokrytie a cyklickosť škôl a školských zariadení
systematicky sledovať a vyhodnocovať problematiku škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
efektívne vyuţívanie pridelených finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
príprava a realizácia projektových zámerov zo štrukturálnych fondov EÚ
v oblasti výkonu riadenia a odborného usmerňovania kontrolnej činnosti
skvalitňovanie výkonu odborných, metodicko-konzultačných činností pre
zriaďovateľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ
dôsledné vyuţívanie odborného potenciálu zamestnancov pri pripomienkovaní
legislatívnych predpisov a metodických materiálov v oblasti školstva
informovanie vedúcich pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení
o pripravovaných metodických zmenách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
zvýšená aktivita pri zapájaní sa do európskej spolupráce, metodická pomoc školám
a zriaďovateľom v tejto oblasti
koordinovanie a usmerňovanie odbornej činnosti v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu v školách a školských zariadeniach a usmerňovanie činnosti zamestnancov
obcí s postavením školského úradu a Ţilinského samosprávneho kraja vykonávajúcich
činnosti na úseku poskytovania odbornej a poradenskej činnosti školám a školským
zariadeniam
vykonávanie kontrolnej činnosti vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce
vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení a výkon kontroly zabezpečovania
činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva s cieľom zlepšenia
situácie v tejto oblasti
v oblasti zabezpečovania materiálnych podmienok
zvyšovanie technického stavu budov a technických zariadení škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
skvalitňovanie vybavenia pracovísk elektronickou výpočtovou a kancelárskou
technikou
zvyšovanie zručností zamestnancov na aktívne vyuţívanie výpočtovej techniky
a programového vybavenia pri spracovávaní vlastných výsledkov
zvyšovanie rozsahu elektronickej komunikácie vyuţívaním sieťového prepojenia
všetkých pracovísk, vyuţívaním vlastnej webovej stránky KŠÚ a vyuţívaním
internetovej komunikácie
skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
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v oblasti ľudských zdrojov
vytváranie predpokladov na skvalitnenie odbornosti, zvyšovania kvalifikovanosti
štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
zabezpečovaním špecializovaného odborného vzdelávania v oblasti platnej legislatívy
a ďalších všeobecne platných predpisov v oblasti školstva
obsadzovanie miest riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ, voľných štátnozamestnaneckých miest a miest pri výkone práce vo
verejnom záujme na KŠÚ na základe výberového konania v zmysle platných zákonov
lepšie vyuţívanie spolupráce s ostatnými krajskými školskými úradmi na zlepšenie
kvality práce jednotlivých zamestnancov
v oblasti finančných zdrojov
hospodárne, efektívne a účinné hospodárenie s pridelenými finančnými
prostriedkami zo štátneho rozpočtu a EÚ pri zabezpečovaní činností úradu a škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
kvalitná príprava a realizácia projektových zámerov škôl a školských zariadení pri
získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov
prostredníctvom MV a RR SR
racionalizácia organizačnej štruktúry škôl a školských zariadení za účelom
dosiahnutia zníţenia prevádzkových nákladov, efektívnejšej činnosti
racionalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
skvalitňovanie elektronického sieťového prepojenia všetkých pracovísk, zvýšenie
obsahovej aj funkčnej kvality vlastnej webovej stránky a pripojenie do siete internetu
intenzívnejšia komunikácia so zriaďovateľmi, školami a školskými zariadeniami
prostredníctvom internetu a elektronickej pošty na zefektívnenie výmeny údajov,
zvýšenie operatívnosti a kvality riadenia a zníţenie prevádzkových nákladov
zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2010 a v ďalších
rozpočtových rokoch prednostne na:
a) kapitálové výdavky na realizáciu projektových zámerov zo štrukturálnych
fondov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
(rekonštrukcie striech a obvodových plášťov, prístavby, nadstavby a stavebné
úpravy, rekonštrukcie vykurovacích systémov)
b) prevádzkové výdavky – materiálno-technické vybavenie úradu a škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ (interiérové
vybavenie zrekonštruovaných budov, učebné a kompenzačné pomôcky, nákup
výpočtovej a kancelárskej techniky).
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE
Kontrakt organizácie s ministerstvom školstva nie je uzatvorený.
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4. ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Ťaţiskom činnosti bola organizačná, kontrolná a metodická činnosť v školách a školských
zariadeniach v pôsobnosti KŠÚ, ktorej súčasťou bolo aj prešetrovanie sťaţností a petícií.
Okrem toho sa vykonávali ďalšie operatívne činnosti. Výkon uvedenej činnosti predstavovali
najmä:
organizačná a metodická činnosť v školách a školských zariadeniach
prešetrovanie sťaţností a petícií v školách a školských zariadeniach
sprístupňovanie informácií
operatívne činnosti
iné činnosti (účasť na podujatiach a pod.)

4.1 Organizačná a metodická činnosť v školách a školských zariadeniach
Organizačné a metodické pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských
zariadení vo svojej územnej pôsobnosti :
k zabezpečeniu objektivity celoplošného testovania ţiakov 9. ročníku ZŠ v riadnom
termíne: 2
k organizačnému zabezpečeniu a realizácii celoplošného testovania ţiakov 9. ročníka
ZŠ v náhradnom termíne: 2
k radám škôl a k ich doplneniu: 3
k výberovým konaniam na vymenovanie riaditeľa školy, školského zariadenia: 3
k organizačnému zabezpečeniu EČ a PFIČ maturitnej skúšky v riadnom a náhradnom
termíne: 6
k spájaniu stredných škôl v rámci konania EČ a PFIČ maturitnej skúšky v riadnom
a náhradnom termíne: 2
k tvorbe databázy a školeniu navrhnutých pedagogických zamestnancov na výkon
funkcie predsedov školských a predmetových maturitných komisií, ktorí neboli
drţiteľmi Osvedčenia o spôsobilosti na výkon funkcie): 2
k opravnej a náhradnej maturitnej skúške v mimoriadnom skúšobnom období: 1
k Maturite 2010 - k oprave databázy stredných škôl a vykonaniu zmien v názvoch
škôl, ich kódov na základe konzultácií s riaditeľmi stredných škôl: 1
k Maturite 2010 – k termínom internej časti maturitnej skúšky v školskom roku
2009/2010: 1
k Maturite 2010 - k zberu údajov v súvislosti s úlohou vymenovať predsedov
predmetových a školských maturitných komisií, predsedov na záverečné a absolventské
skúšky: 2
k Maturite 2010 - k zberu údajov v súvislosti so zisťovaním počtu ţiakov prihlásených
na maturitnú skúšku (predmet, úroveň): 1
k úhrade nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých
členov maturitných a skúšobných komisií: 2
k praktickej časti odbornej zloţky maturitnej skúšky: 1
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k prijímaniu ţiakov na stredné školy, ktorí neboli prijatí na ţiadnu strednú školu alebo
si nepodali prihlášku na ţiadnu strednú školu a nemajú splnenú povinnú školskú
dochádzku : 1
k návrhu počtu tried a počtu ţiakov prvého ročníka v gymnáziách s osemročným
štúdiom pre prijímacie konanie pre školský rok 2010/2011: 2
k uznávaniu rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými školami: 2
k prijímacím skúškam na stredné školy: 2
k podmienkam získania sociálneho štipendia vlády SR na štúdium v zahraničí: 3
k hodnoteniu resp. klasifikácii ţiakov v predmetoch náboţenská a etická výchova: 1
k novým školským tlačivám vydaných Ševt-om pre školy a školské zariadenia: 8
k zberu údajov k plneniu úloh uznesenia vlády č. 692 zo 14. 9. 2005 - problematika
ţivota občanov so zdravotným postihnutím: 1
k metodickým pokynom na hodnotenia a klasifikáciu ţiakov špeciálnych základných
škôl: 3
k organizovaniu súťaţí odbornej zručnosti ţiakov OU: 2
k školskému zákonu, metodickým pokynom na hodnotenia a klasifikáciu, plneniu
povinnej školskej dochádzky v zahraničí spojené s prezentáciou : 2
k financovaniu súťaţí: 2
Metodické usmernenia pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení:
k doplneniu a zmenám školských obvodov : 2
k legislatíve v riadiacej práci riaditeľa predškolského zariadenia: 4
k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie: 4
k pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii v materskej škole: 4
k vydávaniu osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania: 2
k spôsobu a vyuţívaniu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov škôl
a školských zariadení: 3
informácie k uplatňovaniu školského zákona v praxi (počty ţiakov v triedach, štátny
a školský vzdelávací program, nové predmety v školskom vzdelávacom programe,
hodnotenie a klasifikácia, vypĺňanie tlačív vysvedčení - doloţky, plnenie povinnej
školskej dochádzky v zahraničí, prestupy na inú strednú školu, ukončovanie štúdia na
stredných školách ...): 155
k problematike asistenta učiteľa, k prípravným a nultým ročníkom: 58
usmernenie k maturitnej skúške v nadstavbovom štúdiu: 1
usmernenie k vyplňovaniu vysvedčení o MS a ďalšej pedagogickej dokumentácie
v súvislosti s uznávaním náhrady MS z cudzieho jazyka: 1
k novým školským tlačivám vydaných Ševt-om pre školy a školské zariadenia: 3
k uznávaniu časti štúdia v zahraničí (po absolvovaní jednoročného študijného pobytu
v zahraničí): 11
k výkladu školského zákona vo veci pouţívania titulu Dis.art., doloţky a dodatku
k vysvedčeniu o maturitnej skúške a absolventskému diplomu: 1
k štúdiu zahraničného ţiaka na Slovensku: 5
k profilovým predmetom na prijímacie skúšky na stredné školy a stredné zdravotnícke
školy pre školský rok 2010/2011: 2
k názvu školy v zmysle platnej legislatívy: 1
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k výberovému konaniu do diplomového programu International Baccalaureate: 1
k odvolaciemu konaniu po prijímacích skúškach na stredné školy: 2
k moţnostiam štúdia na Medzinárodnej súkromnej škole The Regent´s School
v Thajsku: 1
k príprave ţiakov v študijnom odbore 6323 6 hotelová akadémia: 1
k novej pedagogickej dokumentácii – učebné plány pre príslušné študijné odbory: 7
k tvorbe projektov Grafické systémy: 2
k moţnostiam štúdia na stredných školách v zahraničí (odkazy na internetové stránky,
písomne, ústne): 39
aktuálne organizačné a metodické usmernenia zriaďovateľov, riaditeľov stredných
a ďalších pedagogických zamestnancov formou osobných a telefonických konzultácií
k príprave a organizačnému zabezpečeniu školského roka 2008/2009 : 1
k výberovému konaniu na vymenovanie riaditeľov škôl a školských zariadení, spojené s
prezentáciou: 6
k legislatíve v riadiacej práci riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia: 1
k spôsobu a vyuţívaniu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov špeciálnych
škôl a školských zariadení: 9
k príprave a organizačnému zabezpečeniu školského roka 2009/2010: 1
k prijímacím skúškam na odborné učilištia pre školský rok 2009/2010: 3
k zmenám v sieti škôl: 6
k prípravným ročníkom: 2
k začleneniu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ: 4
k začleneniu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ: 16
k začleneniu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v SŠ: 14
k problematike autizmu, k triedam pre deti so špeciálno-pedagogickými potrebami
a riaditeľom zariadení výchovného poradenstva a prevencie: 14
k novým učebným odborom v OU: 4
k pôsobnosti špeciálneho pedagóga a školského psychológa na beţnej základnej škole: 12
k otázkam odborného postupu riaditeľov škôl a rodičov pri práci s dieťaťom
s poruchou správania: 16
zo zúčtovania príspevkov pre predsedov komisií pre záverečné skúšky v OU a SOŠ
ŢŤP: 1
ku koncepcii špeciálno-pedagogického poradenstva vrátane zdrojového centra: 11
aktuálne organizačné a metodické informácie pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl
a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ: denné osobné a telefonické
konzultácie
k správam o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ: 5
k štruktúre kariérových pozícií v špeciálnych školách a školských zriadeniach: 8
konzultácie na stretnutiach v stredných školách s vyučujúcimi začlenených ţiakov: 2
k pôsobeniu špeciálneho pedagóga v základnej škole: 1
k aplikácii školského mliečneho programu v základných školách a predškolských
zariadeniach a stredných školách: 5
k aplikácii programu „Ovocie a zelenina do škôl: 4
metodické usmernenie pri zabezpečovaní a samotnej realizácii diétneho stravovania: 4
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k vyhláške MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania: 5
metodické pokyny k určovaní finančného limitu a jeho prepočtu na euro,
zaokrúhľovanie a pod. pri dennom a mesačnom zúčtovaní v počítačovom programe
SKLAD: 5
metodické pokyny k podávaniu projektov v oblasti školského stravovania: 4
k tvorbe projektov a určovaní kritérií Elektronizácia a revitalizácia zariadení
školského stravovania. : 4
k zníţeniu rozpočtu projektov následkom finančnej krízy: 4
k ďalšiemu vzdelávaniu a preškoleniu v HACCP zamestnancov zariadení školského
stravovania: 3
k tvorbe projektov (Grafické systémy, Zdravie v školách, Jazykové laboratóriá,
Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc, Otvorená škola - oblasť IKT, Evzdelávanie pre ţiakov so zdravotným postihnutím a zo sociálne znevýhodneného
prostredia, Enviroprojekt, Detské dopravné ihriská, Elektronizácia a revitalizácia
zariadení školského stravovania, Elektronizácia a revitalizácia materských škôl,
Springday a pod.): 41
k zmenám rozpočtu projektov: 20
k spracovaniu záverečných správ o realizácii rozvojových projektov: 16
k aktualizácií registra škôl a školských zariadení: 2
v oblasti štatistického spracovania výkazov: 6
metodická pomoc súvisiaca s aplikáciou elektronického zberu údajov: 3
k Súhrnnej správe o hospodárení za rok 2008: 1
k dopravnému ţiakov: 2
k vypĺňaniu štatistického výkazu Škol MŠ SR (1-04): 4
k finančnému zúčtovaniu so ŠR za rok 2008: 1
k dohodovaciemu konaniu: 3
k prechodu na inovovanú aplikáciu WinIBEU pre prostredie Windows: 1
k predloţeniu údajov účtovnej závierky: 8
pokyny k analytickému členeniu: 1
ku konsolidovanej účtovnej závierke: 2
Rozhodnutia v rámci výkonu štátnej správy:
vo veciach rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami
a strednými školami v zahraničí: 12
rozhodnutie o počte tried a počte ţiakov prvého ročníka: 12
v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo
riaditeľ školského zariadenia: 85
dodatky k zriaďovacím listinám: 3
zmena v sieti škôl a školských zariadení: 8
Krajskému školskému úradu v Ţiline ako vecne príslušnému orgánu na preskúmanie
rozhodnutí riaditeľov stredných škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bolo prostredníctvom
riaditeľov škôl doručených 73 odvolaní zákonných zástupcov ţiakov uchádzajúcich sa
o štúdium na príslušnej škole proti rozhodnutiu riaditeľa školy o ich neprijatí.
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Krajský školský úrad v odvolacom konaní prešetril skutkový stav, preskúmal zákonnosť
a správnosť predloţených rozhodnutí a následne rozhodol takto:
v 62 prípadoch potvrdil rozhodnutie riaditeľa školy o neprijatí na štúdium,
v 11 prípadoch zmenil rozhodnutie riaditeľa školy a na štúdium prijal 11 ţiakov.
Na ţiadosť riaditeľov vybraných stredných škôl povolil obnovu konania vo veci neprijatia
ďalších 12 uchádzačov o štúdium, ktorých vzhľadom k novým skutočnostiam prijal na
štúdium.
V rámci špeciálnych škôl bolo prijaté 1 odvolanie voči neprijatiu ţiaka do OU v Martine.
Krajský školský úrad v Ţiline ako odvolací orgán dôkladne preskúmal napadnuté rozhodnutie
a dokumentáciu ţiaka a rozhodol o zrušení predmetného rozhodnutia riaditeľa školy.
Vymenovania:
predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolventské
skúšky a štátne jazykové skúšky:
predsedov predmetových a školských maturitných komisií : 1 049
predsedov skúšobných komisií na záverečné a absolventské skúšky: 132
predsedov pre štátne jazykové skúšky: 8
predsedov na záverečné skúšky v OU a SOUTPM: 8
poverenia riaditeľov škôl vymenovaním externých kontrolórov pre celoplošné
testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ: 256
členov komisií pre súťaţe a olympiády: 225
odborných zamestnancov KŠÚ ako členov do rád škôl na účel výberového konania na
vymenovanie riaditeľov škôl: 146
Krajský školský úrad vymenoval 5 predsedov skúšobných komisií štátnej jazykovej skúšky
a 3 predsedov komisie pre štátne jazykové skúšky, 127 predsedov skúšobnej komisie na
záverečné skúšky a 5 predsedov skúšobnej komisie absolventských skúšok.
Krajský školský úrad v Ţiline vypracoval databázu navrhnutých predsedov školských
a predmetových maturitných komisií a v súlade s platnou legislatívou do stanoveného termínu
vymenoval 1 049 predsedov ŠMK a PMK.
Pre odborné učilištia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ bolo vymenovaných 8 predsedov
záverečných skúšok v Ţilinskom kraji. Záverečné skúšky a maturita v Strednej odbornej škole
pre ţiakov s telesným postihnutím v Ţiline sa uskutočnili v súlade s platnou legislatívou.

