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1. Identifikácia a poslanie organizácie
Názov organizácie:

Krajský školský úrad v Trnave

Zriaďovateľ organizácie:

Ministerstvo školstva SR

Adresa sídla organizácie:

Vajanského 2, P. O. Box 4, 917 01 Trnava

Právna forma:

Rozpočtová organizácia

Kontakt:

Tel. č. prednosta: 033/5550241
Tel. č. sekretariát: 033/5550217
Fax:
033/5550161
E-mail:
ksu@ksutt.sk
sekretariat@ksutt.sk
Webová stránka: www.ksutt.sk

Vnútorná organizácia
prednosta úradu

Mgr. Ľudovít Vanek

oddelenie kontroly

riadi prednosta

Organizačné útvary

Vedúci organizačných útvarov:

kancelária prednostu

PaedDr. Peter Bartek
Tel. č.: 033/5550170
E-mail: peter.bartek@ksutt.sk

osobný úrad

riadi vedúci kancelárie prednostu

oddelenie ekonomických činností

Ing. Edita Antalová
Tel. č.: 033/5550250
E-mail: edita.antalova@ksutt.sk

úsek vnútornej prevádzky

riadi vedúca
činností

oddelenie odborných a metodických činností

RNDr. Eva Huttová
Tel. č.: 033/5550203
E-mail: eva.huttova@ksutt.sk

oddelenia

ekonomických
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Poslanie KŠÚ je vymedzené zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, osobitne
v § 10 a 11 zákona a zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh a činnosti Krajského školského úradu v Trnave za
rok 2009
Plán hlavných úloh na rok 2009 bol vypracovaný v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov, Prioritných úloh MŠ SR na roky 2006 – 2010 vyplývajúcich z programového
vyhlásenia vlády SR, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Pedagogicko –
organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2008/2009, zákona č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Taktieţ z
Organizačného poriadku KŠÚ v Trnave, zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov, opisu pracovných činností
zamestnancov úradu ako i ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a z analýzy
situácie na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ
v Trnave.
V správe poukazujeme na mnoţstvo kvalitne vykonanej práce v jednotlivých organizačných
útvaroch KŠÚ. Pripomíname, ţe to nie je celá činnosť, ktorú zamestnanci úradu vykonali. Nie
je moţné spomenúť a vyčísliť všetky aktivity, metodické pokyny, informácie, vybavené
telefonáty, e-maily, osobné konzultácie so zriaďovateľmi, s riaditeľmi, zamestnancami škôl
a školských zariadení a i. Kaţdou časťou správy chceme zdokumentovať a poukázať na
náročnosť a zodpovedný prístup k práci, ktorú zamestnanci KŠÚ vykonávajú a poukázať tak
na nezastupiteľné miesto krajských školských úradov ako orgánu štátnej správy v systéme
riadenia regionálneho školstva.

2.
-

Kancelária prednostu
vypracovávala vnútorné predpisy, smernice, pokyny, príkazy prednostu a ich aktualizáciu,
organizačne zabezpečovala pracovné porady úradu, porady so zriaďovateľmi, školami
a školskými zariadeniami,
organizačne zabezpečovala prijatie návštev, rokovaní na KŠÚ,
koordinovala prácu sekretariátu a organizačných útvarov úradu,
zabezpečovala ochranu zisťovaných údajov v spolupráci s osobným úradom,
sledovala vývoj siete škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
zabezpečovala prácu súvisiacu s projektmi,
zabezpečovala chod informačného systému,
zabezpečovala archiváciu údajov,
sledovala podmienky na ochranu zdravia zamestnancov pri práci a ochranu ţivota, zdravia
a majetku pred poţiarmi,
registrovala ţiadanky na pouţitie sluţobných vozidiel a zabezpečovala ich efektívne
vyuţívanie.

2. 1. Porady a zasadnutia vedenia KŠÚ
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-

-

v priebehu roka sa uskutočnilo 8 gremiálnych porád, 7 pracovných porád a 1 operatívna
pracovná porada - na ktorých vedenie prerokovalo a riešilo úlohy vyplývajúce pre úrad
z platnej legislatívy, z plánu hlavných úloh KŠÚ na rok 2009, ako i úlohy, ktoré boli
zadané úradu MŠ SR a inými orgánmi ústrednej štátnej správy. Pozornosť na zasadnutiach
bola venovaná aj spolupráci s miestnou samosprávou ako i plneniu koncepčných úloh škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
KP KŠÚ spracovala príkazné listy prednostu, pokyny a usmernenia týkajúce sa dohôd
o vykonávaných mimo pracovného pomeru, vyúčtovania cestovného, čerpania dovoleniek
a nadčasov.

2. 2. Kancelária prednostu na úseku projektov zabezpečovala nasledovné činnosti
-

-

-

-

-

-

-

metodicky usmerňovala školy v územnej pôsobnosti kraja Trnava pri predkladaní
rozvojových projektov MŠ SR, projektov z EÚ, projekt Európska jar, spracovávala
informácie o nich na webovú stránku úradu, na propagačných miestach v priestoroch
úradu, distribuovala informácie zriaďovateľom a školám,
organizovala pracovné stretnutia so zriaďovateľmi a školami, školskými zariadeniami
v územnej pôsobnosti k jednotlivým výzvam, metodike spracovania projektov, k čerpaniu
finančných prostriedkov a ich zúčtovaniu, poukazovala na vyskytujúce sa chyby,
posudzovala a predkladala rozvojové projekty na MŠ SR za územnú pôsobnosť v súlade
s predpísanými podmienkami vo výzvach a platnou legislatívou,
spracovávala zúčtovanie rozvojových projektov od zriaďovateľov a škôl za územnú
pôsobnosť po obsahovej stránke a tieţ s vykonaním následnej finančnej kontroly
predloţených správ za jednotlivé rozvojové projekty a vypracovala súhrnné záverečné
správy predloţené MŠ SR,
vykonávala kontroly u realizátorov rozvojových projektov a metodické návštevy aj
v spolupráci z MŠ SR počas realizácie rozvojových projektov,
krajský koordinátor Ing. Baláţová, PhD. spracovala Správu z realizácie projektu Európska
jar 2009 za kraj Trnava,
účasť na konferenciách a seminároch MVRR SR, MŠ SR, Agentúry MŠ SR a VÚC k
hodnoteniu čerpania finančných prostriedkov, k plánovaným a vyhláseným výzvam na
programovacie obdobie 2007 – 2013,
účasť na konferenciách k projektom iných subjektov – FOND NIL, IUVENTA,
účasť na konferencii Európska jar 2008, na porade krajských koordinátorov a MŠ SR
Európska jar 2009,
účasť na seminári k rozvojovému projektu kniţnice – MŠ SR a Slovenskej pedagogickej
kniţnice,
účasť na seminári k rozvojovým projektom MŠ SR – Jazykové laboratóriá, Otvorená
škola a ENVIROPROJEKT,
účasť na Festivale krajiny – Ústavu krajinnej ekológie SAV a MŢP SR spojené
s prezentáciou náučného filmu v rámci projektu s enviromentálnou témou Krajina a jej
trvalo udrţateľný rozvoj, určeného pre ZŠ a SŠ,
prezentácia prípravy, zúčtovania a zásad spracovania rozvojových projektov, iných
projektov pre ZŠ, školské úrady, zriaďovateľov ZŠ, SŠ v územnej pôsobnosti KŠÚ
v Trnave a pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
prijímanie a posudzovanie ţiadosti na rozvojové projekty v rámci výziev MŠ SR v oblasti
regionálneho školstva a športu a ich predkladanie na MŠ SR,
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Ing. Baláţová, PhD. bola hodnotiteľom národných projektov Riadiaceho orgánu MŠ SR
pri OP Vzdelávanie,
- spracovávanie informácií o projektoch, vyhlásených výzvach a aktualitách k problematike
projektov, ich umiestňovanie na webovú stránku KŠÚ, na nástenky v priestoroch KŠÚ a
zasielanie informácií elektronicky, prípadne poštou zriaďovateľom, školám a školským
zariadeniam v územnej pôsobnosti KŠÚ a tieţ ich prezentovanie na stretnutiach so
zriaďovateľmi, školami, školskými zariadeniami i školskými úradmi,
- vykonávanie následných finančných kontrol u realizátorov projektov a metodických
návštev počas realizácie projektov,
- v OUI Hlohovec MVRR SR vykonalo kontrolu na mieste pri realizácii projektu z EÚ –
ROP za účasti KŠÚ ako zriaďovateľa a ţiadateľa tohto NFP,
- KŠÚ v roku 2009 predloţil v rámci výzvy riadiaceho orgánu MVRR SR ROP 5 ţiadostí
o NFP z prostriedkov EÚ – ţiadosti neboli schválené,
- KŠÚ v roku 2009 implementoval 2 projekty z EÚ v rámci ROP na týchto školách:
OUI Hlohovec, názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia školy Odborné
učilište Hlohovec, kód ITMS 22110120078, investičná akcia RI 24000, suma NFP
497 590,29 €,
SŠ Trnava, názov projektu Spojená škola Beethovenova 27 Trnava – zateplenie
fasády a výmena okien, kód ITMS 22110120065, investičná akcia RI 24002,
suma NFP 450 864,93 €.
Oba projekty sú v závere realizácie, finančné dokončenie bude v roku 2010.
- v rámci výzvy Agentúry pre ŠF MŠ SR školy v našej zriaďovateľskej pôsobnosti
predloţili 3 ţiadosti o NFP ( ŠZŠ Zlaté Klasy, RC Hlohovec, RC Trstín), ktoré boli
schválené, ich realizácia bude v roku 2010.
-