Porady, školenia, semináre:
Porady
pracovné porady pre zamestnancov školských úradov k problematike - aktuálna
legislatíva pre riaditeľov ZŠ - zákon č. 245/2008 Z. z., celoplošné testovanie ţiakov
9. ročníka, kontrolná činnosť, vyhláška MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského
stravovania, ďalšie vzdelávanie vedúcich školských jedální, spolupráca s MPC, ŠIC,
projekty, ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 3
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pracovné porady pre riaditeľov materských škôl, ktorí nepatria pod školské úrady k
problematike: zákon 245/2008 Z. z., vyhláška č. 306/2008 Z. z., k národnému
projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl: 4
pracovné porady pre riaditeľov základných škôl, ktorí nepatria pod školské úrady
k problematike: zákon č. 245/2008 Z. z., celoplošné testovanie ţiakov 9. ročníka,
kontrolná činnosť, spolupráca s MPC, ŠIC, projekty, ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov: 3
pracovné porady riaditeľov CVČ v územnej pôsobnosti KŠÚ: 2
pracovné porady a poradenstvo v oblasti materských škôl pre zamestnancov školských
úradov: 3
účasť na pracovných poradách, ktoré organizovali zamestnanci školských úradov pre
riaditeľky materských škôl: 2
pracovná porada celoslovenskej sekcie pre predprimárne vzdelávanie: 1
pracovná porada za účasti zástupcov MŠ SR, KŠÚ, ŠŠI a MPC: 1
pracovné porady vedúcich školských jedální: 10 pre vedúce ŠJ v územnej pôsobnosti
KŠÚ v Ţiline, 3 pre vedúce ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline
pracovné porady a poradenstvo v oblasti školského stravovania pre zamestnancov
školských úradov: 4
pracovná porada celoslovenskej sekcie MŠ pre školské stravovanie: 4
zasadnutie pracovnej skupiny, vytvorenej z členov Celoslovenskej sekcie školského
stravovania k overovaniu materiálno – spotrebných noriem: 3
pracovná porada za účasti zástupcov MŠ SR, ŠPÚ, KŠÚ a vybraných riaditeľov škôl
s bilingválnym štúdiom k hodnotiacej správe „Ukončovanie experimentálneho
overovania štúdia v stredných školách s bilingválnym vzdelávaním v SR“: 1
k logistickému zabezpečeniu EČ a PFIČ maturitných skúšok (distribúcia zásielok,
elektronická forma MS), vyhodnotenie Maturity 2009 a príprava organizačného
zabezpečenia Maturity 2010 - pracovné stretnutie za účasti zamestnancov MŠ SR,
NÚCEM, KŠÚ a ÚIPŠ-ŠVS Banská Bystrica: 3
porada zástupcov MŠ SR v spolupráci s odborníkmi z praxe, zástupcovia profesijných
organizácií, KŠÚ, VÚC a RŠ k zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave: 1
pracovné stretnutie pracovníkov sekcie medzinárodných vzťahov MŠ SR so zástupcami
KŠÚ a VÚC k sociálnym štipendiám vlády SR: 1
pracovné stretnutie ohľadom pedagogickej dokumentácie – príprava metodických
pokynov na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov: 2
porada zameraná na problematiku uznávania náhrady maturitnej skúšky z cudzieho
jazyka: 1
pracovné stretnutie k vypracovaniu kritérií výberu špičkových gymnázií: 1
pracovné stretnutie so zriaďovateľmi 8-ročných gymnázií k stanoveniu počtu tried
a ţiakov v školskom roku 2010/2011: 1
porada riaditeľov škôl s bilingválnym štúdiom pred otvorením školského roku
2009/2010: 1
pracovné stretnutie s námestníčkou hejtmana Moravsko-sliezskeho kraja vo veci
výučby českého jazyka na Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci: 1
pracovné stretnutie so zákonnými zástupcami ţiakov z Českej republiky na Gymnáziu
Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci vo veci výučby českého jazyka: 1
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porada zástupcov MŠ SR a KŠÚ k zmenám v legislatíve (Detva – február, august): 2
metodické pokyny pre výchovných poradcov stredných škôl na poradách VÚC: 1
porada riaditeľov špeciálnych škôl a školských zariadení: 4
zasadnutie rady Zdruţenia odborných učilíšť Slovenska: 4
účasť delegovaného člena na zasadnutiach rád škôl: 136
pracovná porada riaditeľov špeciálnych výchovných zariadení: 1
pravidelné porady riaditeľov CPPPaP: 2
zasadnutie komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti, príprava seminára: 2
zasadnutie komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov
„E-vzdelávanie pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a ţiakov so
zdravotným znevýhodnením 2009“: 2
pracovné stretnutie zamerané na problematiku diagnostických centier a LVS: 1
pracovné stretnutie venované problematike školského klubu detí v ŠZŠ: 2
regionálne podujatia CPPP - Burza práce, odborné porady výchovných poradcov
beţných ZŠ a SŠ : 9
pracovné stretnutie zamerané na riešenie problematiky vzdelávania ţiakov so
špeciálnymi-výchovno-vzdelávacími potrebami, vyuţívanie diagnostických metód
a metodických materiálov pri reedukácii a individuálnej pokračujúcej starostlivosti: 1
pracovná porada riaditeľov odborných učilíšť a praktických škôl v územnej pôsobnosti
KŠÚ Ţilina: 2
zasadnutie krajského štábu projektu Olympijské festivaly detí a mládeţe Slovenska: 1
celoslovenská porada k realizácií predmetových olympiád v Iuvente: 1
zasadnutie ústrednej komisie SOČ: 2
zasadnutie krajskej komisie SOČ: 3
organizácia celoslovenskej konferencie k medzinárodnému projektu SPRINGDAY
23. 3. 2009 : 1
zasadnutie komisie prevencie protispoločenskej činnosti pri OÚ v Ţiline s cieľom
návrhu na Krajský program prevencie kriminality Ţilinského kraja na roky 2009 2010, výberu projektov pre prevenciu kriminality v ţilinskom kraji, návrh dotácií pre
jednotlivé vybraté projekty: 6
regionálne stretnutie, vyvrcholenie realizácie celoslovenského rozvojového projektu
Červené stuţky 1. 12. 2008 : 1
zasadnutie komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov
„Elektronizácia a revitalizácia materských škôl“: 1
zasadnutie komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov „Otvorená
škola 2009“: 2
zasadnutie medzirezortnej komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu
projektov „Jazykové laboratóriá 2009“: 2
zasadnutie medzirezortnej komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu
projektov „Elektronizácia a revitalizácia školského stravovania: 2
porady ekonomických zamestnancov k programu WinIBEU, účtovnej závierke: 2
Semináre
odborno-metodický seminár s praktickými ukáţkami v spolupráci so Školským
úradom v Ruţomberku pre pedagógov základných škôl a materských škôl: 1
seminár k tvorbe školského vzdelávacieho programu v materskej škole: 1
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celoslovenský seminár „ Materská škola na prahu 21. storočia“: 1
seminár „Pedagogická diagnostika v predškolskom veku so zameraním na prevenciu
dyslexie a školského neúspechu“: 1
odborný seminár „Stimulácia reči u detí predškolského veku“: 1
odborno-metodický seminár s praktickými ukáţkami v spolupráci so Školským
úradom v Ruţomberku pre pedagógov základných škôl a materských škôl: 1
odborný seminár „Vývoj a perspektívy maturitnej skúšky v Slovenskej republike“: 1
odborný seminár „Odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov“ –
v nadväznosti na zmeny v legislatíve: 1
odborný seminár k slovnému hodnoteniu na celoslovenskej úrovni: 1
odborný seminár Grafomotorika a ergonómia písania: 1
Informačný a diskusný seminár k Európskemu roku tvorivosti a inovácií: 1
odborno-metodické semináre pre riaditeľov, výchovných poradcov, školských
špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ v regiónoch: 6
seminár k problematike integrovaného vzdelávania: 1
seminár k vzdelávaniu ţiakov ZŠ so špecifickými poruchami učenia v anglickom
a nemeckom jazyku: 2
odborný seminár k vzdelávacím programom pre deti a ţiakov so zdravotným
znevýhodnením: 1
účasť na seminároch k Štátnemu a školskému vzdelávaciemu programu – Ţilina: 2
pracovné stretnutie „Starostlivosť o deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3
rokov do ukončenia prípravy na povolanie“: 1
metodické dni a dni otvorených dverí: 22
odborný seminár NDT Bobath koncept v beţnom ţivote: 1
odborný seminár „Stimulácia reči u detí predškolského veku“: 1
stretnutie špeciálnych pedagógov základných škôl k problematike integrovaného
vzdelávania, tvorbe IVP, asistentov učiteľa: 4
2. špeciálno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou: 1
medzinárodná konferencia „Liečenie a výchova (Heilen und Erziehen) 14 s témou
Porozumieť a venovať pozornosť, na zosúladenie diagnostiky a výchovy detí so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
medzinárodný seminár s témou Vzdelávanie zamerané na výchovu a vzdelávanie detí
a mládeţe s mentálnym postihnutím a na tvorenie medzinárodných výmenných
pobytov detí a mládeţe s mentálnym postihnutím – Krzyzova (Poľsko)
prehliadky záujmovej činnosti ţiakov, športové súťaţe a iné podujatia v špeciálnych
školách a zariadeniach Ţilinského kraja: 58
podujatia k výročiam špeciálnych škôl a zariadení: 3
metodický deň pre učiteľov ZŠ, MŠ „Klient so zdravotným znevýhodnením v systéme
edukácie“: 1
vzdelávací kurz: Agresivita a šikanovanie u školskej mládeţe 1. a 2. modul
konferencia „Inovatívne prístupy v kariérnom poradenstve pre ţiakov základných škôl
metodický deň pre špeciálnych pedagógov v Brne: 1
odborný seminár CSŠS SR „Aktuálne problémy v školskom stravovaní a školská
legislatíva“, ďalšie vzdelávania zamestnancov zariadení školského stravovania, Nitra,
Ţilina: 2
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medzinárodná konferencia „IKT v škole a v praxi na KÚ v Ruţomberku“: 1
účasť na regionálnej konferencii KŠÚ v Trenčíne k projektu „Zdravie v školách“: 1
vystúpenie s príspevkom na celoslovenskej konferencii „Učíme pre ţivot“
v Kysuckom Novom Meste 27. 3 aţ 29. 3. 2009: 1
vystúpenie s príspevkom na celoslovenskej konferencii „Modernizácia vzdelávania
s podporou projektov..“ v Bratislave 25. 3. 2009: 1
Moderná škola v praxi - Prezentácia schválených projektov v rámci OP Vzdelávanie: 1
Stretnutie koordinátorov projektu Európska jar 2009: 1
Základný tréning Príprava projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EU
Inštitút pre verejnú správu – vzdelávacie stredisko BB: 1
Školenia
k MATURITE 2009 - v spolupráci s MPC školenie predsedov ŠMK a PMK: 1
MŠ SR v spolupráci s MPC školenie k uplatňovaniu zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch v školskej praxi : 1
funkčné vzdelávanie riadiacich zamestnancov v spolupráci s MPC Bratislava: 3
študijný pobyt v Dolnom Rakúsku – Budovanie spolupráce a výmena skúseností
v oblasti predprimárneho vzdelávania

4.2 Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť v roku 2009 bola na Krajskom školskom úrade ( ďalej len „KŠÚ“) v Ţiline
vykonávaná úsekom kontroly, oddelením ekonomických činností, oddelením odborných
a metodických činností, osobným úradom a úsekom obrany, bezpečnosti a ochrany, BOZP,
PO v zmysle 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, zákona č. 597/2003 Z.
z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa zamerania a plánu kontrol na rok
2009.
V zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
boli vykonané kontroly zamerané na dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, dodrţiavania predpisov BOZP, školského
stravovania a plnenia úloh z uznesení vlády SR a pod. Vykonaných bolo 31 kontrol.
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 boli kontroly zamerané na
oblasť hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu - vykonávanie predbeţnej
finančnej kontroly, vedenie účtovníctva, evidenciu pokladne, spravovanie a evidenciu
majetku, verejné obstarávanie, správnosť zaradenia zamestnancov do platových tried,
dodrţiavanie účelnosti a hospodárnosti pouţitia pridelených normatívnych finančných
prostriedkov, autoprevádzku na KŠÚ a v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Ţiline.
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Výkon dohľadu podľa § 8 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení 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
bol zameraný na preverenie efektívneho vyuţívania finančných prostriedkov účelovo
viazaných na odstránenie havarijných situácií, na pouţitie finančných prostriedkov
pridelených na systém záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a na
účelové a efektívne vyuţívanie finančných prostriedkov na začlenených ţiakov na školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom sú obce, mestá v územnej pôsobnosti KŠÚ
v Ţiline. Vykonaných bolo 44 kontrol.
Úsek kontroly
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 vykonal:
vonkajšie kontroly na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Ţiline v počte : 7 / ukončené správou
vnútorné kontroly na KŠÚ v Ţiline v počte: 13 / ukončené záznamom
v spolupráci s oddelením ekonomických činností, osobným úradom a oddelením
odborných a metodických činností v počte: 22 kontrol
o 10 kontrol na odstránenie havarijných stavov na školách a školských zariadeniach –
ukončené záznamom,
o 9 kontrol na začlenených ţiakov 8 kontrol ukončených záznamom a 1 kontrola
ukončená správou
o 2 kontroly na vzdelávacie poukazy – ukončené záznamom / na školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí
o 1 kontrola na dodrţiavanie účelnosti a hospodárnosti pouţitia pridelených
normatívnych finančných prostriedkov - normatív miezd, tovarov a sluţieb na škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline - ukončená správou.
V zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
vykonal:
vnútorné kontroly na plnenie úloh uznesení vlády SR na KŠÚ v Ţiline v počte: 2
ukončené záznamom
Osobný úrad
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 vykonal:
vonkajšie kontroly na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline v počte: 2
1 kontrola ukončená správou a 1 kontrola záznamom
Úsek obrany, bezpečnosti a ochrany, BOZP, PO
V zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
vykonal:
vonkajšie kontroly na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline v počte: 5
ukončené záznamom
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Oddelenie odborných a metodických činností
V zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
vykonalo:
vonkajšie kontroly na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej
pôsobnosti KŠÚ v Ţiline v počte: 24
23 kontrol ukončených záznamom a 1 kontrola protokolom
Vykonané kontroly Krajským školským úradom v Ţiline v roku 2009:
úsek kontroly:
22
úsek kontroly v spolupráci s OEČ, OO MČ , OÚ:
22
osobný úrad:
2
úsek obrany, bezpečnosti a ochrany, BOZP,PO:
5
oddelenie odborných a metodických činností:
24
Počet vykonaných kontrol celkom:
Počet kontrol ukončených správou:
Počet kontrol ukončených záznamom:
Počet kontrol ukončených protokolom:

75
10
64
1

V decembri 2009 bola na KŠÚ v Ţiline kontrola z Ministerstva školstva SR zameraná na
dodrţiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Kontrola bola ukončená záznamom
Sťaţnosti, petície a podania
Centrálna evidencia sťaţností, petícií a podaní je vedená na úseku kontroly. V roku 2009 boli
prešetrené KŠÚ v Ţiline 3 anonymné sťaţnosti, u ktorých sa prešetrením zistila
neopodstatnenosť. V roku 2009 nebola prijatá ţiadna petícia.
Zaevidovaných bolo 21 podaní, z ktorých 11 bolo odstúpených iným orgánom štátnej správy
a samosprávy a ostatné podania boli vybavené odbornými úsekmi.

4.3 Právnická činnosť
Právne poradenstvo vo forme osobných stretnutí, vo forme telefonickej a elektronickej bolo
poskytované priebeţne v priebehu celého kalendárneho roka školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti majetkovoprávnej, vo vzťahu k súdnym veciam
a exekučným veciam a v oblasti pracovnoprávnych vzťahov. Taktieţ počas celého
hodnoteného obdobia bolo poskytované právne poradenstvo školám a školským zariadeniam,
ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a iným zriaďovateľom najmä v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov.
Právne poradenstvo bolo poskytované priebeţne v priebehu celého roka školám a školským
zariadeniam vo vzťahu k uzatváraniu nájomných a iných zmlúv.
K hlavným úlohám právnika patrí aj zastupovanie KŠÚ v súdnych sporoch. V roku 2009
vystupoval KŠÚ ako ţalovaný v 1 súdnom spore. Jedná sa o súdny spor o určenie neplatnosti
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skončenia štátnozamestnaneckého pomeru z roku 2005, v ktorom bol KŠÚ podľa
právoplatného rozhodnutia odvolacieho súdu neúspešný. Proti tomuto právoplatnému
rozhodnutiu podal Krajský školský úrad dovolanie na Najvyšší súd SR a tento súd rozsudok
odvolacieho súdu zrušil a vec vrátil súdu na ďalšie konanie.
Krajský školský úrad v Ţiline predloţil v sledovanom období na Generálnu prokuratúru SR
podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí Najvyššieho súdu.
Právnik úradu aktívne pokračoval v realizácii vysporiadania majetkoprávnej agendy úradu
a škôl a školských zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V hodnotenom období boli
odkúpené pozemky pod budovami, ktoré sú majetkom štátu v správe Odborného učilišťa
internátneho Liptovský Mikuláš, odkúpený nehnuteľný majetok od vlastníkov do majetku
štátu v správe Špeciálnej základnej školy Liptovský Hrádok, ktorý mala škola v prenájme.
V konaní o určenie vlastníckeho práva štátu k nehnuteľnostiam v správe Spojenej školy so
sídlom Ţilina, J. M. Hurbana odvolací súd potvrdil ţe SR - Spojená škola, J. M. Hurbana 36
je vlastníkom pozemkov zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. 8116 .
Krajský školský úrad v Ţiline ako správca pohľadávok štátu aktívne sa venoval počas celého
hodnoteného obdobia správe pohľadávok štátu ktoré spravuje.
Sprístupňovanie informácií
V roku 2009 boli na Krajskom školskom úrade v Ţiline zaevidované tri ţiadosti
o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poţadované informácie boli
ţiadateľom v zmysle zákona poskytnuté.