Doplňujúce údaje k projektom sú v kapitole č. 7. Projekty v rámci EÚ.
2. 3. Oblasť informatiky
-

-

inštalácia nového technického vybavenia (počítačov, tlačiarní) na vlastnom úrade, ako
odborná pomoc na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
zabezpečenie prevádzky počítačovej siete a bezporuchového chodu informačného systému
KŠÚ, pripojenia na internet a elektronickej pošty,
denná aktualizácia webovej stránky KŠÚ,
kontrola dátového servera, pravidelná aktualizácia operačného systému Windows 2003
Server,
kontrola mailového servera, pravidelná aktualizácia poštových schránok zamestnancov
úradu,
systematické zálohovanie databáz IS KŠÚ ako aj kompletného systému servera,
zabezpečenie prechodu APV (PAM a IBEU) pouţívaných na KŠÚ na verzie Windows –
WINPAM, WINIBEU, konverzia databáz,
zabezpečenie prechodu APV (PAM a IBEU) pouţívaných v zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ na verzie Windows – WINPAM, WINIBEU,
konverzia databáz,
aktualizácia APV (nahrávanie nových verzií WINPAM, WINIBEU, WINASU,
UCSUM.), pouţívaný v informačnom systéme KŠÚ,
aktualizácia APV (nahrávanie nových verzií WINPAM, WINIBEU) pouţívaného v
informačnom systéme škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
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-

-

pomoc pri riešení problémov vzniknutých pri prevádzke APV na úrade, na školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
prostredníctvom internetovských aplikácií spracovanie zberu údajov, správy
o hospodárení, vzdelávacích poukazov a kultúrnych poukazov za zriaďovateľov
v Trnavskom kraji,
odborná poradenská činnosť v oblasti informatiky pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
denná pomoc ostatným pracovníkom pri riešení problémov v oblasti hardwaru a softwaru.

2. 4. Správa registratúry
-

-

bolo zabezpečené preberanie spisov do registratúrneho strediska na základe preberacích
zoznamov, podľa registratúrnych značiek v určených termínoch z jednotlivých
organizačných útvarov za rok 2008,
vydávanie potvrdení (na 51 ţiadostí) potrebných na určenie výšky dôchodku pre Sociálnu
poisťovňu.

2. 5. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred poţiarmi, civilnej
ochrany a obrany a ochrany utajovaných skutočností (BOZP, OpP, COO a OUS)
Zabezpečovali sme bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred poţiarmi osôb,
majetku a priestorov objektov KŠÚ za účelom predchádzania vzniku poţiarov a zabezpečenia
podmienok na účinné zdolávanie poţiarov v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred poţiarmi. Úlohy civilnej
ochrany, obrany, krízového manaţmentu, hospodárskej mobilizácie, ochrany utajovaných
skutočností boli plnené v zmysle „Plánu hlavných úloh v oblasti krízového manaţmentu,
krízového plánovania, obrany – obranného plánovania, hospodárskej mobilizácie, civilnej
ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností“ Krajského školského úradu na rok
2009 a „Plánu hlavných úloh ...“ odboru krízového manaţmentu MŠ SR na rok 2009 a v
zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v predmetných oblastiach.
Úlohy boli plnené nasledovne:
- poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti BOZP, OpP, CO pre zamestnancov
KŠÚ, CPPPaP, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a v územnej
pôsobnosti KŠÚ,
- v rámci pracovných porád materských škôl a školských jedální v územnej pôsobnosti
kraja informovanie riaditeliek materských škôl a vedúcich školských jedální o úlohách,
ktoré sú povinné zabezpečovať oblasti BOZP, OpP, CO,
- vykonávanie kontroly vedenia dokumentácie v oblasti BOZP, OpP, dodrţiavanie
právnych predpisov a vnútorných predpisov v školách a školských zariadeniach
zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
- vypracovanie a aktualizácia vnútorných predpisov,
- vykonávanie protipoţiarnych preventívnych prehliadok v objektoch KŠÚ a CPPPaP,
- zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení,
- zabezpečenie kontroly poţiarnotechnických zariadení,
- spracovanie účelových informácií v programe AMION,
- účasť na odbornom vzdelávaní k obsluhe a práci v novom špecifikovanom aplikačnom
programe EPSIS® JISHM (programový prostriedok JIS HM),
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-

-

-

-

-

-

-

prijatie správ previerky funkčnosti systému vyrozumenia a dokumentačne ich evidovanie,
zabezpečovanie podmienok pre OUS,
vypracovanie podkladov a predloţenie ţiadosti k oslobodzovaniu občanov, ktorým
vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej sluţby a alternatívnej sluţby v zmysle
„Usmernenia k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť od výkonu
mimoriadnej sluţby a alternatívnej sluţby“,
v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Trnave v súvislosti s vírusom sezónnej
chrípky a pandemickej chrípky A(H1N1), zasielanie metodických pokynov týkajúcich sa
danej problematiky
na školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave a
zriaďovateľom škôl a školských zariadení,
informovanie vlastných zamestnancov o postupoch na zamedzenie šírenia chrípky,
týţdenné zasielanie hlásenia o počte zatvorených škôl a školských zariadení v územnej
pôsobnosti KŠÚ, ktoré boli zatvorené v dôsledku šírenia chrípky,
vypracovanie a vyhodnotenie „Plánu hlavných úloh v oblasti krízového manaţmentu,
krízového plánovania, obrany obranného plánovania, hospodárskej mobilizácie, civilnej
ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností“ za rok 2009 pre KŠÚ,
vypracovanie plánu „Zameranie činnosti v oblasti civilnej ochrany, prípravy obyvateľstva
na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci na rok
2009 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ“,
predkladanie hlásenia o splnených úlohách - tzv. „Správa o plnení úloh v oblasti KM, KP,
obrany – OP, HM, CO a OUS“ na odbornej príprave/workshop v oblasti krízového
manaţmentu, krízového plánovania, obrany - obranného plánovania, hospodárskej
mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností pre
zamestnancov zabezpečujúcich úlohy bezpečnosti, obrany a ochrany na krajských
školských úradoch,
predkladanie „Správy o zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a zákona č.
42/1994 Z. z. o COO v znení neskorších predpisov za školské zariadenia v pôsobnosti
Krajského školského úradu v Trnave na území Trnavského kraja“ do Bezpečnostnej rady
obvodu Trnava,
člen evakuačnej komisie sa zúčastňoval zasadnutí evakuačnej komisie Obvodného úradu
v Trnave, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
spolupráca a účasť na súťaţi „Mladých záchranárov CO“,
spolupráca s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú činnosťou v predmetných oblastiach,
vo vzdelávacej činnosti BOZP, OpP, CO vykonanie a zabezpečenie:
- vstupného školenia zamestnancov KŠÚ a CPPPaP,
- školenia zamestnancov iného zamestnávateľa,
- školenia osôb zabezpečujúcich ochranu pred poţiarmi v mimopracovnom čase,
- odbornej prípravy protipoţiarnych hliadok,
- zasadnutia krízového štábu KŠÚ,
- školenia riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení
v oblasti OpP,
- odbornej prípravy pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v oblasti CO v spolupráci so
Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manaţmentu a civilnej ochrany
v Limbachu,
- odbornej prípravy pre zamestnancov KŠÚ a CPPPaP v oblasti CO v spolupráci
so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manaţmentu a civilnej
ochrany v Limbachu.
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3. Osobný úrad
-

zabezpečoval plnenie úloh KŠÚ ako sluţobnému úradu,
zabezpečoval uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov,
viedol osobné spisy zamestnancov,
poskytoval odbornú poradenskú činnosť zriaďovateľom, riaditeľom škôl,
vytváral podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov,
komplexne zabezpečoval personálnu agendu úradu a CPPPaP bez právnej subjektivity
pripravoval podklady o štátnozamestnaneckých miestach,
sledoval čerpanie sociálneho fondu,
zabezpečoval prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. 1. Zamestnanci KŠÚ
Aparát KŠÚ mal na rok 2009 schválený rozpis zamestnancov 36 osôb, z toho 28 štátnych
zamestnancov a 8 vo verejnom záujme. Priemerný evidenčný počet k 31. 12. 2009 bol 33,7
zamestnancov, z toho je 26 štátnych zamestnancov a 7,7 zamestnancov vo verejnej sluţbe.
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutočnosť
k 31.12.2009