4.4 Operatívne činnosti
Operatívne činnosti boli zamerané na:
zisťovanie stavu distribúcie učebníc pre reformné ročníky v základných a stredných
školách (od septembra priebeţne do konca roku 2009)
zisťovanie dodania polročných vysvedčení a tlačív na základné a stredné školy
previerku pripravenosti škôl na testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti
ţiakov 9. ročníka: 4
pripomienkové konanie legislatívy a rezortných predpisov
o k návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
o k návrhu zákona o celoţivotnom vzdelávaní
o k novele zákona č. 596/2003 Z. z.
o k novele zákona č. 597/2003 Z. z.
o k návrhu vyhlášok, smerníc nadväzujúcich na školskú legislatívu
o k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
spracovávanie stanovísk ústredným a iným orgánom štátnej správy a zriaďovateľom
aktuálne a operatívne úlohy vyplývajúce z potrieb ministerstva školstva, súčinnosť
s ostatnými orgánmi štátnej správy v školstve a inými zriaďovateľmi
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o podklady pre MF SR na finančné vykrytie odobratých jedál v školskom
stravovaní
o podklady o zapojení škôl a ţiakov do školského mliečneho programu, ako aj
do programu „Ovocie a zelenina do škôl“ pre RÚVZ, CSŠS MŠ SR
na ţiadosť MŠ SR a zriaďovateľov predkladanie stanovísk k zaradeniu škôl,
študijných odborov do siete škôl a školských zariadení : 38
spolupráca so samosprávnym krajom a obcami účasťou na informatívnych poradách
so zameraním na stav podmienok riadenia a vyučovania
spoluprácu s priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva SR, najmä s ŠPÚ,
NÚCEM, ÚIPŠ, ŠIOV, metodicko-pedagogickými centrami
dopĺňanie aktuálnych informácií na internetovej stránke KŠÚ
spracovanie štatistických výkazov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
a územnej pôsobnosti KŠÚ: 1 767 škôl a školských zariadení, 21 štatistických
výkazov
aktualizácia Registra škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti krajského
školského úradu a na webovej stránke KŠÚ
spracovanie podkladov k zberu údajov o počte ţiakov potrebných pre rozpis
finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠ
SR: 208
spracovanie podkladov na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov
obciam: 238
spracovanie protokolov za zriaďovateľov škôl a školských zariadení pre systém
financovania záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými
zariadeniami prostredníctvom vzdelávacích poukazov : 219
spracovanie protokolov Kultúrne poukazy 2009 grantového systému Ministerstva
kultúry SR za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ: 24
previerka údajov o počtoch ţiakov základnej umeleckej školy, poslucháčov jazykovej
školy a detí materskej školy a školského zariadenia potrebných na rozdeľovanie
a poukazovanie výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktoré boli uvedené vo
výkazoch Škol (MŠ SR) 40-01 k 15. 09. 2009. V zmysle metodického postupu MŠ
SR bolo preverených 93 subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti 42 zriaďovateľov
škôl a školských zariadení. Následne podľa poţiadavky MŠ SR boli podrobne
preverené dve školské zariadenia – Súkromné centrum voľného času v Liptovskej
Štiavnici a Súkromné školské stredisko záujmovej činnosti v Liptovskej Štiavnici. Pri
previerke zamestnanci KŠÚ v Ţiline na základe predloţených rozhodnutí o prijatí
ţiaka do príslušného školského zariadenia vytvorili databázu prijatých ţiakov, ktorá
obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, počet navštevovaných
záujmových útvarov, dátum vydania rozhodnutia o prijatí a prípadné poznámky
k vydanému rozhodnutiu
kontrolu evidencie vydaných a prijatých vzdelávacích poukazov vydaných
poskytovateľmi záujmového vzdelávania: 1
vypracovanie Správy o výsledkoch rozboru hospodárenia za rok 2008
príprava projektových zámerov na získanie nenávratných finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov EÚ pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ: 10
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zabezpečenie prípravy a samotného priebehu dohodovacieho konania v roku 2009
s jednotlivými zriaďovateľmi: 3
vypracovanie Správy o výsledku hospodárenia KŠÚ a organizácií za 1.polrok 2009
uskutočňovanie pracovných porád ekonómov k WinIBEU a konsolidovanej účtovnej
závierke: 2
operatívne úpravy a presuny rozpočtových prostriedkov v decembri 2009 v rámci
úradu a škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ z dôvodu
dočerpania finančných prostriedkov
rozborová činnosť za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
predbeţná finančná kontrola
spracovávanie poţiadaviek zriaďovateľov (VP, odchodné, dopravné)
spracovanie poţiadaviek zriaďovateľov na havárie a ich predkladanie na MŠ SR
činnosti spojené so štátnou pokladnicou
metodické usmerňovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v oblasti rozpočtovníctva, účtovníctva, verejného obstarávania, nakladania
s majetkom štátu
spracovanie mesačnej uzávierky za vlastný úrad: 12
spracovanie štvrťročných a ročnej uzávierky za vlastný úrad a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ: 4
kontrola platových inventúr organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ: 2
sledovanie čerpania výdavkov
kontrola ţiadostí na povolené prekročenie výdavkov
spracovanie rozpočtu príjmov, mzdových prostriedkov, tovarov a sluţieb a transferov
za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
sledovanie príjmov za zriaďovateľov
metodické usmerňovanie zriaďovateľov k vyplňovaniu a opravám štatistických
výkazov, odchodného, dopravného, asistentov učiteľa, k financovaniu materských
škôl, k súhrnnej správe o hospodárení, k dohodovaciemu konaniu, k zúčtovaniu so
štátnym rozpočtom za rok 2008

4.5 Iné činnosti:
Zamestnanci KŠÚ vykonávali činnosti s pozitívnym vplyvom na úroveň informovanosti
verejnosti o stave a kvalite výchovy a vzdelávania v SR, riadenie škôl a školských zariadení,
právne vedomie riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení v jeho územnej
pôsobnosti KŠÚ a rodičovskej verejnosti.
Táto činnosť bola zameraná najmä na :
podklady k zaraďovaniu, vyraďovaniu, zmenám v sieti škôl a školských zariadení,
študijných a učebných odborov, a udeľovaniu čestných názvov školám: 48
účasť odborných zamestnancov KŠÚ ako pozorovateľov na testovaní ţiakov 9. ročníka
ZŠ v riadnom i náhradnom termíne: 2
organizačné zabezpečenie celoplošného testovania ţiakov 9. ročníka – 7 stretnutí
distribúciu POP, učebných osnov, metodických pokynov, diétnych noriem ŠS a iných
metodických materiálov školám a školským zariadeniam: 4
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distribúcia učebnej pomôcky „Zmazáčik“ do materských škôl: 346 ks
distribúcia publikácie „Štátny vzdelávací program ISCED 0“do materských škôl: 950
spolupráca s MPC pri seminároch k tvorbe školských vzdelávacích programoch
(didaktická technika, preberanie a odovzdávanie publikácii „Príručka na tvorbu
školských vzdelávacích programov pre materské školy)
distribúcia DVD (autor projektu ţelezničná polícia) do ZŠ v Ţilinskom kraji:“ Riziká
na ţeleznici“ a „ Dieťa v aute BECEP“: 2
posudzovanie ţiadostí na pridelenie finančných prostriedkov na asistenta učiteľa v ZŠ
a MŠ – 39 zriaďovateľov, 110 ţiadostí na AU
účasť odborných zamestnancov na uvádzaní začínajúcich pedagógov do praxe: 2
účasť na výberových konaniach na riaditeľov škôl a školských zariadení: 163
na overovanie dodrţiavania platnej legislatívy pri realizácii EČ a PFIČ MS, v príprave
a realizácii ústnej internej časti maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období: 7
na kontrolu predloţených ţiadostí zriaďovateľov stredných škôl o úhradu nákladov
súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných
a skúšobných komisií: 95
výber projektov grafických systémov v odbornom vzdelávaní : 18
na ţiadosť médií zaslanie podkladov k článkom o dosiahnutých výsledkoch
v maturitnej skúške na stredných školách v príslušnom regióne: 2
účasť odborných zamestnancov na Dňoch otvorených dverí v základných a stredných
školách: 12
informovanie o moţnostiach štúdia na vysokých školách v Českej republike na
základe vykonania národnej porovnávacej skúšky : 2
hodnotenie projektov v rámci výzvy Premena tradičnej školy na modernú: 1
kontrolná činnosť a jej vyhodnocovanie na základných školách a školských úradoch : 11
metodické návštevy v základných školách: 21
metodické návštevy v materských školách: 10
hodnotenie projektov v rámci „E-vzdelávanie pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia a ţiakov so zdravotným znevýhodnením 2009“
metodické návštevy v špeciálnych školách a zariadeniach: 48
účasť na slávnostných akadémiách konaných k Vianociam : 1
Celoslovenský turnaj v stolnom tenise (Bytča)
Celoslovenská súťaţ zručnosti ţiakov OU cukrár (Ţilina)
Celoslovenská súťaţ zručnosti ţiakov OU strojár (Kysucké Nové Mesto)
Celoslovenská súťaţ zručnosti ţiakov OU sluţby a domáce práce (Liptovský Mikuláš)
ocenenie ţiakov a pedagógov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ za dosiahnuté
mimoriadne výsledky v školskom roku 2008/2009
Na úrovni kraja bolo pri príleţitosti Dňa učiteľov prednostkou Krajského školského
úradu v Ţiline na slávnostnom stretnutí 27. marca 2009 ocenených 29 pedagógov škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ.
V spolupráci so školami a ich zriaďovateľmi boli Ministerstvu školstva SR predloţené
návrhy na ocenenie 6 učiteľov Veľkou a Malou medailou sv. Gorazda v zmysle
smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 1952/1999 – sekr. na morálne
oceňovanie v rezorte školstva.
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Za mimoriadne výsledky dosiahnuté ţiakmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
krajského školského úradu bolo 16. decembra 2009 ocenených Cenou prednostky
úradu 17 ţiakov a 15 pedagogických zamestnancov.
vyhotovenie zmlúv o organizovaní obvodných, krajských a celoslovenských súťaţí
vyhlásených Ministerstvom školstva SR: 30 zmlúv, 8 dodatkov
kontrola zúčtovania finančných prostriedkov účelovo určených na financovanie
celoslovenských, krajských, obvodných a športových súťaţí ţiakov základných
a stredných škôl v roku 2009: 59 faktúr s prílohami
priebeţné dopĺňanie počítačového programu pre vedúce ŠJ v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Ţiline na spracovanie vyúčtovania školského stravovania
kontrolná činnosť zameraná na dodrţiavanie metodických pokynov v oblasti
školského stravovania: 10
kontrola mesačných vyúčtovaní školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ: 103
podklady pre MŠ SR, sekciu financovania regionálneho školstva, o stravovaní sa detí
a ţiakov v ŠJ rôznych zriaďovateľov z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov: 15
podklady pre MŠ SR, pre stanovenie výšky príspevkov na nákup potravín, prieskum
trhu vybratých potravín v Ţilinskom kraji: 8
podklady pre MŠ SR o všeobecných záväzných nariadeniach zriaďovateľov na určenie
výšky finančného limitu na nákup potravín a tieţ dodrţanie platby za ubytovanie
v školských internátoch v Ţilinskom kraji: 18
účasť na slávnostných akadémiách konaných k výročiam škôl a k Vianociam: 21
poskytnutie údajov médiám: 13
účasť na školských majstrovstvách Slovenskej republiky v basketbale ţiačok
základných škôl
účasť na vyhodnotení „Deň víťazov“
účasť na 49. ročníku Turčianskych hier mládeţe v atletike
tvorbu databáz, výstupných zostáv pre jednotlivé oddelenia KŠÚ, inštitúcie
a verejnosť: 45
kontrola podkladov k odchodnému, dopravnému, k vzdelávacím poukazom,
k dohodovaciemu konaniu
kontrola rozpisu schváleného rozpočtu od zriaďovateľov na jednotlivé školy
kontrola upraveného rozpočtu v štátnej pokladnici
úprava rozpočtu v WinIBEU a v štátnej pokladnici
kontrola príjmov
priebeţná úprava rozpočtu
kontrola podkladov k poţiadavkám na havárie
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Publikačná a prednášková činnosť:
prednášky k problematike začleňovania ţiakov do ZŠ a SŠ
prednáška na tému Slnko v duši – pozornosť pri vnímaní a stretnutí v zariadeniach pre
ľudí s postihnutím na Slovensku na medzinárodnej konferencii v Brachenreuthe
(Nemecko)
prednáška a aktivity zamerané na efektívnu komunikáciu v Krzyzowej (Poľsko)
príspevky v časopise Efeta, regionálne médiá
komentáre zákona č. 245/2008 Z. z. pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských
zariadení v územnej pôsobnosti
komentáre zákona č. 317/2009 Z. z. pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských
zariadení v územnej pôsobnosti
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Krajský školský úrad v Ţiline roku 2009 financoval v rámci preneseného výkonu štátnej
správy 185 obcí, 1 samosprávny kraj, 16 zriaďovateľov súkromných škôl, 7 zriaďovateľov
cirkevných škôl a 40 rozpočtových škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou a 1
príspevkovú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
Krajský školský úrad v Ţiline hospodáril s rozpočtovými prostriedkami v sledovanom období
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých predpisov. Plnil všetky úlohy, vyplývajúce mu z príslušných zákonov,
mesačne a podľa potreby priebeţne zabezpečoval financovanie preneseného výkonu štátnej
správy a škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
V priebehu roka 2009 nedošlo k výrazným problémom, ktoré by negatívne ovplyvnili tvorbu
a čerpanie rozpočtových prostriedkov a celkový chod organizácie.
Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2009 boli Krajskému školskému
úradu v Ţiline oznámené listom MŠ SR č. CD-2009-17964/134 - 1:05 zo dňa 23.1.2009.
V priebehu roka 2009 bolo zo strany MŠ SR vykonaných 85 rozpočtových opatrení, z toho
v podprograme 078 11 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných
školách a zabezpečenie ich prevádzky 56 rozpočtových opatrení, v podprograme 078 13 –
Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva
14 rozpočtových opatrení,
v podprograme 078 14 – Zabezpečovanie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve 8
rozpočtových opatrení, v podprograme 0AA01 – Reforma systému vzdelávania a odbornej
prípravy a ďalšieho vzdelávania ľudských zdrojov 7 rozpočtových opatrení.

5.1. Príjmy
KŠÚ v Ţiline ako celok
Krajský školský úrad v Ţiline mal stanovený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu
nedaňových príjmov (200) zdroj 111 v roku 2009 vo výške 136 095 €, upravený rozpočet
k 31.12.2009 bol vo výške 110 000 €, toho úrad 94 774 € a organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti 15 226 €.
Nedaňové príjmy (200) v zdroji 111 k 31.12.2009 boli naplnené vo výške 84 189 €, čo
bolo 76,5% k upravenému rozpočtu, z toho úrad naplnil príjmy vo výške 58 056 € (61,3%)
a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 26 133 € (171,6%).
Plnenie nedaňových príjmov vrátane mimorozpočtových zdrojov k 31.12.2009 celkom
bolo vo výške 276 833 €, z toho úrad naplnil príjmy vo výške 58 056 € a organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ naplnili príjmy vo výške 218 777 €.
Príjmy v kategórii Granty a transfery (300) boli naplnené vo výške 74 686 €, tieto príjmy
naplnili organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, úrad mal nulové plnenie.
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Celkové príjmy kategórie (200) a (300) vrátane mimorozpočtových prostriedkov boli
naplnené vo výške 351 519 €, z toho úrad naplnil tieto príjmy vo výške 58 056 €
a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 293 463 €.
I napriek zvýšenému úsiliu KŠÚ v Ţiline nenaplnil rozpočtované príjmy v stanovenej výške.
Ako dôvod uvádzame skutočnosť, ţe podstatnú časť príjmov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ tvoria príjmy, o ktoré sú tieto organizácie oprávnené
prekročiť limit výdavkov v zmysle § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2009 nebol
uskutočnený predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe KŠÚ, tento predaj bol
zrealizovaný aţ začiatkom roka 2010.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Nedaňové príjmy v zdroji 111 za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ boli
naplnené vo výške 26 133 €, čo predstavovalo 171,6 % z upraveného rozpočtu. Nedaňové
príjmy (200) vrátane mimorozpočtových zdrojov boli naplnené vo výške 218 777 €, granty
a transfery (300) boli naplnené vo výške 74 686 €. Celkové príjmy za kategórie (200)
a (300) vrátane mimorozpočtových zdrojov za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Ţiline boli naplnené vo výške 293 463 €.
Plnenie nedaňových príjmov (200) za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Ţiline k 31.12.2009 v zdroji 111 vo výške 26 133 € podľa poloţiek bolo nasledovné:
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) - upravený rozpočet 224 € - boli
naplnené vo výške 1 487 €. Išlo o príjmy za prenájom pozemku, za prenájom budov,
priestorov a objektov.
príjmy za administratívne a iné poplatky a platby (220) - upravený rozpočet
3 798 € - boli naplnené vo výške 12 846 €. Išlo o príjmy z predaja výrobkov, tovarov
a sluţieb, za ubytovanie, príspevky od rodičov, za predaj prebytočného hnuteľného
majetku.
kapitálové príjmy (230) - boli naplnené vo výške 2 954 € za predaj nehnuteľného
majetku štátu v správe Liečebno-výchovného sanatória v Ľubochni. V roku 2008 bol
príjem za predaj nehnuteľného majetku vo výške 35 517 €.
iné nedaňové príjmy (290) - boli naplnené vo výške 8 846 €, ide o preplatky za
energie za predchádzajúci rozpočtový rok.
Vlastný úrad mal schválený rozpočet vo výške 76 344 €, upravený rozpočet k 31.12.2009 vo
výške 94 744 €. Skutočné plnenie príjmov bez mimorozpočtových prostriedkov bolo vo
výške 58 056 €, čo predstavovalo 61,3% k upravenému rozpočtu.
Plnenie bolo nasledovné:
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) – boli naplnené vo výške 848 €
za prenájom nebytových priestorov na administratívne účely v Zákamennom
a v Dolnom Kubíne.
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príjmy za administratívne a iné poplatky a platby (220) - boli naplnené vo výške
10 206 €. Išlo o finančné prostriedky od obcí za zber, poškodené učebnice.
kapitálové príjmy (230) - neboli rozpočtované, skutočné plnenie bolo nulové.
iné nedaňové príjmy (290) – upravený rozpočet k 31.12.2009 bol vo výške 83 718 €.
Skutočné plnenie bolo vo výške 48 529 € Išlo o plnenie z dobropisov od dodávateľov
tepla z predchádzajúceho obdobia a výnosy z finančných prostriedkov od základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí.
Mimorozpočtové zdroje (MRZ)
Mimorozpočtové zdroje k 31.12.2009 za Krajský školský úrad v Ţiline celkom boli za
nedaňové príjmy (200) a za granty a transfery (300) naplnené vo výške 267 330 €.
Mimorozpočtové zdroje v kategórii (200) nedaňové príjmy boli vo výške 192 644 € a v
kategórii (300) granty a transfery vo výške 74 686 €.
Vlastný úrad KŠÚ v Ţiline v roku 2009 mimorozpočtové prostriedky nenaplnil.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ naplnili mimorozpočtové zdroje v kategórii
(200) nedaňové príjmy vo výške 192 644 €.
Plnenie bolo nasledovné:
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku (210) -boli naplnené vo výške 6 166 €
za prenájom nebytových priestorov. Finančné prostriedky boli pouţité v kategórii
tovary a sluţby a na mzdové prostriedky.
príjmy za administratívne a iné poplatky a platby (220) - boli naplnené vo výške
181 802 €, ich pouţitie vo výdavkovej časti bolo v čiastke 181 197 €, z toho na
kapitálové výdavky 3 795 €, na mzdové prostriedky 14 046 € a tovary a sluţby vo
výške 163 356 € prevaţne na rutinnú a štandardnú údrţbu a na úhradu energií.
iné nedaňové príjmy (290) – plnenie bolo vo výške 4 676 € Išlo o plnenie
z poistného a finančné prostriedky boli pouţité na rutinnú a štandardnú údrţbu
vyplývajúcu z poistnej udalosti.
Granty a transfery (300) ako dobrovoľné príspevky boli vo výške 74 686 €. Vo výdavkovej
časti bol pouţitý celý príspevok.
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Plnenie príjmov k 31.12.2009 za organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ k 31.12.2009 spolu s MRP

210 - príjmy z vlastníctva
220 - poplatky
230 - kapitálové príjmy
290 - ostatné príjmy
300 - granty a transfery

Plnenie príjmov za vlastný úrad KŠÚ k 31.12.2009

210 - príjmy z vlastníctva
220 - poplatky
230 - kapitálové príjmy
290 - ostatné príjmy
300 - granty a transfery

Plnenie príjmov KŠÚ celkom k 31.12.2009 spolu s MRP

210 - príjmy z vlastníctva
220 - poplatky
230 -kapitálové príjmy
290 - ostatné príjmy
300 - granty a transfery
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5.2 Výdavky
Schválený rozpočet celkových beţných a kapitálových výdavkov bol stanovený vo výške
154 155 316 €, upravený rozpočet
k 31.12.2009 bol 173 046 887 €, čerpanie bez
mimorozpočtových
prostriedkov
bolo 173 025 845 €, čo predstavovalo 99,99 %
z upraveného rozpočtu roku 2009. Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2009
bolo 173 292 570 €, percento čerpania k upravenému rozpočtu predstavovalo 100,14 %.
Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 266 725 €, z toho z hľadiska
ekonomickej klasifikácie bolo čerpanie nasledovne:
610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške
15 534 €
620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní vo výške 3 713 €
630 – Tovary a sluţby vo výške 243 686 €
710 – Obstarávanie kapitálových aktív vo výške 3 795 €.
5.2.1 Beţné výdavky
KŠÚ ako celok
Schválený rozpočet beţných výdavkov bol stanovený vo výške 154 105 525 €, upravený
rozpočet bol 168 731 205 €, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo
168 710 724 €, čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Čerpanie
s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2009 bolo 168 973 654 €, percento čerpania
k upravenému rozpočtu predstavovalo 100,14 %.
Vlastný úrad KŠÚ
Schválený rozpočet beţných výdavkov bol stanovený vo výške 771 289 €, upravený rozpočet
bol 713 791 €, čerpanie bolo 713 789 €, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu
roku 2009.Mimorozpočtové zdroje úrad v roku 2009 nečerpal. V priebehu roka došlo 2 krát
k viazaniu finančných prostriedkov z dôvodu naliehavosti zabezpečenia rozpočtových zdrojov
na elimináciu dôsledkov hospodárskej krízy v roku 2009.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline
Schválený rozpočet beţných výdavkov bol stanovený vo výške 14 661 103 €, upravený
rozpočet bol 15 153 487 €, čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 15 152 043
€, čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Čerpanie
s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2009 bolo 15 414 973 €, percento čerpania
k upravenému rozpočtu predstavovalo 101,73 %.
Zdroj 111
Schválený rozpočet beţných výdavkov bol stanovený vo výške 14 661 103 €, upravený
rozpočet k 31.12.2009 bol vo výške 15 129 127 €, čerpanie
k 31.12.2009 bolo vo výške
15 127 684 €, čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2009.
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Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV
KŠÚ ako celok
Schválený rozpočet celkom v kategórii 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV na rok
2009 bol stanovený vo výške 8 661 235 €, upravený rozpočet k 31.12.2009 bol 8 925 188 €,
čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami k 31.12.2009 bolo 8 940 641 €, čo
predstavovalo 100,17 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové prostriedky
boli čerpané vo výške 15 534 €.
Vlastný úrad KŠÚ
Schválený rozpočet vlastného úradu v kategórii 610 - Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV
na rok 2009 bol 362 411 €. Na základe ţiadosti KŠÚ o presun finančných prostriedkov
z prevádzkových prostriedkov na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov,
Ministerstvo školstva SR rozpočtovým opatrením zo dňa 25.5.2009 navýšilo rozpočet
a upravený rozpočet k 31.12.2009 predstavoval 397 411 €.
Čerpanie k 31.12.2009 bolo 397 411 €, čo predstavovalo 100,00% z upraveného rozpočtu,
z toho na platy štátnych zamestnancov sa vyčerpalo 344 151 €.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline
Rozpočtové organizácie
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 8 298 824 €, upravený rozpočet bol 8 527 777 €,
čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vo výške 8 543 230
€, čo predstavovalo 100,18 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové prostriedky
boli čerpané vo výške 15 534 €.
Podprogram 078 11 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných
školách a zabezpečenie ich prevádzky
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 8 298 824 €, upravený rozpočet bol 8 523 435 €,
čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vo výške 8 538 888
€, čo predstavovalo 100,18 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové prostriedky
boli čerpané vo výške 15 534 €.
Percento plnenia priemerného prepočítaného evidenčného počtu zamestnancov za rok 2009
v porovnaní s limitom na rok 2009 bolo 99,14 %, čo je v skutočnosti o 9 zamestnancov menej
oproti záväznému limitu.
Priemerný plat zamestnancov rozpočtových organizácií za rok 2009 bol 683,5 €, z toho
priemerný plat pedagogických zamestnancov bol 766,4 € a nepedagogických zamestnancov
550,2 €.
Priemerný plat všetkých zamestnancov sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
zvýšil o index 0,03 t.j. o 3 % (22,5 €). Priemerný plat pedagogických zamestnancov sa zvýšil
o index 0,02 t. j. o 2 % (17 €) . U nepedagogických zamestnancov došlo k nárastu
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priemerného platu o index 0,06 t. j. o 6 % (30,4 €). Priemerný plat sa zvýšil z dôvodu
valorizácie platov zamestnancov s účinnosťou od 1.1.2009.
Podprogram 0AA01 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšieho
vzdelávania ľudských zdrojov
Schválený rozpočet v ekonomickej kategórii 610 na podprograme 0AA01 pre rozpočtové
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline nebol stanovený.
K 31.12.2009 bol upravený rozpočet 4 342 €, čerpanie k 31.12.2009 bolo 4 341 €, čo
predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu.
Projekt v rámci podprogramu 0AA01 realizovala z prostriedkov Európskej únie ŠZŠ a ŠMŠ,
J. Vojtaššáka 13, Ţilina a ŠZŠI Bytča.