36
28
8

36
28
8

33,7
26
7,7

Priemerný evidenčný počet
pracovníkov k 31. 12. 2009
Z toho: štátni zamestnanci
Zamestnanci vo verejnom záujme

%
plnenia
93,61
92,85
96,25

Odbory štátnej sluţby zamestnancov štátnej sluţby k 31. 12. 2009
Odbor štátnej sluţby
Riadenie
Kontrola
Financie
Vnútro
Informatik
Školstvo
Verejné obstarávanie

Spolu
3
1
8
1
1
11
1

1.01
1.07
2.02
2.17
1.05
2.14
2.16

Veková štruktúra zamestnancov KŠÚ za rok 2009
Do 20 r.
-

21 r.-30 r.
3

31 r.-40 r.
2

41 r.-50 r.
11

51 r.-60 r.
15

nad 61 r.
3
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21 - 30 r.
31 - 40 r.
41 - 50 r.
51 - 60 r.
61 - viac

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov KŠÚ za rok 2009
Štruktúra zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním podľa študijných odborov
Študijný odbor
Pedagogika
Ekonomika
Iné
Spolu

Počet zamestnancov
10
7
9
26

Štruktúra zamestnancov so stredoškolským vzdelaním podľa jednotlivých druhov
stredných škôl za rok 2009
Druh školy
Gymnázium
Obchodná akadémia (SEŠ)
Iné
Spolu

Počet zamestnancov
1
4
3
8

Zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním

Zamestnanci so stredoškolským
vzdelaním

11

pedagogika

gymnázium

ekonomika

OA (SEŠ)

iné

iné

3. 1. 1. Prehľad školení v rámci priebeţného vzdelávania za rok 2009
8
23
19
2
2
4
2

zamestnancov sa zúčastnilo školení, ktoré súviseli s pracovno–právnymi problémami
zamestnancov absolvovalo školenia súvisiace s ekonomickými problémami
zamestnancov absolvovalo školenia súvisiace s metodikou školstva
zamestnanci absolvovali seminár k registratúre
zamestnanci absolvovali školenie BOZP
zamestnanci absolvovali školenie k finančnej kontrole
zamestnanci sa zúčastnili na seminári zdruţenia samosprávnych škôl Slovenska.

3. 1. 2. Organizovanie výberových konaní
V roku 2009 KŠÚ ako zriaďovateľ špeciálnych škôl a školských zariadení pripravil a
zrealizoval v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, na funkcie škôl a školských
zariadení spolu tridsať výberových konaní. Z tohto počtu sa štyri výberové konania museli pre
neúspešnosť opakovať.
KŠÚ ako zriaďovateľ vykonal v zmysle platnej legislatívy aktualizáciu zloţenia rád škôl
a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
V zmysle platnej legislatívy sa zamestnanci KŠÚ zúčastňovali výberových konaní na
riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ s hlasom riadnym.
3. 1. 3. Majetkové priznanie
Za rok 2008 bolo skontrolovaných 46 majetkových priznaní vedúcich zamestnancov prijatých
podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a 26 majetkových priznaní zamestnancov v štátnej sluţbe v zmysle zákona č.
312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. 2. Centrá pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej
pôsobnosti (bez právnej subjektivity)
Stav zamestnancov CPPPaP k 31. 12. 2009
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Školské zariadenie
CPPPaP Dunajská Streda
CPPPaP Hlohovec
CPPPaP Piešťany
CPPPaP Senica
CPPPaP Holíč
CPPPaP Galanta
Spolu

Počet
pedagogických
zamestnancov
10
9
7
8
6
9
49

Počet
nepedagogických
zamestnancov
1
1
2
2
2
2
10

Spolu
11
10
9
10
8
11
59

Spolu
prepočítaný
stav
9,6
9,26
9
10
8
10,66
56,52

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CPPPaP
Pedagogická fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta zdravotníctva
Iné
Stredoškolské vzdelanie

22
17
3
8
9

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CPPPaP

Pedagogická
fakulta
Filozofická fakulta
Fakulta
zdravotníctva
Iné
Stredoškol.
Vzdelanie

3. 3. Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Krajský školský úrad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 41 škôl a školských zariadení
s právnou subjektivitou. Riaditeľov týchto škôl a školských zariadení na základe výsledku
výberového konania vymenúva na päťročné funkčné obdobie prednosta KŠÚ.
3. 4. Čerpanie výdavkov
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3. 4. 1. Čerpanie výdavkov v kategórii 610 - mzdy, platy, sluţobné príjmy
KŠÚ mal schválený rozpočet miezd na rok 2009 v sume 344 553,00 €, upravený rozpočet bol
397 553,00 €. K 31.12. 2009 bolo čerpanie mzdových prostriedkov podľa výkazu Škol (MŠ
SR) 1-04 v sume 397 553,00 €, čo predstavuje 100% z čerpania upraveného rozpočtu na rok
2009.
.
v eurách
Rozpočet
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
schválený
upravený
k 31.12.2009
323 309
271 234
271 234
100
611 – TP
306 003
259 210
259 210
100
ŠS
17 306
12 024
12 024
100
VS
21 078
81 641
81 641
100
612 - príplatky
19 075
77 503
77 503
100
ŠS
2 003
4 138
4 138
100
VS
166
0
0
0
613 - pohotovosť
ŠS
0
0
0
VS
0
44 678
44 678
100
614 - odmeny
0
41 028
41 028
100
ŠS
0
3 650
3 650
100
VS
344 553
397 553
397 553
100
610 - spolu
3. 4. 2. Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do
poisťovní
v eurách
Rozpočet Rozpočet
Skutočnosť
%
schválený upravený
k 31.12.2009 plnenia
18 124
31 076,30
31 076,30
100
621-všeobecná ZP
9 958
7 119,81
7 119,81
100
622 – ostatné ZP
6 731
2 468,14
2 468,14
100
623 – Spoločná ZP
4 382
4 976,30
4 976,30
100
625001-nemocenské poistenie
51 351
55 415,60
55 415,60
100
625002- dôchodkové poistenie
2 490
3 157,30
3 157,30
100
625003- úrazové poistenie
9 394
9 868,20
9 868,20
100
625004- invalidné poistenie
3 120
3 277,60
3 277,60
100
625005- poistenie v nezamestnanosti
14 871
18 787,70
18 787,70
100
625007- rezervný fond
0
9 969,41
9 969,41
100
627 - DDS
120 421 146 116,36
146 116,36
100
620 - spolu
3. 4. 3. Dohody – aparát úradu za rok 2009
Organizácia spolu
Z toho: aparát úradu
Olympiády - súťaţe

Počet osôb
Počet hodín
Odmeny v eurách
1 211
12 112,50
54 506,25
1
330,00
1 200,00
1 212
12 442,50
55 706,25
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3. 5. Prehľad úloh realizovaných osobným úradom
Počet Počet
2008 2009