Vyhodnotenie zamestnanosti
Vlastný úrad KŠÚ
Zamestnanci
Rozpočtovým opatrením MŠ SR zo dňa 23. 1. 2009 bol určený limit počtu zamestnancov
KŠÚ v Ţiline na 39 zamestnancov. V roku 2009 neboli vykonané ţiadne zmeny v rozpočte,
týkajúce sa počtu zamestnancov. Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2009 bol
37,7 zamestnanca, priemerný evidenčný počet štátnych zamestnancov bol 30,7.
Objem mzdových prostriedkov
Schválený rozpočet v kategórii 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV na rok 2009 bol
326 411 €. V priebehu roka boli zo strany Ministerstva školstva SR vykonané rozpočtové
opatrenia na posilnenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov úradu. Upravený rozpočet
k 31.12.2009 bol 397 411 €.
Z celkového upraveného rozpočtu mzdových prostriedkov bolo k 31.12.2009 vyčerpané 397
411 €, čo bolo 100,00 % z upraveného rozpočtu. Zo mzdových prostriedkov určených pre
štátnych zamestnancov bolo vyčerpané 344 151 €.
Priemerný plat
Priemerný plat zamestnancov KŠÚ v Ţiline za rok 2009 predstavoval 875 €. Za rovnaké
obdobie predchádzajúceho roka bol priemerný plat 853 €.
V roku 2009 bol priemerný plat štátnych zamestnancov 934 €. Za rovnaké obdobie
predchádzajúceho roka priemerný plat štátnych zamestnancov predstavoval 898 €.
Zvýšenie priemerného platu zamestnancov KŠÚ v Ţiline v roku 2009 bolo spôsobené
zvýšením sluţobného hodnotenia u štátnych zamestnancov, valorizáciou platových taríf vo
výške 4% u štátnych zamestnancov a vo výške 7% u zamestnancov odmeňovaných podľa
zákona č.. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme.
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Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
KŠÚ ako celok
Schválený rozpočet v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol stanovený
vo
výške 3 027 125 €, upravený rozpočet bol
3 148 241 €, čerpanie k 31.12.2009
bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 3 148 128 €, čo predstavuje 100,00 % z upraveného
rozpočtu roku 2009. Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami za sledované obdobie bolo
3 151 841 €, čo predstavuje 100,11 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové
prostriedky boli čerpané vo výške 3 713 €.
Vlastný úrad KŠÚ
Schválený rozpočet v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol stanovený
vo
výške 126 663 €, upravený rozpočet bol
143 135 €, čerpanie k 31.12.2009
bolo 143 135 €, čo predstavuje 100,00 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové
prostriedky vlastný úrad v sledovanom období nečerpal.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline
Rozpočtové organizácie
Schválený rozpočet v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol stanovený
vo
výške 2 900 462 €, upravený rozpočet bol
3 005 106 €, čerpanie k 31.12.2009
bez mimorozpočtových prostriedkov bolo 3 004 993 €, čo predstavovalo 100,00 %
z upraveného rozpočtu roku 2009. Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami za sledované
obdobie bolo 3 008 706 €, čo predstavovalo 100,12 % z upraveného rozpočtu roku 2009.
Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 3 713 €.
Podprogram 078 11 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných
školách a zabezpečenie ich prevádzky
Schválený rozpočet v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bol stanovený vo
výške 2 900 462 €, upravený rozpočet bol 3 003 585 €, čerpanie k 31.12.2009 bez
mimorozpočtových prostriedkov bolo 3 003 473 €, čo predstavuje 100,00 % z upraveného
rozpočtu roku 2009. Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami za sledované obdobie bolo
3 007 186 €, čo predstavuje 100,12 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové
prostriedky boli čerpané vo výške 3 713 €.
Podprogram 0AA01 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšieho
vzdelávania ľudských zdrojov
Schválený rozpočet v ekonomickej kategórii 620 na podprograme 0AA01 pre rozpočtové
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline nebol stanovený.
K 31.12.2009 bol upravený rozpočet 1 521 €, čerpanie k 31.12.2009 bolo 1 521 €, čo
predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu.
Projekt realizovali z prostriedkov Európskej únie ŠZŠ a ŠMŠ, J. Vojtaššáka 13, Ţilina
a ŠZŠI Bytča.
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Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a sluţby
KŠÚ ako celok
Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a sluţby bol stanovený vo výške 3 232 736 €,
upravený rozpočet bol k 31.12.2009
3 295 189 €. Čerpanie bez mimorozpočtových
prostriedkov bolo 3 294 465 €, čo predstavovalo 99,98 % z upraveného rozpočtu roku 2009.
Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 243 683 €. Čerpanie spolu
s mimorozpočtovými prostriedkami bolo 3 538 148 €, čo predstavovalo 107,37 % z
upraveného rozpočtu.
Vlastný úrad KŠÚ
Schválený rozpočet v kategórii 630 – Tovary a sluţby bol stanovený vo výške 282 215 €,
upravený rozpočet k 31.12.2009 bol 172 395 €, čerpanie prostriedkov bolo 172 395 €, čo
predstavovalo 100,00% z upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové prostriedky úrad nečerpal.
Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne:
Na poloţke 631 - Cestovné náhrady bol upravený rozpočet 5 695 €, čerpanie za
sledované obdobie bolo 5 695 €, čo je 100,00% z upraveného rozpočtu. Cestovné
náhrady boli čerpané vo výške 5 361 € na tuzemské sluţobné cesty a 334 € bolo
vyčerpaných na zahraničných sluţobných cestách zamestnancov úradu. V priebehu
roka 2009 bolo uskutočnených 5 zahraničných sluţobných ciest a to 2 do Českej
republiky, 1 do Rakúska, 1 do Spolkovej republiky Nemecko a l do Poľska.
Na poloţke 632 – Energie, voda, komunikácie – bol upravený rozpočet 39 715 €,
čerpanie k 31.12.2009 bolo 39 715 €, čo predstavovalo 100% z upraveného rozpočtu.
Z uvedenej poloţky boli vykryté náklady na elektrickú energiu, plyn a teplo na ÚK
a dodávku teplej vody pre budovu KŠÚ v Ţiline a budovu v Námestove, Hattalova
ulica, ktorá je v správe Krajského školského úradu v Ţiline. Ďalej výdavky za
poštovné, telefóny, prístup k internetu a úhrady za sluţby verejnosti poskytované STV
a SRo.
Výdavky na poloţke 633 – Materiál – boli čerpané vo výške 33 182 €, čo
predstavovalo 100,00% z upraveného rozpočtu. Náklady boli vynaloţené na nákup
výpočtovej techniky (USB kľúčov, myši k PC, klávesnica k PC, notebook), obstaranie
softwéru vrátane výdavkov na obstaranie licencií súvisiacich s pouţívaním softwéru,
náklady na nákup kancelárskeho materiálu, odbornej literatúry a časopisov potrebných
pre ďalšie vzdelávanie a informovanosť zamestnancov KŠÚ a náklady
na
reprezentačné.
Na poloţke 634 – Dopravné – upravený rozpočet bol vo výške 25 122 €. Čerpanie
na uvedenej poloţke bolo 25 122 €, čo predstavuje 100% z upraveného rozpočtu.
Výdavky na uvedenej poloţke súviseli s nákladmi na nákup pohonných hmôt, oleja
a špeciálnych kvapalín, údrţbu motorových vozidiel a nákup náhradných dielov,
prepravné, poistenie a náklady na nákup diaľničných známok.
Na poloţke 635 – Rutinná a štandardná údrţba – bol upravený rozpočet vo výške
4 483 €. Čerpanie bolo 4 483 €, čo predstavovalo 100% z upraveného rozpočtu. Na
uvedenej poloţke boli čerpané výdavky najmä na opravy výpočtovej techniky, opravu
kopírky a údrţbu budovy.
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Poloţka 636 – Nájomné – čerpanie predstavovalo 595 €, čo je 100 % z upraveného
rozpočtu, čerpané výdavky boli za nájom garáţe a nájom poštového priečinka.
Výdavky na poloţke 637 – Sluţby – boli čerpané v celkovej výške 63 602 €, čo je
100% z upraveného rozpočtu. Na danej poloţke boli čerpané prostriedky na školenia,
upratovanie, odvoz odpadu, špeciálne sluţby, výdavky na stravovanie zamestnancov
podľa platných predpisov, poistenie budovy, prídel do sociálneho fondu v zmysle
zákona, kolkové známky, odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, daň
z nehnuteľnosti za budovu.
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli čerpané na chod Krajského školského
úradu v Ţiline a údrţbu majetku v jeho správe. Boli pouţité a vynakladané hospodárne
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 2 950 521 €, upravený rozpočet bol
2 907 034 €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 bez mimorozpočtových prostriedkov bolo vo
výške 2 906 789 €, čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Čerpanie
s mimorozpočtovými prostriedkami bolo 3 150 472 €, čo predstavovalo 108,37 %
z upraveného rozpočtu.
Rozpočet v priebehu roka 2009 poklesol o 43 487 € a to najmä z dôvodu normatívneho
nápočtu finančných prostriedkov v súlade s Nariadením vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy
a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. Ďalšími úpravami rozpočtu boli presunuté
finančné prostriedky do ekonomickej kategórie 640 – Beţné transfery na zabezpečenie
vyplatenia nemocenských dávok, na úhradu nákladov spojených s ubytovaním zahraničných
lektorov atď. V roku 2009 bol pridelený rozpočet na nenormatívne finančné prostriedky ako
napr. na vzdelávacie poukazy, asistentov učiteľa, odchodné, dopravné, havárie, mimoriadne
výsledky ţiakov.
Podprogram 078 11 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných
školách a zabezpečenie ich prevádzky
Schválený rozpočet v ekonomickej kategórii 630 - Tovary a sluţby bol stanovený vo výške
2 950 521 €, upravený rozpočet bol 2 846 212 €, čerpanie bez mimorozpočtových
prostriedkov bolo 2 845 968 €,
čo predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu
k 31.12.2009, čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami bolo vo výške 3 089 651 €.
Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo 243 683 €.
Podprogram 078 13 – Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva
Schválený rozpočet pre rozpočtové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Ţiline nebol stanovený. K 31.12.2009 bol upravený rozpočet 40 167 €, čerpanie
k 31.12.2009 bolo 40 166 €, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu.
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Finančné prostriedky boli určené na zabezpečenie celoslovenských súťaţi ţiakov základných
a stredných škôl v roku 2009, na zabezpečenie rozvojových projektov ako napr. Enviroprojekt
2009, E-vzdelávanie, El. a revitalizáciu školských kniţníc a Jazykové laboratória.
Podprogram 0AA01 – Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy a ďalšieho
vzdelávania ľudských zdrojov
Schválený rozpočet pre rozpočtové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Ţiline nebol stanovený. K 31.12.2009 bol upravený rozpočet 20 655 €, čerpanie
k 31.12.2009 bolo 20 655 €, čo predstavuje 100,00 % z upraveného rozpočtu.
Projekt v rámci podprogramu 0AA01 realizovala z prostriedkov Európskej únie ŠZŠ a ŠMŠ,
J. Vojtaššáka 13, Ţilina a ŠZŠI Bytča.
Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Beţné transfery
KŠÚ ako celok
Schválený rozpočet beţných transferov bol stanovený vo výške 139 184 429 €, upravený
rozpočet bol 153 362 587 €, čerpanie k 31.12.2009 bolo 153 343 024 €, čo predstavovalo
99,99 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
Vlastný úrad KŠÚ
Schválený rozpočet beţných transferov pre vlastný úrad v roku 2009 nebol stanovený. Z
dôvodu potreby vyplatenia nemocenských dávok úrad vykonal vnútorný presun beţných
výdavkov z ekonomickej kategórie 630 – Tovary a sluţby na ekonomickú kategóriu 640 –
Beţné transfery vo výške 850 €. K 31.12.2009 bolo z uvedenej sumy čerpané 849 €, čo
predstavuje 99,88 % z upraveného rozpočtu roku 2009.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline
Schválený rozpočet v kategórii 640 bol stanovený vo výške 511 296 €, upravený rozpočet
bol 713 570 €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 bolo vo výške 712 565 €, čo predstavovalo
99,86 % z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
641001 – Príspevkovej organizácii
Krajský školský úrad financoval jednu príspevkovú organizáciu SOU pre TPM, Ţilina, ktorá
je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom príspevku. Schválený rozpočet roku 2009 pre
uvedenú organizáciu predstavoval sumu 511 296 €, upravený rozpočet bol vo výške 550 259
€, z toho normatívne prostriedky vo výške 543 776 €, nenormatívne prostriedky na
vzdelávacie poukazy boli vo výške 4 105 €, na odchodné vo výške 1 778 € a za
mimoriadne výsledky ţiakov vo výške 600 €.
V rámci podprogramu 078 13 bolo škole
poukázaných 2 158 € na organizáciu a zabezpečenie celoslovenskej súťaţe zručnosti v odbore
cukrár. K 31.12.2009 bola škole poukázaná dotácia z KŠÚ v Ţiline vo výške 550 296 €, čo
predstavuje 100,00 % z upraveného rozpočtu roku 2009.
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Organizácia vykázala k 31.12.2009 náklady vo výške 726 789 € a výnosy vo výške 716 887 €,
z toho vlastné výnosy predstavovali sumu 166 591 €. Škola vykázala k 31.12.2009 záporný
hospodársky výsledok vo výške 9 902 €.
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Schválený rozpočet roku 2009 nebol stanovený, upravený rozpočet k 31.12.2009 bol 163 311
€, z toho normatívne finančné prostriedky (napr. odstupné, nemocenské dávky, ubytovanie
zahraničných lektorov a pod.) boli vo výške 87 258 €, nenormatívne finančné prostriedky
na dopravné boli vo výške 60 514 € a na odchodné v objeme 15 539 €. Školy čerpali rozpočet
k 31.12.2009 vo výške 162 306 €, čo predstavuje 99,38 % z upraveného rozpočtu.
Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
641009 -- Obci
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 76 375 914 €, upravený rozpočet bol
81 333 631 €, čerpanie k 31.12.2009 bolo 81 323 328 €, čo predstavovalo 99,99%
z upraveného rozpočtu k 31.12.2009. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
641010 – Vyššiemu územnému celku
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 56 758 548 €, upravený rozpočet bol 59 006 281
€, čerpanie k 31.12.2009 bolo 59 006 281 €, čo predstavovalo 100,00 % z upraveného
rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
642004 – Cirkevnej škole
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 1 385 565 €, upravený rozpočet k 31.12.2009
bol 7 579 961 €, čerpanie bolo 7 571 707 €, čo predstavovalo 99,89 % z upraveného
rozpočtu. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
642005 – Súkromnej škole
Schválený rozpočet bol stanovený vo výške 4 153 106 €, upravený rozpočet k 31.12.2009 bol
4 726 136 €. Čerpanie k 31.12.2009 bolo 4 726 136 €, čo predstavovalo 100,00 %
z upraveného rozpočtu roku 2009. Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.
5.2.2 Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet v kategórií 700 bol stanovený vo výške 49 791 €, upravený rozpočet k 31.
12. 2009 bol 4 315 682 €, čerpanie bez mimorozpočtových výdavkov bolo 4 315 121 €, čo
predstavovalo 99,99% z upraveného rozpočtu. Čerpanie v kategórií 700 s mimorozpočtovými
prostriedkami k 31. 12. 2009 bolo 4 318 916 €, čo predstavovalo k upravenému rozpočtu
100,07%. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 3 795 €.
Čerpanie výdavkov kategórie 710 – Obstarávanie kapitálových aktív
KŠÚ ako celok
Schválený rozpočet v kategórií 710 bol stanovený vo výške 49 791 €, upravený rozpočet k 31.
12. 2009 bol 1 846 863 €, čerpanie bez mimorozpočtových výdavkov bolo 1 846 809 €, čo
predstavovalo 100,00 % z upraveného rozpočtu.
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Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami k 31. 12. 2009 bolo 1 850 604 €, čo
predstavovalo 100,20% k upravenému rozpočtu.
Vlastný úrad KŠÚ
Schválený rozpočet nebol stanovený, upravený rozpočet k 31. 12. 2009 bol 1 301 666 €,
čerpanie bolo 1 301 666 €, čo predstavovalo 100 % z upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové
zdroje neboli čerpané. Kapitálové výdavky boli čerpané nasledovne:
Program 078 14:
713002 Nákup výpočtovej techniky
23 800 € - nákup výpočtovej techniky (interaktívne tabule)
714001 Nákup osobných automobilov
16 500 € - nákup osobného automobilu
Program 0781A04:
Projekt MV a RR SR - Operačný program Infraštruktúra vzdelávania s názvom
„Zníţenie energetickej náročnosti - Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
v Čadci“ - 1 261 366 € - rekonštrukcia a modernizácia. Cieľom projektu bolo
rekonštruovať a modernizovať školskú budovu a tým dosiahnuť zníţenie jej
energetickej náročnosti. Kompletne bola zrekonštruovaná plochá strecha na šikmú
valbovú konštrukciu, zateplenie strešného plášťa, výmena elektroinštalácie,
zateplenie budovy, zrekonštruované sociálne zariadenia a kabinety, vymenené
okná a radiátory.
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline
Schválený rozpočet v kategórií 710 bol stanovený vo výške 49 791 €, upravený rozpočet
k 31.12.2009 bol 545 197 €, čerpanie bez mimorozpočtových výdavkov bolo 545 142 €, čo
predstavovalo 99,99 % z upraveného rozpočtu. Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami
k 31.12.2009 bolo 548 937 €, čo predstavovalo 100,68 % z upraveného rozpočtu.
Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu boli čerpané podľa programovej štruktúry
a ekonomickej klasifikácie nasledovne:
Program 078 11 (zdroj 111):
711001 Nákup pozemkov
329 437 € - odkúpenie pozemkov: OU Liptovský Mikuláš
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí
165 969 € - odkúpenie budovy: ŠZŠ Liptovský Hrádok
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
4 948 € - kuchynský robot: DgC Lietavská Lúčka
713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a
materiálu
346 € - akustické zariadenie: Gymnázium bilingválne Ţilina
716 Prípravná a projektová dokumentácia
10 000 € - vypracovanie projektovej dokumentácie: ŠZŠ Liptovský Hrádok
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717001 Realizácia nových stavieb
8 000 € - vybudovanie bezbariérového vstupu: SŠI Námestovo
10 496 € - vybudovanie spojovacej chodby: ŠZŠI Bytča
717002 Rekonštrukcia a modernizácia
15 946 € - rekonštrukcia výmenníkovej stanice: ŠZŠ Kysucké Nové Mesto
Zdroj 72f:
713003 Nákup telekomunikačnej techniky
2 600 € - nákup telefónnej ústredne: SŠI Námestovo
Zdroj 72j:
713003 Nákup telekomunikačnej techniky
1 195 € - nákup telefónnej ústredne: SŠI Námestovo
Čerpanie výdavkov kategórie 720 – Kapitálové transfery
KŠÚ ako celok
Schválený rozpočet v kategórii 720 nebol stanovený, upravený rozpočet k 31. 12. 2009 bol
2 468 819 €, čerpanie bolo 2 468 312 €, čo predstavovalo 99,98% z upraveného rozpočtu.
Program 07 811(zdroj 111):
721006 Obci
2 305 662 € – havarijné situácie obce a mestá v územnej pôsobnosti
721007 Vyššiemu územnému celku
162 650 € – havarijné situácie VÚC
Krajský školský úrad v Ţiline hospodáril s rozpočtovými prostriedkami v sledovanom období
v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých predpisov. Plnil všetky úlohy, vyplývajúce mu z príslušných zákonov,
mesačne a podľa potreby priebeţne zabezpečoval financovanie preneseného výkonu štátnej
správy a škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
V priebehu roka 2009 nedošlo k výrazným problémom, ktoré by negatívne ovplyvnili tvorbu
a čerpanie rozpočtových prostriedkov a celkový chod organizácie.
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Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 31.12.2009
za KŠÚ ako celok spolu s MRZ – za všetky programy

610 - Mzdy
620 - Poistné
630 - Tovary a služby
640 - Transfery
710 - Kapitálové aktíva
720 - Kapitálové transfery

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 31.12.2009 za zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ – za všetky programy vrátane MRZ

610 - Mzdy
620 - Poistné
630 - Tovary a služby
640 - Transfery
710 - Kapitálové aktíva
720 - Kapitálové transfery

Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie k 31.12.2009 za vlastný úrad

610 - Mzdy
620 - Poistné
630 - Tovary a služby
640 - Transfery
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Čerpanie bežných výdavkov podľa zriaďovateľov k 31.12.2009
za podprogramy 078 11, 078 14, 078 13

KŠÚ
Obce
VÚC
Cirkevné školy
Súkromné školy

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa zriaďovateľov k 31.12.2009
za podprogram 078 11, 078 14
KŠÚ
Obce
VÚC
Cirkevné školy
Súkromné školy

Čerpanie bežných a kapitálových výdavkov za všetky programy k 31.12.2009

Bežné výdavky

Kapitálové výdavky
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Čerpanie finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu v roku 2009 za všetkých
zriaďovateľov a všetky programy bolo vykázané v celkovej čiastke 173 025 845 €, z toho na:
beţné výdavky vo výške 168 710 725 €
kapitálové výdavky vo výške 4 315 120 €.
Čerpanie beţných a kapitálových výdavkov predstavovalo 99,99 % k upravenému rozpočtu
roku 2009.
Krajský školský úrad v Ţiline (vlastný úrad) vyčerpal finančné prostriedky pridelené zo
štátneho rozpočtu v celkovej čiastke 1 268 297 €, z toho na:
beţné výdavky vo výške 1 227 997 €
kapitálové výdavky vo výške 40 300 €.
Beţné i kapitálové výdavky boli vyčerpané na 100,00 % k upravenému rozpočtu roku 2009.
Výdavky na osobné náklady predstavovali 44 %, na prevádzkové náklady 14 % a beţné
transfery (na obce a VÚC) 42 %.
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu
v Ţiline vyčerpali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 15 697 185 €, z toho:
beţné výdavky vo výške 15 152 043 €
kapitálové výdavky vo výške 545 142 €.
Čerpanie predstavovalo 99,99 % k upravenému rozpočtu roku 2009. Najvyššie percento
čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z beţných výdavkov predstavujú
výdavky na osobné náklady a to 76,1 %.
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6.