Úloha
Poskytovanie konzultácii v pracovno-právnej oblasti zamestnancom škôl, školských
zariadení, zriaďovateľom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti úradu
Vypracovávanie opisov štátnozamestnaneckých miest
Vypracovávanie pracovných zmlúv zamestnancom vlastného úradu a zamestnancom
školských zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu
Vypracovávanie oznámení o plate zamestnancov úradu a zamestnancom školských
zariadení bez právnej subjektivity
Vybavovanie ţiadosti o uzatvorenie pracovného pomeru
Administrácia rozviazaní pracovného pomeru
Príprava a realizácia výberových konaní = pozvánky, dokumentácia, smernice,
rokovacie poriadky, pokyny na zabezpečenie výberového konania, protokoly
o pohovore, ustanovenia pracovných skupín, prehlásenia o mlčanlivosti, prezenčné
listiny a ostatá súvisiaca dokumentácia
Príprava oznámení v médiách, protokolov a zápisníc výberových konaní na miesta
riaditeľov CPPPaP
Administrácia prihlášok a úhrad poplatkov vzdelávacích aktivít v zmysle plánu
vzdelávania zamestnancov úradu
Vyhotovenie vymenúvacích dekrétov riaditeľov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu
Vedenie osobných spisov zamestnancov úradu, riaditeľov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, zamestnancov školských zariadení bez právnej
subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu
Príprava miezd zamestnancov úradu a zamestnancov školských zariadení bez
právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu
Spracovávanie podkladov pre odvody do fondov za zamestnancov úradu
a zamestnancov školských zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej
pôsobnosti úradu
Príprava návrhov na odmenu zamestnancom úradu a riaditeľom škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu pri ţivotných jubileách
Poskytnutie odstupného a odchodného v súlade s kolektívnou dohodou
Zaraďovanie zamestnancov do platových tried v zmysle vyhlášky č. 41/1996,
a zákona č. 317/2009 Z.z – platové zaradenie, dekréty
Dohody – administratívne úkony : prihláška
odhláška
vyplatenie
Kontrolná činnosť na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti úradu
Štatistické výkazy, daňové výkazy, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
Rozbory, štatistika, prehľady platov, analýzy
Podklady k rozpočtu CPPPaP – neprávne subjekty a podklady k rozpočtu aparát mzdy

520

650

6
8

4
11

750

310

49

27

13

19

3

25

1

2

51

59

2

25

143

135

1260

1116

1260

1116

429

212

3

0

286

179

1034
1034
1034

1212
1212
1212

1

3

57
40
65

25
72
48

4. Oddelenie kontroly
Krajský školský úrad v Trnave, venoval pozornosť dodrţiavaniu
právnych predpisov v oblasti školstva a výchovy, okrem tých, ktoré
štátnej školskej inšpekcie. Kontrolná činnosť bola vykonávaná
zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale i územnej

všeobecne záväzných
patria do kompetencie
v školách a školských
pôsobnosti v zmysle
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ustanovení zákona NR SR č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a ustanovení § 11 ods. 5
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.
Vykonané boli následné finančné kontroly na overenie objektívneho stavu kontrolovaných
skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými aktmi riadenia so
zameraním na dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami. Realizovali sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami § 11 ods. 2 a § 11 ods. 3 písm. e/ zákona č. 596/2003
Z. z. .
4. 1. Zameranie kontrolnej činnosti v roku 2009
-

-

-

následné finančné kontroly,
dodrţiavanie pokynov a objektívnosti priebehu celoslovenského testovania ţiakov
9.ročníka základných škôl,
kontrola nad úrovňou objektivity testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti
ţiakov 9. ročníka základných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave,
dodrţiavanie ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisov,
uplatňovanie ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách (maturitné skúšky, záverečné skúšky),
kontroly správnosti a úplnosti dokumentácie v oblasti BOZP a OpP a jej súlad so
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
kontrola zabezpečenia činnosti a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva,
mládeţe a telesnej kultúry podľa § 7 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,
dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania, dodrţiavanie ustanovení o výkone práce vo verejnom záujme,
preverenie úplnosti a správnosti pedagogickej dokumentácie a dokumentácie školy,
kontrola dodrţiavania pracovnoprávnych predpisov a odmeňovania zamestnancov.

Celkový počet vykonaných kontrol: 64
So zistenými porušeniami zákonov: 13
Bez porušení:
51
Komentár k jednotlivým bodom :
4. 1. 1. Následné finančné kontroly
Celkový počet:
16
Bez zistených nedostatkov: 14
So zistenými nedostatkami: 2
Predmet a cieľ kontroly:
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preveriť dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
prostriedkami poskytnutými prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MŠ SR mestám a obciam
ako zriaďovateľom základných škôl, preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami pri
realizácii rozvojových projektov MŠ SR a súlad s platnou legislatívou, preveriť vydávanie
vzdelávacích poukazov a poskytovanie nenormatívnych finančných prostriedkov na
vzdelávacie poukazy a ich čerpanie.
Kontrolované subjekty:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a územnej pôsobnosti KŠÚ, obce
a mestá v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave.
Zistené nedostatky :
- porušenie ustanovení § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov,
- porušenie ustanovení § 226 ods. 1, 2, 4, zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce.
4. 1. 2. Dodrţiavanie pokynov a objektívnosti priebehu celoslovenského testovania
ţiakov 9. ročníka základných škôl
Celkový počet: 13
Bez porušenia: 13
Cieľ kontroly:
preveriť dodrţanie pokynov a objektívnosti pri celoslovenskom testovaní ţiakov 9. ročníka
základných škôl.
Kontrolované subjekty:
základné školy v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracované boli záznamy o kontrole.
4. 1. 3. Kontrola nad úrovňou objektivity testovania matematickej a čitateľskej
gramotnosti ţiakov 9. ročníka základných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ
v Trnave
Celkový počet: 5
Bez porušenia: 5
Cieľ kontroly:
preveriť objektivitu testovania.
Kontrolované subjekty:
základné školy v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracované boli záznamy o kontrole.
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4. 1. 4. Dodrţiavanie ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich
predpisov.
Celkový počet: 11
Bez porušenia: 10
S porušením:
1
Cieľ kontroly:
preveriť ţiadosti o prijatie do škôl a školských zariadení, pedagogickú dokumentáciu na
základe ktorej sa evidujú ţiaci, poslucháči a deti v triedach materskej školy, základnej
umeleckej školy, oddelenia školského klubu, záujmových útvaroch.
Kontrolovaný subjekt:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a súkromné školy a školské
zariadenia.
Zistené nedostatky:
- porušenie § 18 ods. 3 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,
- porušenie § 7 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube, školskom
stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku
odbornej praxe.
3. 1. 5. Kontrola dodrţiavania ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
Celkový počet: 3
Bez porušenia: 2
S porušením: 1
Cieľ kontroly:
preveriť dodrţiavanie vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách v znení
neskorších predpisov pri maturitných skúškach.
Kontrolované subjekty:
1 stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Trnava,
1 stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy,
1 odborné učilište internátne v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Trnave.
Zistené nedostatky:
- porušenie § 83 ods. 2 a 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. 1. 6. Kontrola správnosti a úplnosti dokumentácie v oblasti BOZP a OPP
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Celkový počet:
Bez porušenia:
S porušením:

3
0
3

Cieľ kontroly:
preveriť správnosť a úplnosť dokumentácie v oblasti BOZP a OpP, súlad
záväznými právnymi predpismi.

so všeobecne

Kontrolovaný subjekt:
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Trnave.
Zistené nedostatky:
- porušené ustanovenie § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- § 21 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP,
- porušený zákon NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov,
- porušený zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi,
- porušenie § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- porušená vyhláška MPSVaR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,
- porušená vyhláška č.79/2004 Z. z. o vykonávaní kontroly protipoţiarnej bezpečnosti pri
prevádzkovaní elektrických zariadení,
- porušené ustanovenie § 1 ods. 2 vyhlášky MPSVaR č. 356/2007 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o poţiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti,
- porušená vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o poţiarnej prevencii,
- porušené NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
poţiadavkách pri pouţívaní pracovných prostriedkov,
- porušená vyhláška MZ SR č. 544/ 2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred
záťaţou teplom a chladnom pri práci.
4. 1. 7. Dodrţiavanie ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich
predpisov.
Celkový počet: 1
Bez porušenia: 1
Cieľ kontroly:
kontrola zabezpečenia činnosti a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva,
mládeţe a telesnej kultúry podľa § 7 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.
Kontrolovaný subjekt:
Mesto Hlohovec – spoločný školský úrad.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracovaný bol záznam o kontrole.
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4. 1. 8. Dodrţiavanie ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich
predpisov, dodrţiavanie ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Celkový počet: 2
Bez porušenia: 0
S porušením: 2
Cieľ kontroly:
kontrola
dodrţiavania
pracovnoprávnych
predpisov
a odmeňovania
zamestnancov preverenie úplnosti a správnosti pedagogickej dokumentácie a ďalšej
dokumentácie školy.
Kontrolovaný subjekt:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Trnave.
Zistené nedostatky:
- porušenie § 14 ods. 2, § 15 ods. 3 vyhlášky č.212/1991 Zb.,
- porušenie § 11 ods.3 písm. w), z) a § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- porušenie § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- porušenie § 7 ods. 2 vyhlášky č. 322/2008,
- porušenie § 7 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- porušenie § 1 ods. 5 a § 42 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce,
- porušenie § 5 ods. 2 vyhlášky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických pracovníkov,
- porušenie § 43 a § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce.
V prípadoch, kedy boli zistené nedostatky, bola v zápisnici o prerokovaní protokolu
o výsledku kontroly a správy o výsledku následnej finančnej kontroly uloţená povinnosť
vedúcemu kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
a v stanovenom termíne ich predloţiť oddeleniu kontroly KŠÚ. Ďalej bola uloţená povinnosť
predloţiť kontrolnému orgánu správu o splnení týchto opatrení a určiť zamestnancov
zodpovedných za nedostatky (pri následných finančných kontrolách) a uplatniť voči nim
opatrenia podľa osobitného predpisu, uvedené oznámiť kontrolnému orgánu.
Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a správy o ich splnení, resp.
priebeţnom plnení boli doručované v stanovených termínoch. V jednotlivých prípadoch bola
tieţ vyvodená osobná zodpovednosť voči zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky.
Kontrola plnenia opatrení je zaradená do zamerania kontrolnej činnosti v roku 2010.
4. 1. 9. KP uskutočňovala v spolupráci s útvarom kontroly a v súlade s plánom kontrol
následnú finančnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov na rozvojové
projekty.
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KP v roku 2009 vykonala 4 finančné kontroly na rozvojové projekty u realizátorov, 49
v rámci spracovaných záverečných správ z realizácie rozvojových projektov, 2 metodické
návštevy počas realizácie projektov a spracovala 7 záverečných správ za kraj Trnava
z jednotlivých rozvojových projektov. Pri týchto kontrolách a správach KP venovala
pozornosť dodrţiavaniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva a
výchovy, finančnej kontroly, rozpočtových pravidiel a verejného obstarávania.
Kontrolnú činnosť vykonala v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti, ale i územnej pôsobnosti. Zistené nedostatky boli odstránené počas kontroly.
4. 2. Vybavovanie sťaţností, petícií a iných podaní v roku 2009
Petície
Celkový počet:

0

Sťaţnosti
Celkový počet: 17
Spôsob vybavenia
Odstúpením:
7
Prešetrením:
10
Opodstatnené: 5
Neopodstatnené: 5
Sťaţnosti sa týkali:
nevhodného správania riaditeľky školy voči rodičom dieťaťa, zamestnávanie nekvalifikovanej
sily na ZŠ s MŠ, nevydávanie dokladu o zaplatení rodičom na ZŠ s MŠ, opakované poverenie
do funkcie riaditeľa ZŠ s VJM bez uskutočnenia výberového konania, učiteľka trestala ţiaka
úderom po ruke.
Iné podania –
ktoré neboli vybavované v zmysle zákona o sťaţnostiach, resp. zákona o petičnom práve
/ţiadosti, podnety, návrhy, oznámenia /
Celkový počet: 4
Záver:
Poznatky zistené pri výkone kontrolnej činnosti a pri prešetrovaní sťaţností sú
zovšeobecňované a vyuţívané na pracovných poradách, v rámci metodického usmerňovania
riaditeľov škôl a školských zariadení, resp. tieţ ekonomických zamestnancov.

5. Oddelenie odborných a metodických činností
5. 1. Materské školy, základné školy, stredné školy
-

KŠÚ zriaďuje a zrušuje za osobitných podmienok základné a stredné školy, materské
školy pre ţiakov s ŠVVP, základné školy pre ţiakov s ŠVVP, stredné školy pre ţiakov s
ŠVVP, praktické školy, odborné učilištia, špeciálne výchovné zariadenia, školské
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internáty, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, centrá pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie: 2,
KŠÚ rozhodoval o potvrdení obce ako školského úradu: 2,
zabezpečoval spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti s právnickými a
občianskymi zdruţeniami zabezpečujúcimi šport vrátane súťaţí detí a ţiakov škôl vo
svojej územnej pôsobnosti,
metodicky usmerňoval a riadil zber štatistických údajov, ich kontrolu a sumarizáciu,
spracúval a poskytoval informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej
správy a verejnosti,
poskytoval metodickú pomoc pri zavádzaní nových metód a foriem práce riaditeľom škôl
a školských zariadení, metodickým orgánom,
zabezpečoval odborné činnosti pre obce, ktoré nie sú školskými úradmi,
spolupracoval s MŠ SR pri zavádzaní zmien v oblasti školstva vyplývajúcich zo zákonov,
zabezpečoval plnenie úloh vyplývajúcich pre oblasť riadenia škôl a výchovnovzdelávacieho procesu,
realizoval pracovné porady pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
a územnej pôsobnosti KŠÚ: 9,
zabezpečuje distribúciu smerníc MŠ SR, metodických pokynov, usmernení,
predkladá na MŠ SR návrhy na vyradenie škôl a zaradenie do siete: 81,
pripravuje a kontroluje podklady na vymenovanie predsedov skúšobných komisií na
záverečné skúšky, absolventské skúšky, záverečné pomaturitné skúšky, maturitné skúšky
a štátne jazykov skúšky v územnej pôsobnosti KŠÚ,
koordinuje, finančne, materiálne a organizačne zabezpečuje všetky okresné kolá, krajské
kolá predmetových olympiád a súťaţí ţiakov základných a stredných škôl registrovaných
MŠ SR, vyhodnocuje ich priebeh, pri ich realizácii spolupracuje so základnými, strednými
a vysokými školami, CVČ, SAŠS,
zabezpečuje zber údajov a kontrolu protokolov na záujmové vzdelávanie ţiakov: 198,
zabezpečuje zber údajov a kontrolu protokolov na kultúrne poukazy: 26,
zabezpečuje zber údajov a kontrolu protokolov k normatívnemu financovaniu škôl a
školských zariadení v územnej pôsobnosti, kontrolu a sumár protokolov ako podklad na
rozpis finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu - Eduzber 2009:
a) protokoly zriaďovateľov: 268
b) protokoly škôl: 373
c) výkazy: 373,
kontroluje správnosti údajov o počtoch ţiakov s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov,
informatiky a športovou prípravou uvedených v protokoloch pre normatívne financovanie:
66,
zabezpečuje zber údajov - všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ich kontrolu, a súlad
s poţiadavkou zriaďovateľov na dopravné ţiakov: 202,
kontroluje dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 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 – štatistické zisťovanie údajov vo
výkaze Škol/MŠ SR/ 15-01 o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí
a mládeţe podľa stavu k 15. 9. 2009 – CVČ Skalica: 1,
zabezpečuje zber údajov a kontrolu údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 –
229,
vykonáva previerky počtu ţiakov v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 o počte
ţiakov ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej
pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2009: 12,
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spolupracovali s organizáciami a inštitúciami: IUVENTA, ŠPÚ, NÚCEM, ŠIOV, ŠŠI,
MPC, ÚIPŠ, ŠVS Piešťany, ŠVS B. Bystrica, Úrad verejného zdravotníctva, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva, osvetové
strediská, Matica slovenská,
pripomienkovali návrhy legislatívy na úseku školstva,
metodicky usmerňovali zriaďovateľov materských škôl, základných škôl, stredných škôl,
základných umeleckých škôl, CVČ a Strediská záujmovej činnosti - metodické návštevy:
118,
spracovávali pracovné materiály, zabezpečovali distribúciu usmernení Iuventy,
metodických centier, Eurofondov a pod. na ďalšie vyuţitie v ZŠ, ZUŠ, MŠ,
zúčastňovali sa na výberových konaniach pri zmene obsadenia funkcie riaditeľov ZŠ, MŠ,
SŠ pre príslušné okresy v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave: 122,
na ţiadosť zriaďovateľov MŠ sa zúčastňovali zasadnutí školských rád a poskytovali im
metodickú pomoc,
boli členmi školských rád pri špeciálnych základných školách a zúčastňovali sa
pravidelných zasadnutí 33 rád škôl, zasadnutia 4x ročne,
spracovávali prehľady a kontrolovali prijaté VZN z obecných úradov o určení školských
obvodov a následne Dohôd o zriadení spoločných školských obvodov pre príslušné okresy
v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave,
zúčastnili sa a spoluorganizovali pracovné stretnutia zriaďovateľov a riadiacich
zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave
k metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov ZŠ a SŠ, k zákonu
o pedagogických zamestnancoch a k vykonávacím predpisom súvisiacim so zákonom
317/2009 Z. z.,
vykonávali kontrolu zabezpečenia a zber priebeţných informácií o postupe pri distribúcii
učebníc na ZŠ a SŠ: 12 kontrol a mesačné priebeţné mapovanie stavu,
v školskom roku 2008/2009 v rámci celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníkov ZŠ
Testovanie 9-2009 informovali všetky základné školy a ich zriaďovateľov v územnej
pôsobnosti KŠÚ v Trnave o jeho organizácii a priebehu,
spracovanie poverení riaditeľov škôl na vymenovanie a vystavenie vymenúvacích
dekrétov pre nestranných pozorovateľov na Testovanie 9-2009: 152,
na základe poverenia prednostu KŠÚ sa zúčastnili celoslovenského testovania ţiakov
ako nestranní pozorovatelia: v 11 školách,
ako nestranní pozorovatelia sa zúčastnili na testovaní matematickej a čitateľskej
gramotnosti ţiakov 9. ročníkov: v 5 školách,
organizovali náhradný termín Celoslovenského testovania ţiakov 9. ročníkov ZŠ (16
ţiakov),
zorganizovali porady pre riaditeľov MŠ s programom: poznatky z inšpekčnej činnosti,
nová legislatíva, projekt vzdelávania učiteľov MŠ k školským vzdelávacím programom,
poskytovali metodickú pomoc a poradenstvo učiteľom a rodičom v oblasti prijímania detí
do MŠ, v oblasti integrácie (začleňovania) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a zdravotným znevýhodnením do MŠ,
poradenstvo pre pedagogických zamestnancov pripravujúcich sa na I. a II. kvalifikačnú
skúšku,
zodpovedne pristupovali k celkovému zabezpečeniu okresných kôl olympiád a súťaţí,
vydávali organizačné pokyny - v ich príprave sa riadili Smernicou MŠ SR č. 13/2009-R o
organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl v rozsahu
vyplývajúcom zo 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,
príslušných ustanovení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl.
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5. 2. Odborní radcovia riadili, organizovali a zabezpečovali
-