PERSONÁLNE OTÁZKY

6.1

Personálne obsadenie a odbornosť zamestnancov úradu

Počet zamestnancov
Rozpočtovým opatrením Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 23. 01. 2009 bol
na rok 2009 stanovený počet zamestnancov pre Krajský školský úrad v Ţiline – celkom 39
zamestnancov.
V roku 2009 neboli vykonané ţiadne zmeny v rozpočte týkajúce sa počtu zamestnancov.
Jedna štátna zamestnankyňa bola vymenovaná do dočasnej štátnej sluţby na zástup materskej
a rodičovskej dovolenky.
Skutočný počet zamestnancov k 31.12.2009 bol 38, z toho 31 štátnych zamestnancov
a 7 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Tabuľka č. 6.1.1 – Počet zamestnancov
počet zamestnancov
určených rozpisom

skutočný počet zamestnancov
k 31.12.2009

31
8

31
7

39

38

počet štátnych zamestnancov
počet zamestnancov pri výkone prác vo
verejnom záujme
spolu

Graf č. 6.1.1 - Počet zamestnancov k 31.12.2009

40
35
30
25

počet zamestnancov
určený rozpisom

20
15

skutočný počet
zamestnancov k 31.
12. 2009

10
5
0
počet štátnych
zamestnancov

počet zamestnancov
pri výkone prác vo
verejnom záujme

spolu

49

6. .Personálne otázky

Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia
Väčšiu časť zamestnancov Krajského školského úradu v Ţiline tvoria ţeny - 71 %.
Tabuľka č. 6.1.2 – Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2009
ţeny
27

Pohlavie
Počet zamestnancov

muţi
11

Graf č. 6.1.2 – Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2009

muži
ženy

Štruktúra zamestnancov podľa veku
Tabuľka č. 6.1.3 – Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2009
Vekové rozpätie
Počet zamestnancov

Do 30 rokov

30-39 rokov

40-49 rokov

50-59 rokov

60 a viac

0

8

11

16

3

Graf č. 6.1.3 – Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2009

do 30 rokov
30-39 rokov
40-49 rokov
50-59 rokov
60 a viac
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov
Profesionalita a odbornosť zamestnancov KŠÚ vyplýva aj z vysokej vzdelanostnej úrovne
zamestnancov. Väčšina zamestnancov (76,3 %) má vysokoškolské vzdelanie, z toho
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa má 2,6 % a vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 73,7 %
zamestnancov. Počas roku 2009 si formou externého štúdia na vysokej škole zvyšovali svoju
kvalifikáciu traja zamestnanci. V priebehu roka 2009 2 zamestnanci ukončili magisterské
štúdium a 1 zamestnankyňa pokračuje v magisterskom štúdiu.
Tabuľka č. 6.1.4 – Najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov k 31.12.2009
Vzdelanie

stredné

úplné stredné

vysokoškolské
I. stupňa

vysokoškolské
II. stupňa

2

7

1

28

Počet zamestnancov

Graf č. 6.1.4 – Najvyššie dosiahnuté vzdelanie zamestnancov k 31.12.2009

stredné
úplné stredné
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. Stupňa

Druh štátnej sluţby štátnych zamestnancov
K 31.12.2009 boli dve zamestnankyne v dočasnej štátnej sluţbe na zástup za materskú
a rodičovskú dovolenku, ostatní štátni zamestnanci sú v stálej štátnej sluţbe.
Zaradenie zamestnancov do platových tried
Štátni zamestnanci sú zaradení do platových tried podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú
majú podľa opisu činností na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste vykonávať.
Tabuľka č. 6.1.5 – Zaradenie štátnych zamestnancov do platových tried k 31.12.2009
Platová trieda
počet štátnych zamestnancov

1
-

2
-

3
-

4
1

5
2

6
2

7
21

8
3

9
2

10
-
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Zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme sú zaradení do platových tried podľa
najnáročnejšej činnosti z hľadiska jej zloţitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaţe,
ktorú majú vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.
Tabuľka č. 6.1.6 – Zaradenie zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme do
platových tried k 31.12.2009
Platová trieda / Platový stupeň
počet zamestnancov pri výkone prác
vo verejnom záujme

1

2

3/12

4/12

5

6

7/10

8/12

9/08

9/11

10/12

-

-

1

1

-

-

1

1

1

1

1

6.2 Personálne obsadenie a odbornosť
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ

riaditeľov

škôl

a školských

zariadení

Krajský školský úrad v Ţiline mal k 31.12.2009 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 41 škôl
a školských zariadení s právnou subjektivitou, ktoré riadilo 40 riaditeľov.
Tabuľka č. 6.2.1 – Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
k 31.12.2009
Druh školy alebo školského zariadenia
gymnáziá
špeciálne školy
odborné učilištia
školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
špeciálne výchovné zariadenia
SPOLU

počet
4
19
4
11
3
41

Graf č. 6.2.1 – Počet škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
k 31.12.2009
gymnáziá
špeciálne školy
odborné učilištia
školské zariadenia výchov.
Poradenstva a prevencie
špeciálne výchovné zariadenia
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V roku 2009 bolo vyhlásených 23 výberových konaní na obsadenie funkcie riaditeľa školy
a školského zariadenia. Z toho sa uskutočnilo 22 výberových konaní, ktoré boli úspešné
a vybraný uchádzač bol vymenovaný do funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia.
Jedno výberové konanie sa neuskutočnilo z dôvodu neprihlásenia sa ţiadneho záujemcu.
Štruktúra riaditeľov podľa veku
Aţ 90 % riaditeľov škôl je vo veku od 40 do 59 rokov.
Tabuľka č. 6.2.2 – Štruktúra riaditeľov podľa veku k 31.12.2009
Vekové rozpätie
počet riaditeľov

do 30 rokov 30-39 rokov
0
4

40-49 rokov
15

50-59 rokov
21

60 a viac
0

Graf č. 6.2.2 – Štruktúra riaditeľov podľa veku k 31.12.2009

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

Štruktúra riaditeľov podľa pohlavia
Z celkového počtu riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Ţiline je 65 % ţien a 35 % muţov.
Tabuľka č. 6.2.3 – Štruktúra riaditeľov podľa pohlavia k 31.12.2009
Pohlavie
počet riaditeľov

ţeny
26

muţi
14
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Graf č. 6.2.3 – Štruktúra riaditeľov podľa pohlavia k 31.12.2009

muži
ženy

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie riaditeľov
Všetci riaditelia škôl a školských zariadení spĺňajú predpoklady na výkon pedagogickej
a odbornej činnosti v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poţiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Riaditelia škôl a školských zariadení sa ďalej vzdelávajú v rôznych oblastiach.
K 31. 12. 2009 malo 29 riaditeľov vykonanú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu ako 1.
atestáciu a 17 riaditeľov vykonanú 2. kvalifikačnú skúšku ako 2. atestáciu v súlade so
zákonom č. 317/2009 Z. z.
Odmeňovanie riaditeľov
Pri odmeňovaní riaditeľov škôl a školských zariadení sa postupuje podľa zákona
č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“).
Riaditeľom škôl a školských zariadení bol od 1.11.2009 určený tarifný plat podľa prílohy č. 7
k zákonu č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2009 Z. z. v pracovnej triede dva, okrem
gymnázií, ktorým bol určený tarifný plat v pracovnej triede jedna.
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6.3

Organizačná štruktúra

Krajský školský úrad v Ţiline riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednostka. V KŠÚ Ţilina sú
tieto stupne riadenia:
a) prednostka
b) vedúci jednotlivých organizačných útvarov
Krajský školský úrad sa organizačne člení na:
a) osobný úrad
b) oddelenia
c) úseky

6.4

Organizačná schéma k 31. 12. 2009
PREDNOSTKA

Oddelenie
ekonomických
činností

Oddelenie
odborných
a metodických
činností

Úsek rozpočtu

Metodika pre materské
školy

Úsek účtovníctva

Metodika pre základné
školy

Osobný
úrad

Úsek
právny

Úsek
kontroly

Úsek obrany,
bezpečnosti
a ochrany,
BOZP, PO

Úsek personalistiky,
vzdelávania
a starostlivosti o
zamestnancov

Mzdová učtáreň

Úsek vnútornej prevádzky

Metodika pre špeciálne
školy a škol zariadenia

Metodika pre
škol.zariadenia vých.
poradenstva a prevencie

Metodika pre gymnáziá,
SOŠ a konzervatóriá

Metodika pre súťaže,
vzdelávanie, mládež
a telesnú výchovu
Metodika pre zariadenia
školského stravovania

Štatistika
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6.5

Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci KŠÚ sa na vzdelávacích aktivitách zúčastňovali v priebehu celého roka 2009.
Vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme zabezpečoval osobný úrad.
Tabuľka 6.5.1 - Vzdelávacie aktivity

počet vzdelávacích aktivít (rôzne typy)
počet dní na vzdelávacích aktivitách
Náklady/ Sk

KŠÚ
spolu

na jedného zamestnanca

27
61
1 520,68 €

0,7
1,6
40,02 €

Tabuľka 6.5.2 – Vzdelávacie aktivity zamestnancov
Vzdelávacie aktivity za rok 2009
Cestovné náhrady – novela zákona od 1.1.2009
Dane z príjmov zo závislej činnosti
Zmeny v legislatíve, prechod na euro v zdravotnom
a sociálnom poistení od 1.1.2009
Agresivita a šikanovanie u školskej mládeţe
Seminár k APV WinPaM Personalistika a platy vo
WinPaM
Seminár k APV WinIBEU Ako začať s WinIBEU
Budovanie spolupráce a výmena skúseností v oblasti
predprimárneho vzdelávania
Konferencia Učíme pre ţivot
Vzdelávanie predsedov OZ v okrese Ţilina
Účtovná konsolidácia subjektov ústrednej správy a
samosprávy
Riadiace akty – vnútorné predpisy škôl a predškolských
zariadení, správne konanie pre potreby škôl
Aktuálna problematika uplatňovania zákona o správe
majetku v praxi
Školenie štatistikov KŠÚ
Prehľad a aktuálne zmeny zdravotného poistenia a ročné
zúčtovanie
Príprava projektov financovaných zo štrukturálnych
fondov EÚ
Zákon o pedagogických zamestnancoch
Zákon o rozpočtových pravidlách a ekonomickej
klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

počet
celková suma
zamestnancov za vzdelávanie
na vzdelávaní
(v €)
1
36,51
1
40,00
1
2

39,99
119,40

1
7

20,00
140,00

1
1
1

25,00
20,00
50,00

3

138,00

2

58,00

1
1

48,00
0,00

1

39,99

1
1

73,50
17,00

4

188,00
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Medzinárodná odborno-vedecká konferencia Od detskej
opatrovne k materskej škole
Seminár Tvorivosť a inovácia – Európsky rok 2009
Zákon o cestovných náhradách v praxi
Nový zákon o štátnej sluţbe
Konsolidovaná účtovná závierka za r. 2009 v štátnej
správe
Individuálna účtovná závierka za r. 2009 v štátnej
správe
Dane z príjmov zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie
Pripravme sa na konsolidáciu
Konsolidovaná účtovná závierka v rezorte školstva
Nový zákon o pedagogických a odborných
zamestnancoch
Spolu

1
1
3
3

15,00
0,00
108,00
138,00

2

94,00

2
1
2
2

92,00
39,99
40,00
0,00

10

0,00
1 520,68

Okrem uvedených vzdelávacích aktivít sa zamestnanci KŠÚ v Ţiline zúčastnili školenia IKT
a ďalej sa vzdelávali formou samoštúdia.

6.6

Očakávaný vývoj vo vzdelávaní zamestnancov

V roku 2010 bude potrebné zabezpečiť účasť zamestnancov na odborných seminároch a
školeniach v súlade s minimálnymi štandardami cieľových prioritných skupín štátnych
zamestnancov.
Dôleţité budú aj vzdelávania v oblasti tvorby a financovania projektov z ESF a informačných
technológií.
Naďalej budú prebiehať vzdelávania v oblasti legislatívy a novelizácie dôleţitých právnych
predpisov.
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7. CIELE A PREHĽAD PLNENIA
Hlavné ciele krajského školského úradu vyplývajú z jeho úloh a poslania, stanovených
zákonom. Ich realizáciou sa napĺňa úloha a zmysel tejto inštitúcie, zriadenej na výkon
miestnej štátnej správy.
Hlavné ciele a úlohy sa koncentrovali na okruhy aktivít:
kontrolou dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva,
výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských
zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti (s výnimkou kontroly a hodnotenia, ktoré
vykonáva Štátna školská inšpekcia) skvalitniť riadiacu a organizačnú prácu riaditeľov škôl
a školských zariadení
vydávaním organizačných, metodických pokynov a usmernení pre zriaďovateľov
a riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a vykonávaním
odborných, metodicko-konzultačných činností pre zriaďovateľov, riaditeľov škôl
a školských zariadení, odborných zamestnancov školských úradov v oblasti organizácie
výchovy a vzdelávania, školského stravovania, práce s mládeţou, rozvoja telesnej
výchovy a športu zabezpečiť funkčnosť školského systému a schopnosť reagovať na jeho
zmeny a napredovanie
koordinovaním plnenia spoločných úloh s inými orgánmi štátnej správy pri riešení
závaţných spoločenských problémov podľa rozhodnutia vlády Slovenskej republiky
dosiahnuť jednotný postup pri ich plnení
plnením úloh v oblasti financovania škôl a školských zariadení a kontrolou efektívnosti
vyuţívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam
zabezpečiť ich riadny chod a fungovanie a sprehľadniť tok finančných prostriedkov
menovaním predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky,
absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky garantovať ich maximálnu objektívnosť a
odbornosť
spoluprácou vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi
školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými osobami a s fyzickými
osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaţí detí a ţiakov škôl
a školských zariadení zabezpečiť rozvoj telesnej kultúry mladej generácie
utváraním potrebných materiálnych, personálnych a organizačných predpokladov pre
realizáciu koncepcie štátnej starostlivosti o deti mládeţ a zabezpečovaním plnenia úloh
vyplývajúcich z vládneho programu starostlivosti o deti a mládeţ podieľať sa na boji proti
negatívnym celospoločenským javom (kriminalita, drogové závislosti, xenofóbia,
rasizmus, záškoláctvo).
kvalitnou prípravou projektových zámerov získavať nenávratné finančné prostriedky zo
štrukturálnych fondov EÚ na skvalitnenie priestorových a materiálno-technických
podmienok škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
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intenzívnejšou komunikáciou so zriaďovateľmi, školami a školskými zariadeniami
prostredníctvom internetu a elektronickej pošty zvýšiť operatívnosť a kvalitu riadenia
a zniţovať prevádzkové náklady
Prehľad plnenia cieľov
Uvedené v bode 4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady

Potrebné inovácie a zmeny
Potrebné inovácie a zmeny sa týkajú napr.:
zvýšenia kontroly výstupných materiálov
zabezpečovania dostupnosti pedagogických dokumentov a legislatívnych predpisov pre
jednotlivých zamestnancov
skvalitňovania elektronického sieťového prepojenia všetkých pracovísk, zvýšenia
obsahovej aj funkčnej kvality vlastnej webovej stránky a pripojenia do siete internetu
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM
ROKU
Na realizáciu činností uvedených v hodnotiacej správe za rok 2008 vyuţíval krajský školský
úrad :
ľudské zdroje
spolupráca s partnerskými organizáciami a inštitúciami
finančné zdroje
Oblasť ľudských zdrojov
Medzi najdôleţitejšie zdroje KŠÚ patria ľudské zdroje. Skladba zamestnancov KŠÚ
pozostávajúca zo štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme je rozhodujúca pre kvalitné plnenie úloh pri výkone miestnej štátnej správy
v školstve.
Zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov KŠÚ prostredníctvom školení, seminárov vo
všetkých oblastiach ich činnosti prispelo k pruţnejšiemu a profesionálnejšiemu riešeniu
vzniknutých problémov týkajúcich sa školskej problematiky.
Neustále sa zvyšujúci počet klientov KŠÚ, kvalita poskytovaných sluţieb spolu s ďalšími
faktormi svedčia o opodstatnenosti KŠÚ pri presadzovaní úloh štátnej školskej politiky
v roku 2009 v Ţilinskom kraji.
Spolupráca s partnerskými organizáciami a inštitúciami
na úseku základných škôl, materských škôl a školských jedální:
veľmi dobrá spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pri
organizačnom zabezpečovaní celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníka ZŠ
o V Ţilinskom kraji malo celoslovenské testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 92009 dňa 11. marca 2009 absolvovať 8 371deviatakov z 384 tried v 200 základných
školách. Pre zvládnutie tejto úlohy školy vytvorili 644 testovacích skupín, z čoho 68
skupín bolo určených pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením. Kvôli zabezpečeniu
objektívnosti testovania delegoval KŠÚ do testovacích skupín supervízorov z radov
učiteľov, odborných zamestnancov školských úradov a zamestnancov KŠÚ.
o KŠÚ vyhodnotil záznamy z testovania od 644 supervízorov a vo forme záverečnej
správy ich zaslal na NÚCEM. V zisteniach správ neboli zaznamenané problémy
a nedostatky testovania. Zo 45 ţiakov, ktorí riadny termín neabsolvovali, bolo 17
ţiakov v zahraničí a 28 ţiakov bolo práce neschopných.
o Náhradného termínu testovania 30. marca 2009 sa zúčastnilo len 12 ţiakov.
Dokumentácia bola zaslaná na NÚCEM Bratislava.
o KŠÚ zabezpečoval na 12 vybraných školách nášho kraja dňa 29. apríla 2009
testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti ţiakov 9. ročníka. Na testovaní sa
zúčastnilo 468 ţiakov. Kontrolu objektivity testovania zabezpečoval KŠÚ len
zamestnancami oddelenia odborných a metodických činností.
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Dokumentácia z testovania a protokol o priebehu testovania bol doručený technickému
riešiteľovi testovania.
prizývanie odborných zamestnancov OOaMČ na pracovné porady škôl v pôsobnosti
školských úradov
s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky – spolupráca dobrá, viacerí zamestnanci sú
členmi, resp. odbornými garantmi komisií a iných orgánov MŠ SR, napr. sekcia školského
stravovania
spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Ţilina a Liptovský Mikuláš je najmä
v oblasti školského stravovania detí v hmotnej núdzi na priemernej úrovni, dobrá
spolupráca je na regionálnych úrovniach
spolupráca so všetkými 5 RÚVZ /Ţilina, Čadca, Martin, Liptovský Mikuláš a Dolný
Kubín/ na území regiónu Ţilina v oblasti školského stravovania je veľmi dobrá
so Štátnou školskou inšpekciou – spolupráca dobrá, uskutočňujú sa osobné konzultácie
metodikov s inšpektormi podľa potreby, účasť na spoločných pracovných poradách
poriadaných odbornými zamestnancami ŠÚ
spolupráca so zriaďovateľmi ZŠ, MŠ a školských jedální ako aj s ich riaditeľmi.
Bezplatné poskytnutie priestorov z dôvodu pracovných porád, školení a iných akcií
poriadaných KŠÚ v oblasti školského stravovania
členstvo v Národnej spoločnosti pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo
členstvo v komisii prevencie protispoločenských a sociálno–patologických javov pri
Obvodnom úrade v Ţiline
spolupráca a odborná súčinnosť v územnej pôsobnosti CPPPaP s orgánmi a organizáciami,
ktoré sa podieľajú na prevencii, ale i na odstraňovaní a represii sociálno-patologických
javov mládeţe
s orgánmi školskej samosprávy - spolupráca je dobrá, mnohokrát však závisí od zloţenia
rady školy
so Školským výpočtovým strediskom v Liptovskom Mikuláši – veľmi dobrá spolupráca,
najmä pri prijímacom a odvolacom konaní na štúdium na stredných školách
dobrá spolupráca so zriaďovateľmi škôl v oblasti financovania
na úseku stredných škôl:
s Ministerstvom školstva SR – spolupráca je veľmi dobrá, práca v komisii pre morálne
oceňovanie v rezorte školstva, v komisii pre udeľovanie čestných názvov školám
a školským zariadeniam
veľmi dobrá spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pri
organizačnom zabezpečovaní maturitnej skúšky
o V oblasti organizačného zabezpečenia Maturity 2009 OOaMČ zabezpečilo informácie
a pokyny riaditeľom škôl formou metodických usmernení s akcentom na ich
povinnosti v príprave a organizácii maturitných skúšok. Bola vytvorená databáza
predsedov školských a predmetových maturitných komisií (ďalej len „PŠMK
a PPMK“) oprávnených vykonávať uvedenú funkciu a databáza navrhnutých
pedagogických zamestnancov na výkon funkcie PŠMK a PPMK bez osvedčenia.
o V spolupráci s MPC, Ševčenkova 11, Bratislava, krajský školský úrad organizačne
zabezpečil školenie navrhnutých predsedov PŠMK a PPMK. V spolupráci s MŠ SR
boli navrhnutí na vymenovanie predsedovia maturitných komisií na školách
s bilingválnym štúdiom, ktoré vznikli na základe medzinárodnej dohody. Pre potreby
o
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NÚCEM-u bol vytvorený plán distribučných centier s pričlenením stredných škôl pre
odovzdávanie zásielok (testy, CD,..), vypracovaný bol návrh na spájanie stredných
škôl na EČ a PFIČ v rámci kraja v riadnom a náhradnom termíne, stredným školám
bol udelený súhlas vo veci termínu konania ústnej časti maturitnej skúšky.
o Zamestnanci OOMČ zabezpečili bezproblémovú administráciu EČ a PFIČ maturitnej
skúšky v 5 distribučných centrách v Ţilinskom kraji, vo vybraných stredných školách
bolo vykonaných 5 kontrol priebehu EČ a PFIČ maturitnej skúšky zameraných na
dodrţiavanie platnej legislatívy a pokynov NÚCEM Bratislava.
dobrá spolupráca so Štátnou školskou inšpekciou, ŠIC Ţilina - jej účasť na pracovných
poradách poriadaných KŠÚ, konzultácie pri riešení problémov v oblasti vzdelávania a
výchovy
veľmi dobrá spolupráca s MPC Bratislava, Ševčenkova 11, napr. organizácia a
lektorovanie školenia predsedov školských a predmetových maturitných komisií
spolupráca so Ţilinským samosprávnym krajom:
o metodicko-poradenská činnosť vo vzťahu k zamestnancom školského úradu ŢSK
v súlade s platnou legislatívou, poskytovanie metodických materiálov a štatistických
údajov zo strany KŠÚ (z webu, na poţiadanie)
o dobrá spolupráca pri zaraďovaní a vyraďovaní študijných a učebných odborov na
stredných školách - spolupráca v oblasti zaraďovania a vyraďovania zo siete škôl
a školských zariadení a pri zmenách v sieti v nadväznosti na potreby trhu práce
o aktívna participácia na činnosti Územnej školskej rady pri Ţilinskom samosprávnom
kraji
o činnosť v rámci pôsobenia v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri ŢSK
o dobrá spolupráca v rámci pôsobenia v radách stredných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti ŢSK, na pozvanie rád škôl – účasť na výberových konaniach na
vymenovanie riaditeľa školy na základe poverenia prednostky KŠÚ v Ţiline
o v oblasti školského stravovania
so štátom uznávanými cirkvami a náboţenskými spoločenstvami - na poţiadanie
poskytnuté odborné, resp. podporujúce ústne i písomné stanoviská, pozývanie riaditeľov
cirkevných stredných škôl na pracovné stretnutie vo veci stanovenia počtu tried a ţiakov
prvého ročníka gymnázia s 8-ročným štúdiom pre prijímacie konanie pre príslušný
školský rok
s orgánmi školskej samosprávy - dobrá spolupráca v rámci pôsobenia v radách
bilingválnych škôl
dobrá spolupráca s komisiou Regionálneho vzdelávania pre pilotné centrum pri Strednej
odbornej škole dopravnej Martin – Priekopa, v ktorej je zamestnanec KŠÚ aktívnym
členom a pomocníkom pri rozvoji nových študijných a učebných odborov v doprave
podľa potreby spolupráca so SOPK v oblasti smerovania odborného školstva
spolupráca KŠÚ so zriaďovateľmi škôl a územnou samosprávou pri zabezpečovaní
priestorov pre porady a školenia v oblasti školského stravovania
veľmi dobrá spolupráca so Zdruţením pracovníkov poľnohospodárskych, lesníckych
a potravinárskych škôl a školských zariadení, formou informačnej práce a vzájomnej
spolupráce pri rozvoji študijných i učebných odborov
dobrá spolupráca so zriaďovateľmi škôl v oblasti financovania
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na úseku špeciálnych škôl:
s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri riešení odborných problémov z oblasti
špeciálneho školstva
so starostami obcí, zamestnancami školských úradov a riaditeľmi škôl pri riešení
problémov s asistentmi učiteľa, problematiky školskej integrácie, špeciálnych tried a
špeciálnych škôl. Zamestnanci KŠÚ sa na základe pozvania zúčastňujú stretnutí riaditeľov
škôl a školských zariadení v jednotlivých školských úradoch.
s riaditeľmi stredných škôl pri zabezpečovaní integrovaného vzdelávania ţiakov
so špeciálnymi pedagogickými potrebami
so Zdruţením odborných učilíšť na Slovensku (ZOUS) pri riešení problémov vzdelávania
a prípravy na povolanie mládeţe so špeciálnymi pedagogickými potrebami
so Štátnou školskou inšpekciou, prizývanie na porady riaditeľov škôl a zariadení,
poskytovanie informácií a podkladov na poţiadanie ŠŠI.
s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave v oblasti prípravy špeciálnych pedagógov
s ŠPÚ v Bratislave
medzinárodnými inštitúciami vzdelávajúcimi pedagógov pre špeciálne školy a školské
zariadenia s deťmi so ŠPP
so školami pre deti so ŠPP v rámci dialógu „Východ - Západ“. Nadväzovanie druţobných
kontaktov špeciálnych škôl zo Ţilinského kraja so školami v zahraničí
spolupráca s medzinárodnou organizáciou zdruţujúcou špeciálnych pedagógov
s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa výchovou a rodinou v štátoch EÚ
s rodičmi detí so zdravotným postihnutím
so ŠŠ pri organizovaní športových súťaţí, súťaţí zručnosti a prehliadok záujmovej
činnosti ţiakov a súťaţiach a prehliadkach so športovým zameraním
s organizáciami zameranými na pomoc ľuďom s postihnutím (Hnutie medzinárodných
olympiád, a. i)
spolupráca so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania pri príprave a realizácii
overovania experimentu v DC Lietavská Lúčka
na úseku starostlivosti o mládeţ, súťaţe a iné :
v spolupráci s MŠ SR sa pokračovalo v realizácii a finančnom zabezpečení súťaţí
vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Organizátormi súťaţí sú centrá
voľného času (CVČ), ktoré úzko spolupracujú s poverenými školami, ktoré poskytujú na
súťaţe priestory škôl. V roku 2009 boli organizáciou obvodných a krajských kôl súťaţí
poverené školské zariadenia (CVČ) a zároveň bolo podpísaných 15 zmlúv o organizovaní
predmetových olympiád a postupových súťaţí vrátane športových. Objednávateľom súťaţí
bol Krajský školský úrad v Ţiline a vykonávateľom poverené CVČ Bytča, CVČ Čadca, CVČ
Kysucké Nové Mesto, CVČ Spektrum Ţilina, CVČ Kamarát Martin, CVČ Turčianske
Teplice, CVČ Domino Vrútky, CVČ Elán Ruţomberok, CVČ Liptovský Mikuláš, CVČ
Maják Námestovo, CVČ Trstená, CVČ Domček Dolný Kubín, CVČ Tvrdošín, Spojená škola
- CVČ Ţilina – Bytčica a Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách Ţilina. Štyri
CVČ (Tvrdošín, Turčianske Teplice, Ruţomberok, Vrútky) nemajú právnu subjektivitu, preto
bola zmluva podpísaná s ich zriaďovateľmi.
Súťaţe ţiakov základných a stredných škôl kaţdoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky a ich zoznam je zverejnený v pedagogicko-organizačných pokynoch na
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príslušný školský rok. Systém realizácie súťaţí funguje niekoľko rokov bez podstatných
zmien. Kaţdý rok pribudnú nové súťaţe, prípadne existujúce rozširujú počet kategórií, čo nie
je vţdy opodstatnené. Mnohé súťaţe sa obsahovo prekrývajú. Záujem
o súťaţe zo strany škôl je pomerne vysoký. Do obvodných a krajských kôl predmetových
olympiád a postupových súťaţí sa zapojilo 10 820 ţiakov základných a stredných škôl.
Zaznamenané boli rozdielne počty zapojených škôl v jednotlivých okresoch.
Motivujúcim prvkom je finančné ohodnotenie škôl za účasť vo vyšších kolách súťaţí, ktoré
upravuje § 4b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Stúpajúci počet súťaţiacich je
ovplyvnený aj registráciou nových súťaţí. Na druhej strane zaznamenávame pokles počtu
v niektorých predmetových súťaţiach prírodovedného charakteru. Počet ţiakov zapojených
do Biologickej olympiády (BiO) na základných školách v prepočte na počet základných škôl
je veľmi nízky. BiO sa vôbec neorganizovala v jednom okrese, 3 okresy prejavili záujem len
o BiO kategórie E. Na stredných školách riešia úlohy BiO gymnáziá, zo stredných odborných
škôl (SOŠ) prejavila záujem stredná zdravotnícka škola. Pokles zaznamenáva aj Fyzikálna
a Chemická olympiáda. O novovznikajúce súťaţe školy prejavujú záujem postupne. Do
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa v prvom ročníku v rámci okresného kola
zapojilo 9 okresov, 2. ročníka sa zúčastnili školy zo všetkých 11 okresov. Zo stredných škôl
(SŠ) bol zaznamenaný nárast z počtu 8 zapojených škôl v prvom ročníku na 10 SŠ v druhom
ročníku. O Dejepisnú súťaţ bol záujem o niečo vyšší, kde sa v prvom ročníku krajského kola
zúčastnilo 35 základných a stredných škôl, okresné kolo pre ţiakov ZŠ sa realizovalo v 8 z 11
okresov.
Rok 2009 v oblasti športových súťaţí, ich organizácie, výsledkov a zapojenosti môţeme
hodnotiť ako veľmi úspešný. Bolo zorganizovaných 325 športových súťaţí (krajské kolá,
regionálne kolá, obvodné kolá, okresné kolá a majstrovstvá okresu), na ktorých sa zúčastnilo
24 161 ţiakov základných a stredných škôl.
Boli zorganizované aj M-SR v basketbale ţiačok ZŠ v Ruţomberku, M-SR
v cezpoľnom behu trojčlenných druţstiev v Liptovskom Mikuláši, M-SR v šachu ZŠ, SŠ
v Liptovskom Mikuláši a M-SR v biatlone v Liptovskom Mikuláši.
Celá organizácia športových súťaţí sa uskutočnila prostredníctvom poverených organizátorov
(CVČ). Odbornou komisiou pre športové súťaţe bol zostavený kalendár športových súťaţí
na školský rok 2008/2009, kde s prihliadnutím na špecifiká, tradície, materiálno-technické
a personálne moţností škôl bola centrám voľného času pridelená organizácia konkrétnych
športových súťaţí.
Propozície a výsledkové listiny boli pravidelne zverejňované na web stránke KŠÚ Ţilina.
Prínosom v úspešnej realizácii je dobrá spolupráca krajského školského úradu s riaditeľmi
CVČ, OR SAŠŠ a KR SAŠŠ.
Krajský školský úrad v Ţiline zabezpečoval súťaţe ţiakov finančne. Na tento účel boli
rozpočtovým opatrením pridelené Ministerstvom školstva finančné prostriedky v mesiaci
február. Z pohľadu celkovej organizácie sa financovanie javí ako najproblémovejšia časť.
Náklady na súťaţe stúpajú, registrujú sa nové súťaţe, k čomu nie je pridelený adekvátny
rozpočet. Ako negatívum hodnotíme aj oznámenie prideleného rozpočtu aţ v mesiaci
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február, nakoľko termínovník súťaţí na rok 2009 registroval prvé súťaţe uţ začiatkom
mesiaca január.
celoslovenské súťaţe vyhlásené MŠ SR boli organizované v spolupráci so základnými
umeleckými školami, odbornými učilišťami, Konzervatóriom v Ţiline, Gymnáziom sv.
Andreja v Ruţomberku , Domom kultúry v Dolnom Kubíne a mestom Rajecké Teplice.
V roku 2009 boli Krajskému školskému úradu v Ţiline poskytnuté účelové finančné
prostriedky na realizáciu 18 celoslovenských súťaţí v sume 74 399€. Následne boli
vyhotovené zmluvy o organizácií.
v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Ţiline sa realizoval ďalší ročník súťaţe
triednych a školských časopisov pre materské, základné a stredné školy. Tradične sa do
tejto súťaţe zapojili aj deti slovenských škôl v zahraničí
v spolupráci so školami a ich zriaďovateľmi boli Ministerstvu školstva SR predloţené
návrhy na ocenenie najlepších učiteľov a ţiakov Veľkou a Malou medailou sv. Gorazda
i Pamätným listom.
spolupráca s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave pri vzdelávaní
pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení - hodnotenie záverečných prác
učiteľov a pôsobenie v komisií na záverečné hodnotenie pedagógov v projekte
vzdelávania riadiacich pedagogických zamestnancov Školský manaţment.
v spolupráci s Občianskym zdruţením Supertrieda sa organizovalo krajské kolo súťaţe
ţiakov základných škôl pod názvom Supertrieda
v spolupráci s Občianskym zdruţením Slávik Slovenska sa v Ţilinskom kraji realizovalo
celoslovenské kolo súťaţe ţiakov v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik
Slovenska 2009
v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa organizovala celoštátna
prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti v Liptovskom Hrádku
Spolupráca pri realizácii Národného projektu ŠIOV „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti
s tvorbou školských vzdelávacích programov“. Výber frekventantov ďalšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov k problematike tvorby školských vzdelávacích programov.
V období január a február 2009 OOaMČ spracovalo a skontrolovalo 105 záverečných
vyhodnocovacích správ schválených projektov MŠ SR v rámci programu Enviroprojekt
2008 a rozvojových projektov Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2008,
Otvorená škola 2008, Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 2008, Grafické
systémy 2008, Zdravie v školách 2008 a E-vzdelávanie pre ţiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia 2008. Bolo vypracovaných 7 záverečných súhrnných správ
o realizácii projektov v Ţilinskom kraji a efektívnom vyuţívaní finančných prostriedkov
MŠ SR.
V období marec aţ jún 2009 sme sa podieľali na spracovaní 408 ţiadostí o finančnú
podporu v rámci výziev programov a rozvojových projektov MŠ SR – Enviroprojekt
2009, Otvorená škola 2009, Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc 2009,
Jazykové laboratória na rok 2009, Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave na
rok 2009, Zdravie v školách na rok 2009, Zabezpečenie výchovy a vzdelávania ţiakov ZŠ
na detských dopravných ihriskách 2009, E–vzdelávanie pre ţiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia a ţiakov zdravotne znevýhodnených.
V spolupráci s MŠ SR a NSS v Ţiline KŠÚ zorganizoval 23. 3. 2009 celoslovenské
pracovné stretnutie k medzinárodnému projektu SPRINGDAY 2009. Projekt bol
propagovaný na školách i na www stránkach KŠÚ.
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V mesiaci marec 2009 zamestnanec OOaMČ vystúpil s príspevkom "Rozvojové projekty
MŠ SR a tvorba projektov" na celoslovenskej konferencii MŠ SR v Bratislave
"Modernizácia vzdelávania s podporou projektov..." a tieţ na celoslovenskej konferencii
"Učíme pre ţivot" v Kysuckom Novom meste" s príspevkom "Rozvojové projekty MŠ SR
a tvorba projektov".
V období september aţ december 2009 sme spolupracovali s Gymnáziom sv. Františka
z Assisi v Ţiline pri realizácii celoslovenského projektu prevencie a boja proti HIV/AIDS
„Červené stuţky“, ktorý bol podporený MŠ SR v rámci výzvy „Zdravie v školách“.
V období september aţ december 2009 poskytujeme školám odborné poradenstvo
a pomoc pri spracovávaní záverečných vyhodnocovacích správ projektov.
Spolupracujeme s Agentúrou MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ pri propagácii výziev
a distribúcii materiálov na školy v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu
v Ţiline.
V rámci rozvojového projektu „Jazykové laboratóriá na rok 2009“ a „Otvorená škola
2009“ sa v spolupráci s MŠ SR pripravovala výzva na predkladanie projektu vrátane
dvoch príloh a Štatút komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov
„Jazykové laboratóriá na rok 2009“ a „Otvorená škola 2009“. Pri vyhodnotení projektov
sa KŠÚ podieľal v zastúpení jedného člena hodnotiacej komisie.
V rámci rozvojového projektu „Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2009“
sa v spolupráci s Ministerstvom školstva SR pripravovala výzva na predkladanie projektu
vrátane dvoch príloh a Štatút komisie na výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov
„Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy 2009“. Pri vyhodnotení projektov sa
KŠÚ v Ţiline podieľal v zastúpení jedného člena hodnotiacej komisie.
KŠÚ bolo zastúpené v krajskej komisii pre posúdenie, výber a hodnotenie projektov
s názvom „Otvorená škola – oblasť športu 2009“. Po prečítaní a zhodnotení 84 projektov,
podľa kritérií zverejnených v metodike Ministerstva školstva SR, bolo na základe aktivity
projektov vybraných 30 projektov a 10 projektov bolo uvedených pod čiarou (ďalší
v poradí).
KŠÚ bolo zastúpené v celoslovenskej komisii na výber, hodnotenie a finančnú podporu
ţiadostí v rámci programu „Elektronizácia a revitalizácia materských škôl 2009. V rámci
tejto výzvy bolo na MŠ SR predloţených 681 ţiadostí o poskytnutie dotácie. Z uvedeného
počtu prijatých ţiadostí o dotáciu bolo 130 projektov vyradených z dôvodu neúplností
poţadovaných údajov a neoprávnenosti ţiadateľa. V Ţilinskom kraji bolo vybraných 28
projektov.
V oblasti školského stravovania okrem podieľania sa na príprave, realizácii a vyhodnotení
projektov sme uskutočnili kontrolu realizácie projektov v troch školských jedálňach
a vypracovali sme správu z monitoringu vyuţitia poskytnutej finančnej podpory zo
štátneho rozpočtu projektu podporeného MŠ SR „Elektronizácia a revitalizácia zariadení
školského stravovania“. V roku 2009 bolo v územnej pôsobnosti KŠÚ v Ţiline podaných
122 projektov, z toho úspešných bolo 21, v hodnote 187 910 €. Projekty boli ocenené
v rozpätí od 3 300 € do 13 200 €.
Jeden zamestnanec OOMČ sa ako interný hodnotiteľ v mesiaci august 2009 zúčastnil
odborného hodnotenia pridelených ţiadostí o nenávratný finančný príspevok a ich príloh
pre Operačný program: Vzdelávanie, Prioritnú os: 3 Podpora vzdelávania osôb
s osobitými vzdelávacími potrebami, Opatrenie: 3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
osôb s osobitými vzdelávacími potrebami, názov výzvy: Inovácia metód a foriem
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výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorba programov ďalšieho vzdelávania osôb
zdravotne znevýhodnených, kód výzvy: OPV-2009/3.2/01-SORO.
spolupráca s CPPPaP pri prevencií sociálno-patologických javov
práca v komisií v rámci protidrogovej problematiky mládeţe
spolupráca s Obvodným úradom v Ţiline
spolupráca s Policajným riaditeľstvom, prokuratúrou, súdmi pri riešení drogovej činnosti
a sociálno-patologických javov mládeţe
spolupráca s Národnou spoločnosťou pre prevenciu kriminality, trestné právo a súdnictvo
spolupráca pri riešení vzdelávania rómskych detí a mládeţe
koordinovanie okresných a krajských súťaţí ţiakov a študentov
Finančné zdroje
Problematika je podrobne rozpracovaná v bode 5. Rozpočet organizácie

8.1 Vyhodnotenie analýzy stavu kvality riadenia v rámci modelu CAF
V rámci modelu CAF boli v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu zadané
a vyhodnotené dotazníky pre štyri cieľové skupiny zákazníkov KŠÚ (viď tabuľky):
1. školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
2. základné školy mimo školských úradov
3. odborní zamestnanci školských úradov miest, obcí a VÚC
4. zamestnanci KŠÚ
Tabuľka 8.1.1 - Spokojnosť podľa skupín zákazníkov KŠÚ

Otázka

1
2

3
4
5

6

Celková kvalita a úroveň sluţieb
poskytovaných KŠÚ v Ţiline
Prístup, ochota a ústretovosť
zamestnancov KŠÚ pri vybavovaní
Vašich poţiadaviek
Dostupnosť zamestnancov KŠÚ
vrátane rozsahu stránkových hodín a
dostupnosti budovy
Čestnosť konania zamestnancov KŠÚ
Včasnosť, úplnosť, presnosť
a zrozumiteľnosť poskytovaných
informácií od KŠÚ
Trvanie vybavovania Vašej
poţiadavky KŠÚ a Vaše čakanie v
prípade potreby osobnej komunikácie

Školy a školské
zariadenia v
zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ

Priemer v %
Základné
Odborní
školy mimo
zamestnanci
školských
školských úradov
úradov
miest, obcí a VÚC

86,5

79,7

82,5

91,0

90,8

92,4

88,9

83,3

85,4

96,2

93,7

97,1

80,6

83,0

77,8

89,6

80,8

87,7
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Jednoduchosť vyuţívania sluţieb KŠÚ
7 a informovanie o priebehu
vybavovania Vašej poţiadavky
Odbornosť a kvalita poradenstva
8
zamestnancami KŠÚ
Otvorenosť pri hľadaní moţností
zlepšovania a vyuţívanie inovatívnych
9
prístupov pri vybavovaní Vašich
poţiadaviek zo strany KŠÚ
Poskytovanie moţností Vašej osobe
alebo inštitúcií, ktorú zastupujete,
10
podieľať sa na zlepšovaní práce KŠÚ
podávaním podnetov a námetov
Záujem o Vaše poţiadavky,
11 pochopenie a individuálny prístup zo
strany KŠÚ
Flexibilita a schopnosť riešiť
12 konkrétne situácie zamestnancami
KŠÚ
13 Dodrţiavanie dohôd zo strany KŠÚ
Priemer v %

84,7

82,7

90,6

84,4

82,0

87,7

85,4

78,4

88,3

84,0

76,1

78,9

89,2

77,5

87,7

84,7

78,1

85,4

90,6
87,4

89,5
82,8

91,8
87,2

Spokojnosť podľa skupín zákazníkov KŠÚ (v %)
Školy a ŠZ v ZP KŠÚ

87,4

Základné školy mimo
ŠÚ

82,8

Odborní zamestnanci
ŠÚ

87,2
0
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Tabuľka č. 8.1.2 - Dôleţitosť podľa skupín zákazníkov KŠÚ

Otázka

Celková kvalita a úroveň sluţieb
poskytovaných KŠÚ v Ţiline
Prístup, ochota a ústretovosť
2 zamestnancov KŠÚ pri vybavovaní
Vašich poţiadaviek
1

Školy a školské
zariadenia v
zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ

Priemer v %
Základné
Odborní
školy mimo
zamestnanci
školských
školských úradov
úradov
miest, obcí a VÚC

96,2

81,4

96,5

93,1

95,4

98,2
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Dostupnosť zamestnancov KŠÚ
3 vrátane rozsahu stránkových hodín a
dostupnosti budovy

87,2

89,9

4 Čestnosť konania zamestnancov KŠÚ

97,9

97,7

92,7

92,2

90,6

88,9

89,6

97,1

84,4

83,7

96,5

95,1

93,1

100,0

88,5

82,7

94,7

79,5

80,1

88,3

91,3

86,3

94,2

93,1

84,3

94,2

96,9

96,4

91,1

88,7

Včasnosť, úplnosť, presnosť
5 a zrozumiteľnosť poskytovaných
informácií od KŠÚ
Trvanie vybavovania Vašej
6 poţiadavky KŠÚ a Vaše čakanie v
prípade potreby osobnej komunikácie
Jednoduchosť vyuţívania sluţieb KŠÚ
7 a informovanie o priebehu
vybavovania Vašej poţiadavky
Odbornosť a kvalita poradenstva
8
zamestnancami KŠÚ
Otvorenosť pri hľadaní moţností
zlepšovania a vyuţívanie inovatívnych
9
prístupov pri vybavovaní Vašich
poţiadaviek zo strany KŠÚ
Poskytovanie moţností Vašej osobe
alebo inštitúcií, ktorú zastupujete,
10
podieľať sa na zlepšovaní práce KŠÚ
podávaním podnetov a námetov
Záujem o Vaše poţiadavky,
11 pochopenie a individuálny prístup zo
strany KŠÚ
Flexibilita a schopnosť riešiť
12 konkrétne situácie zamestnancami
KŠÚ
13 Dodrţiavanie dohôd zo strany KŠÚ
Priemer v %

92,4
99,4

98,2

95,4

Dôležitosť podľa skupín zákazníkov KŠÚ (v %)
Školy a ŠZ v ZP
KŠÚ

91,1

Základné školy
mimo ŠÚ

88,7

Odborní
zamestnanci ŠÚ

95,4
0
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Tabuľka č. 8.1.3 - Spokojnosť zamestnancov KŠÚ
Otázka

Priemer v % Variabilita
21,6

1

Hrdosť na to, ţe ste zamestnancami KŠÚ

85,4

2

Riešenie konfliktu záujmov na KŠÚ

72,0

3

Vaše moţnosti zapájania sa do zlepšovania prístupu ku
riešeniu pracovných úloh

79,9

18,8

4

Schopnosť manaţmentu riadiť a motivovať svojich
zamestnancov a komunikovať so svojimi zamestnancami

79,5

19,4

5

Primerané finančné ohodnotenie Vašej práce

66,0

6

Primerané morálne ohodnotenie Vašej práce a poskytovanie
zamestnaneckých nefinančných výhod
Primerané pracovné prostredie, atmosféra a pracovná kultúra
na Vašom pracovisku
Odbornosť a spôsobilosť Vášho nadriadeného, korektný a
ústretový prístup z jeho strany a primerané a spravodlivé
rozdeľovanie úloh svojim podriadeným

26,7

24,1

70,1

25,2

79,2

18,9

90,3

12,9

Zrozumiteľnosť, presnosť a včasnosť podávania informácií
poskytovaných Vaším nadriadeným (nadriadenou)

87,5

17,1

Vaše vzťahy so spolupracovníkmi vzhľadom na ich ochotu
10 poradiť, pomôcť, zaujatosť prácou a Váš názor na ich
spoľahlivosť pri výkone práce

77,8

15,5

91,0

14,2

81,3

19,2

80,9

14,2

7
8

9

11

Prístup vedenia organizácie k moţnostiam zosúladiť prácu s
osobnými záleţitosťami týkajúcimi sa zdravia a rodiny

Poskytovanie moţností vzdelávať sa, osobne sa realizovať a
budovať si kariéru
Prístup vedenia a zamestnancov k modernizácií a zmenám na
13
pracovisku
12

NÁVRHY PRE BUDÚCE OBDOBIE
Hlavnou úlohou pre budúce obdobie je i naďalej pokračovať v zmysluplnej práci pri výkone
miestnej štátnej správy, podieľať sa vytváraním čo najlepších podmienok na skvalitňovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečovať ho po stránke organizačnej, metodickoriadiacej, finančnej. Toto sa nezaobíde bez ďalšej kvalitnej prípravy zamestnancov krajského
školského úradu a vytvárania optimálnych podmienok pre ich prácu.
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Zabezpečiť a vyhodnotiť maturitné a záverečné skúšky v školskom roku 2009/2010
Zabezpečiť a vyhodnotiť celoplošné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ a zabezpečiť
organizáciu a kontrolu objektivity testovania čitateľskej a matematickej gramotnosti
ţiakov 9. ročníka ZŠ
Vo vzťahu k MŠ SR – sekcia regionálneho školstva
Iniciovať organizovanie pracovných porád zamestnancami MŠ SR pre zamestnancov
KŠÚ vo všetkých oblastiach štátnej správy v školstve
spolupracovať pri tvorbe legislatívy v oblasti školstva nielen formou pripomienkového
konania
Vo vzťahu k NÚCEM
spolupracovať pri organizácii EČ a PFIČ maturitnej skúšky, vydávaní osvedčení
k výkonu funkcie predsedov skúšok pri ukončovaní stredoškolského štúdia
spolupracovať pri certifikačných meraniach
Vo vzťahu k MPC
podľa potreby spolupracovať pri príprave vzdelávacích akcií a národných projektov,
iniciovať vzdelávanie odborných zamestnancov CPPPaP, CŠPP, pedagogických
a odborných zamestnancov špeciálnych škôl
v spolupráci s Gymnáziom Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci zorganizovať seminár
k modernizácii výučby na stredných školách (vyuţitie metódy CLIL a moderných
technických prostriedkov)
Pripraviť Deň učiteľov 2010 spojený s oceňovaním učiteľov škôl v ZP KŠÚ. Predloţiť
návrhy na ocenenie učiteľov
Zorganizovať stretnutie a ocenenie úspešných študentov a pedagógov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Zaviesť tradíciu v oceňovaní zamestnancov školských jedální kaţdé dva roky, oceňovanie
začalo v roku 2008
Organizovať pracovné porady, semináre a pracovné stretnutia podľa potrieb regiónu
a jednotlivých typov škôl a školských a zariadení, prípadne podľa ponuky iných inštitúcií
Pokračovať v racionalizácii a optimalizácii siete škôl a školských zariadení v oblasti
špeciálneho školstva, prehodnotiť sieť učebných odborov a zaraďovať do siete nové
učebné odbory podľa poţiadaviek regiónu
Spoluorganizovať odborné semináre – aj s medzinárodnou účasťou
Zúčastňovať sa medzinárodných špeciálnopedagogických konferencií a seminárov
na Slovensku i v zahraničí
Podieľať sa na príprave a realizácii projektov (Springday, Enviroprojekt, Grafické
systémy, Zdravie v školách, Elektronizácia a revitalizácia školských kniţníc, Jazykové
laboratóriá pre základné a stredné školy, Otvorená škola, E-vzdelávanie ţiakov so
zdravotným postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia, Detské dopravné
ihriská, Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania a pod.), do ktorých
je zapojený KŠÚ, resp. školy a školské zariadenia v pôsobnosti KŠÚ
Podieľať sa na vyhodnocovaní projektov vrátane usmernenia k predloţeniu záverečných
správ. Spracovať ţiadosti o úpravy a zmeny v rozpočtoch projektov. Pripraviť a realizovať
pracovné stretnutia k problematike záverečných správ (najčastejšie nedostatky vyplývajúce
z kontrol). Vytvoriť záverečné správy pre MŠ SR.
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Spolupracovať pri príprave projektových zámerov pre získavanie nenávratných
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Organizovať pracovné porady pre školy a školské zariadenia k programu štatistických
zisťovaní z dôvodu skvalitnenia vyplňovania štatistických výkazov
Skvalitňovať
materiálno-technické
vybavenie
škôl
a školských
zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Kontrolovať realizáciu schválených projektových zámerov zo štrukturálnych fondov EÚ
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Spolupracovať pri pripomienkach právnych predpisov týkajúcich sa financovania
Zabezpečiť finančné prostriedky v rozpočte na rok 2010 a v ďalších rozpočtových rokoch
prednostne na kapitálové výdavky na realizáciu projektových zámerov zo štrukturálnych
fondov pre školy a a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Skvalitňovať vybavenie pracovísk elektronickou výpočtovou a kancelárskou technikou
Zvyšovať zručností zamestnancov na aktívne vyuţívanie techniky a programového
vybavenia v čo najväčšom rozsahu pri spracovávaní vlastných výsledkov
Zlepšovať technický stav budov a technických zariadení škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Okruh inštitúcií, ktoré vyuţívajú výsledky práce KŠÚ, (ako bolo bliţšie uvedené v kapitole
2), tvoria najmä (v zostupnom poradí):
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

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

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

ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK
AMŠ SR
BOZP
CPPPaP
CVČ
CO, OpP
DC
EČ MS
KM
KR SAŠŠ
KŠÚ
MF SR
MH SR
MPC
MPô SR
MPSVaR
MŠ
MŠ SR
MZ SR
MŢP SR
NÚCEM
OOaMČ
OR SAŠŠ
OU
PFIČ MS
POP
RÚVZ
ŠIOV
ŠJ
SŠ
ŠŠI
ŠPÚ
ŠÚ
ŠVVP
ŠZŠ
ÚIPŠ
VÚDPaP
VŠ
ZOUS
ZŠ
ŢSK

Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum voľného času
Civilná ochrana, ochrana pred poţiarmi
Diagnostické centrum
Externá časť maturitnej skúšky
Krízový manaţment
Krajská rada Slovenskej asociácie športu na školách
Krajský školský úrad
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Metodicko-pedagogické centrum
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Materská škola
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Oddelenie odborných a metodických činností
Okresná rada Slovenskej asociácie športu na školách
Odborné učilište
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky
Pedagogicko-organizačné pokyny
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školská jedáleň
Stredná škola
Štátny školská inšpekcia
Štátny pedagogický ústav
Školský úrad
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby
Špeciálna základná škola
Ústav informácií a prognóz školstva
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Vysoká škola
Zdruţenie odborných učilíšť Slovenska
Základná škola
Ţilinský samosprávny kraj
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