-

-

-

-

distribúciu súťaţných, propagačných materiálov, organizačných pokynov, organizačných
poriadkov, letákov a pod.,
pracovné pomôcky, materiály, kancelárske potreby, tonery, ceniny, diplomy, pochvalné
uznania, čestné uznania, občerstvenie, ceny na predmetové olympiády a súťaţe,
spracovanie návrhov na vymenovanie a vystavenie vymenúvacích dekrétov pre predsedov
a členov komisii a porôt,
kontrolu správnosti dohôd o vykonanej práci pre nahlasovanie zamestnancov prijatých na
dohodu pre súťaţe do sociálnej poisťovne: 1141,
kontrolu správnosti čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie občerstvenia a
nákup cien na kaţdú olympiádu a súťaţ,
spoluprácu s CVČ a školami, ktoré sú KŠÚ poverené k vykonávaniu a k spolupráci pri
realizácii olympiád a súťaţi,
spracovanie prezenčných listín, materiálov pouţívaných pri organizovaní súťaţí,
zasielanie pozvánok predsedom a členom komisií a porôt,
osobne sa zúčastnili na takmer všetkých olympiádach a súťaţiach,
spracovávanie ţiadostí a kontrolu podkladov zriaďovateľov a škôl na poskytnutie
finančných prostriedkov na osobné náklady asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným
znevýhodnením na rok 2010: 54,
vyţiadanie a spracovávanie návrhov na morálne oceňovanie v rezorte školstva –
pedagógovia - spracovanie 48 návrhov, ministrom školstva ocenených 9 pedagógov,
vyţiadanie a spracovávanie návrhov na morálne oceňovanie v rezorte školstva – ţiaci,
spracovanie 37 návrhov, počet ţiakov ocenených ministrom školstva – 8 ţiaci, (niektorí
ţiaci získali viac Pamätných listov, lebo reprezentovali SR ako jednotlivci, aj v druţstve),
vyţiadanie a spracovávanie návrhov, organizačné zabezpečenie maturitných skúšok,
záverečných pomaturitných skúšok, absolventských skúšok a záverečných skúšok v
školskom roku 2008/2009, vystavenie vymenúvacích dekrétov pre predsedov skúšobných
komisií v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.– 1028 dekrétov,
vypracovanie harmonogramu preberania maturitných zásielok na EČ a PFIČ maturitných
skúšok, vystavenie poverení, príprava a zabezpečenie distribučných 5 miest v rámci
Trnavského kraja, vydanie pokynov: 70,
spoluprácu so samosprávnym krajom pri racionalizácii stredných škôl v Trnavskom kraji,
člen poradného orgánu predsedu Trnavského samosprávneho kraja,
spoluprácu so samosprávnym krajom v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu,
posudzovanie projektov v rámci VÚC - PaedDr. Karol Grajcár - člen pracovnej skupiny,
účasť na pracovných stretnutiach ŠPÚ k maturitným skúškam – február, jún, október
2009,
účasť na pracovnom stretnutí v MPC k školským zariadeniam – CVČ a ŠSZČ, školský
výchovný program - december 2009,
organizovanie a účasť na pracovnom stretnutí k výkladu zákona č. 317/2009 – október,
november 2009
zber údajov, príprava a realizácia školenia predsedov školských a predmetových
maturitných komisií – február 2009,
spracovávanie podnetov a organizačné zabezpečenie maturitných skúšok EČ a PFIČ v
náhradnom termíne - máj 2009,
spracovávanie podnetov a vypracovanie súhrnnej správy o priebehu maturitných skúšok v
riadnom termíne – jún 2009,
prácu v komisii pre tvorbu a inováciu školských tlačív – spracovanie pripomienok,
príprava novej dokumentácie pre ZŠ a SŠ,
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-

-

-

-

-

-

-

prípravu a organizačné zabezpečenie krajského kola Súťaţe v spracovávaní informácií na
počítači, vystavenie poverenia škole, dekrétov komisii, pozvánky, diplomy, certifikáty o
účasti,
prípravu a organizačné zabezpečenie krajského kola Súťaţe o mlieku, vystavenie
poverenia škole, dekrétov komisii, pozvánky, diplomy, certifikáty o účasti,
prípravu a organizačné zabezpečenie 31. ročníka krajskej prehliadky SOČ – 241
účastníkov, vystavenie vymenúvacích dekrétov pre 17 odborných komisií pre SOČ – 55
členov, vystavenie 241 certifikátov pre účastníkov SOČ, 51 diplomov pre víťazov,
prípravu podkladov pre pripomienkové konanie k legislatívnym normám,
prípravu podkladov a spolupráca pri realizácii vzdelávacieho projektu Enersol –
alternatívne zdroje energie cez Envirofond,
prípravu a spracovávanie identifikačných údajov o školách (ZŠ, SŠ, ŠŠ),
prípravu maturitných skúšok pre školský rok 2009/2010 v zmysle zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov- zber podkladov - december 2009,
prípravu spolupráce stredných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ so školami v zahraničí,
poskytovanie a zasielanie aktuálnych informácií o moţnostiach štúdia na vysokých
školách v Slovenskej republike a v Českej republike pre školy v územnej pôsobnosti
KŠÚ, zasielanie informačných materiálov,
poskytovanie informácií, spracovávanie prihlášok uchádzačov o sociálne štipendiá vlády
SR - 2 ţiadosti, vyhoveli sme 2 ţiadateľom,
spracovávanie a kontrolu zúčtovania finančných prostriedkov zriaďovateľom pre
predsedov školských maturitných komisií, predsedov predmetových maturitných komisií,
predsedov skúšobných komisií na maturitné, pomaturitné, absolventské skúšky a
záverečné skúšky – november 2009: 78,
spoluprácu a účasť na zasadnutiach Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácie
riaditeľov stredných odborných škôl,
spracovanie podkladov, príprava pracovného stretnutia so zriaďovateľmi gymnázií s
osemročným štúdiom k určeniu plánu výkonov pre 1. roč. školského roka 2010/2011,
stanovenie tried 1. ročníkov OGY,
spoluprácu s výchovnými poradcami, s ÚPSVaR v oblasti zamestnanosti absolventov SŠ
účasť na pracovných stretnutiach,
v rámci výkonu štátnej správy v správnom konaní – nostrifikovali vysvedčenia vydané
zahraničnými školami: 21,
prípravu organizačného poriadku, registrácia súťaţe na MŠ SR a organizovanie pilotného
ročníka súťaţe ţiakov stredných škôl Enersol Sk – alternatívne zdroje energie,
zúčastnili sme sa všetkých porád, ktoré organizovalo MŠ SR, ŠIOV, ŠPÚ, NÚCEM,
IUVENTA, MPC,
členkou komisie MŠ SR pre tvorbu a inováciu školských tlačív, členkou komisie pre
morálne oceňovanie v rezorte školstva a komisiu pre udeľovanie čestných názvov škôl je
RNDr. Eva Huttová

5. 3. Školské športové súťaţe
Krajský školský úrad v Trnave ich organizuje v úzkej spolupráci predovšetkým s Krajskou
radou SAŠŠ a na ich realizácii sa podieľa aj Trnavský samosprávny kraj, centrá voľného času
a niektoré telovýchovné organizácie.
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V školskom roku 2008/2009 bol zostavený Kalendár, ktorý predstavuje 23 vyhlásených
školských športových súťaţí. Školské športové súťaţe v kolektívnych športoch sa spravidla
delia na dve vekové kategórie (základné a stredné školy), a ďalej na chlapcov a dievčatá.
Tieto majú postupový charakter - okresné kolá, regionálne kolá, krajské kolá. Víťazi
krajských kôl v súťaţiach jednotlivcov i druţstiev postupujú do celoštátneho finále.
P. Názov olympiády/súťaţe
č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Olympiáda v informatike
Matematická olympiáda

Fyzikálna olympiáda

Chemická olympiáda

Biologická olympiáda

31.
32. Geografická olympiáda
33.
34.
35.
36.
37.
38.

kategória

A
B
A
B
C
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
Dz
Dg
EF
A
B
C
D
E
RaZNL
Poznaj
a chráň
A
B
C
D
E
F
G

školské
kolo počet
ţiakov
6
11
42
41
37
489
571
525
673
492
431
8
12
24
21
131
104
143
28
39
47
138
43
46
32
79
70
35
20
7
2
0
2
298
310
306

okresné
kolo –
počet
ţiakov
185
162
152
79
120
53
53
61
78
0
0
21
33
53
25
20

krajské
kolo –
počet
ţiakov
3
1
25
22
21
29
2
5
16
18
23
15
27
34
32
27
0
25
29
19
33
-

92
121
120

7
2
0
2
20
20
21
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

H
I
P3
P4
P5
P6
P7
P8
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
2E
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
2E
1A
1B
1C
2A
2B
2C1
2C2
2D
2E
A
B
C
D
E
F
A

348
306
1295
1248
928
847
1140
792
156
190
11
62
35
8
52
18
0
4
0
8
14
0
6
2
81
76
5
52
61
6
2
20
15
106
10
0
150
180
135
74
33

118
115
200
384
298
267
208
178
53
65
11
24
19
8
26
6
34
42
5
30
31
6
2
12
10
50
66
46
42
-

21
7
7
4
7
7
4
5
5
0
2
0
6
7
0
3
1
6
5
2
5
7
3
2
4
4
36
4
0
14
13
14

B
C
A1
3 odbory

35
210
4
111
510
639

76
438
-

13
7
2
54
40
191

Pytagoriáda

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda ľudských práv
Dejepisná olympiáda

Olympiáda zo slovenskom jazyku
a literatúre
Olympiáda v ruskom jazyku
ZENIT
Európa v škole
SOČ

17

14

27

odborov
86. SIP
87. SoM

65
2
kategórie
-

88. Enersol SK

P.
č.

Názov olympiády/súťaţe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Šaliansky Maťko
Rozprávkové vretienko
Slávik Slovenska
Hnúšťanský akord
Poznaj slovenskú reč
Pekná maďarská reč

7.
8.
9.

Na bicykli bezpečne
Mladý technik
Hurbanov pamätník

-

9
-

Ostatné súťaţe
kategória školské
kolo –
počet
ţiakov
280
184
105
38
66
I., II., III.,
45
IV .
-

31
6
-

-

okresné
kolo –
počet
ţiakov
100
81
93
30
22
15

krajské
kolo –
počet
ţiakov
9
6
10
12
24
28

24
2
85

-

5. 4. Výsledky ţiakov stredných škôl zapojených do medzinárodných kôl
predmetových olympiád – 2009
P. Názov súťaţe
č.
1. Medzinárodná fyzikálna
olympiáda (IPhO)
2. Medzinárodný turnaj mladých
fyzikov (IYPT)
3. Rakúsky turnaj mladých
fyzikov (AYPT)
4. Európska olympiáda v
prírodných vedách (EUSO)
5. Medzinárodná olympiáda
mladých vedcov (IJSO)
6. EU Medzinárodná olympiáda
mladých vedcov (IJSO)
7. Medzinárodná olympiáda
environmentálnych projektov
(INEPO EUROASIA)
8. Stredoeurópska informatická
olympiáda (CEOI)

Škola

Ocenenie

Eugen Hruška
Gymnázium I. Kupca Hlohovec
Eugen Hruška
Gymnázium I. Kupca Hlohovec
Eugen Hruška
Gymnázium I. Kupca Hlohovec
Eugen Hruška
Gymnázium I. Kupca Hlohovec
Eugen Hruška
Gymnázium I. Kupca Hlohovec
Jaroslav Ferenc
Gymnázium V. Mihálika Sereď
Jaroslav Ferenc
Gymnázium V. Mihálika Sereď

zlatá medaila

Albert Herencsár
Gymnázium Z. Kodálya Galanta

bronzová medaila

bronzová medaila
strieborná
medaila
bronzová medaila
zlatá medaila
bronzová medaila
bronzová medaila

5. 5. Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia

28

-

-

-

-

-

spracovanie a vydanie metodických pokynov a usmernení na úseku špeciálnych škôl a
školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov – počet pokynov: 19,
podklady a realizácia organizačných zmien v radách škôl – delegovanie zástupcov
zriaďovateľa do rád škôl,
metodická pomoc a poradenstvo v oblasti výchovy a vyučovania ţiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), príprava školských vzdelávacích programov
pre špeciálne školy,
vytvorenie elokovaného pracoviska OUI Hlohovec v Senici,
úprava názvov škôl a školských zariadení – zaradenie Spojenej školy Dunajská Streda ,
vydávanie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám,
spracovanie návrhov na ocenenie učiteľov špeciálnych škôl pri príleţitosti Dňa učiteľov
2009, spolu: 20,
konzultácie k prijímaciemu konaniu na OU,
odborná a poradenská činnosť v oblasti riadenia, kontroly a hodnotenia, realizácie
asistenta učiteľa, úväzkov učiteľov, vypĺňania triednej dokumentácie, vysvedčení,
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, spájania ročníkov, organizácie
školského roka, organizácie rady školy pri škole, moţnosti ďalšieho štúdia po skončení
ŠZŠ,
spolupráca s riaditeľmi SŠ, cirkevných škôl v oblasti začlenenia ţiakov so ŠVVP,
oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy, plnenie a odklad povinnej školskej
dochádzky,
legislatíva riadiacej práce riaditeľa ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach,
spolupráca so školskými úradmi v oblasti legislatívy k problematike výchovy a
vzdelávania ţiakov so ŠVVP.

5. 6. Poradenské zariadenia – centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)
-

spolupráca v oblasti začlenenia ţiakov so ŠVVP na ZŠ, SŠ,
spolupráca pri zabezpečovaní pracovných stretnutí so školskými špeciálnymi pedagógmi
zo ZŠ, SŠ,
priebeţné plnenie úloh Koncepcie špeciálno -pedagogického poradenstva (Uznesenie
vlády SR č. 282 zo dňa 21. 3. 2007 ) v rámci jednotlivých CŠPP.

5. 7. Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (Centrá pedagogicko
psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP)
-

spolupráca v oblasti integrácie (začleňovania) detí a ţiakov so ŠVVP vo všetkých
stupňoch škôl,
metodické usmerňovanie integrácie (začleňovania) smerom k CPPPaP, CŠPP, MŠ, ZŠ a
SŠ,
spolupráca pri organizovaní aktivít z oblasti protidrogovej problematiky,
realizácia pracovných a metodické stretnutí pre CPPPaP: 6,
realizácia spoločných metodických stretnutí CPPPaP a CŠPP (v zriaďovacej aj územnej
pôsobnosti KŠÚ): 2,
príprava prechodu na právnu subjektivitu CPPPaP – metodické usmernenie: 6 CPPPaP,
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-

členkou Krajskej komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti a kriminality pri
Obvodnom úrade v Trnave je Mgr. Majcherová: zasadnutie komisie 3x,
spolupráca poradní s MŠ, ZŠ, SŠ – metodické usmernenie (integrácia, školská zrelosť),
vypracovanie podkladov pre MŠ SR – Akčný plán predchádzania všetkým formám
rasovej diskriminácie.

5. 8. Školské úrady v územnej pôsobnosti KŠÚ
Počet obecných školských úradov a spoločných školských úradov (v tom VÚC): 12
Spolupráca so školskými úradmi je na dobrej úrovni. KŠÚ priebeţne v súčinnosti so zmenami
vydáva rozhodnutia o potvrdení (zrušení) obce ako školského úradu.
5. 9. Štatistika
Za uplynulý školský rok sa na KŠÚ v Trnave spracovávali nasledovné výkazy typu Škol (MŠ
SR) pre rezort školstva:
IKT (MŠ SR) 1-01
Škol (MŠ SR) 1-01
Škol (MŠ SR) 2-01
Škol (MŠ SR) 3-01
Škol (MŠ SR) 3a-01
Škol (MŠ SR) 4-01
Škol (MŠ SR) 5-01
Škol (MŠ SR) 7a-01
Škol (MŠ SR) 9-01
Škol (MŠ SR) 14-01
Škol (MŠ SR) 15-01
Škol (MŠ SR) 17-01
Škol (MŠ SR) 18-01
Škol (MŠ SR) 19-01
Škol (MŠ SR) 24-01
Škol (MŠ SR) 26-01
Škol (MŠ SR) 27-01
Škol (MŠ SR) 29-01
Úr (MŠ SR) 1-01
Škol (MŠ SR) 30-01
Škol (MŠ SR) 31-01
Škol (MŠ SR) 40-01
Škol (MŠ SR) 5-99

Ročný výkaz o informačných technológiách v škole
Výkaz o materskej škole
Výkaz o strednej škole
Výkaz o základnej škole
Výkaz o prospechu ţiakov v základných školách a špeciálnych
základných školách
Výkaz o špeciálnej materskej škole, o špeciál nej základnej škole
Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom
centre
Výkaz o prospechu a dochádzke ţiakov stredných škôl
Výkaz o školskej kniţnici,
Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej
výchovy
Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí
a mládeţe
Výkaz o zariadení školského stravovania
Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole
Výkaz o domove mládeţe
Výkaz o základnej umeleckej škole
Výkaz o športovej škole a športovej triede
Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej
praxe – 31
Výkaz o škole v prírode,
Výkaz o úrazovosti ţiakov a študentov
Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení,
Výkaz o telovýchovných zariadeniach vyuţívaných školou
Výkaz o počte ţiakov (detí) ZUŠ a školských zariadení v územnej
pôsobnosti obce
Výkaz o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
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5. 10. Školské stravovanie
-

metodické usmerňovanie štátnych, cirkevných a súkromných zriaďovateľov materských
škôl, základných škôl, stredných škôl v oblasti školského stravovania,
vypracovávanie stanovísk k návrhom na vyradenie, zaradenie respektíve zmenu v sieti
zariadení školského stravovania v rámci zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ,
odborno-metodická činnosť na úseku školského stravovania zabezpečovaná pre zariadenia
školského stravovania v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ.

Zabezpečovanie organizačnej, odborno-metodickej činnosti v oblasti školského stravovania
v nadväznosti na plnenie celospoločenských programov ozdravenia výţivy obyvateľov SR,
koncepcie rozvoja školských internátov a zariadení školského stravovania a plnenie
národného programu prevencie obezity, prostredníctvom zabezpečovania zdravej výţivy
deťom, ţiakom a zamestnancom stravujúcich sa v zariadeniach školského stravovania
zriadených ako samostatné prevádzkové jednotky, ako súčasti štátnych a neštátnych
zriaďovateľov, zriadených pri základných, materských a stredných školách a to :
- poskytovaním odborného výkladu a informácii o vydaných nariadeniach, smerniciach
a metodických pokynoch z MŠ SR, MZ SR a MP SR,
- pripomienky k navrhovanej legislatíve pre oblasť školského stravovania,
- vypracovanie analýzy príspevkov na stravovanie a ubytovanie detí a ţiakov v školských
zariadeniach v SR v súvislosti s prechodom na menu euro – vyţiadanie podkladov z MŠ
SR - spracovaná analýza za KŠÚ zaslaná na MŠ SR,
- zabezpečenie plnenia poţiadaviek Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v
Trnave, Senici, Galante, Dunajskej Strede v zariadeniach školského stravovania,
- výklad platnej legislatívy na základe poţiadaviek zriaďovateľov školských stravovacích
zariadení a riadiacich zamestnancov školských stravovacích zariadení,
- organizačné a odborno-metodické zabezpečovanie pracovných porád pre riaditeľky
(vedúce) zariadení školského stravovania so zameraním na oblasť školského stravovania,
- výklad a organizačné zabezpečenie k podávaniu projektov „Elektronizácia a revitalizácia
zariadení školského stravovania 2009“ a „Elektronizácia a revitalizácia školských
internátov 2009“ v spolupráci s KP,
- praktická ukáţka a metodické usmernenie v zariadeniach školského stravovania a opráv
materiálno-spotrebných noriem a krajových receptúr v ŠJ pri MŠ D. Štúra a ŠJ pri MŠ
Paţitná Sereď,
- vypracovanie vzdelávacieho materiálu vo forme prezentácie a v tlačovej forme - manuálu
pre riaditeľov a vedúcich zariadení školského stravovania,
- organizačné zabezpečenie a samotné vzdelávanie riaditeľov a vedúcich zariadení
školského stravovania.
Vypracovanie pracovných materiálov:
1. Metodického pokynu k pouţívaniu finančných pásiem v zariadeniach školského
stravovania,
2. Metodického pokynu k diétnemu stravovaniu detí a ţiakov v zariadeniach
školského stravovania.
Priebeţné rokovania a spolupráca a pripomienky pri tvorbe nových legislatívnych predpisov
pre školské stravovanie s Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave.
Priebeţné rokovania s dodávateľskými firmami pre oblasť školského stravovania.
MŠ SR za členku medzirezortnej komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov
“Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania na rok 2009“ a tieţ pre
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“Elektronizáciu a revitalizáciu školských internátov na rok 2009“ bola vymenovaná Mgr.
Nádaská Na základe pozvánok MŠ SR účasť na zasadnutiach.
Mgr. Nádaská, ako predsedníčka Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie, vymenovaná
MŠ SR, spoluorganizuje pravidelné zasadnutia členov a zúčastňovanie sa týchto zasadnutí.
Vedie priebeh zasadnutí, vypracováva záznamy zo stretnutí s prijatými závermi, z ktorých
vyplývajú úlohy na ich plnenie pre oblasť školského stravovania v rámci celého Slovenska. Je
členkou pracovnej skupiny pre tvorbu a overovanie materiálno-spotrebných noriem a receptúr
pre školské stravovanie. Posudzovanie cca 1000 receptúr dodaných na posúdenie od
komerčných firiem potravinových komodít, následné odporučenie respektíve vyradenie
z návrhu na zaradenie do pouţívania v nových MSN pre školské stravovanie.
Aktívna spolupráca s MŠ SR pri rokovaniach so zástupcami Potravinárskej komory s
celoslovenskou pôsobnosťou.
Priebeţne boli poskytované odborné informácie v oblasti školského stravovania a pomoc
rodičom stravovaných detí a ţiakov ako aj širokej verejnosti v územnej pôsobnosti KŠÚ
v Trnave.
Úzka spolupráca, zasielanie príspevkov portálu pre školské stravovanie zverejňované na
webovej stránke: www.jedalne.sk.
Pracovná činnosť vykonávaná na úseku školského stravovania je veľmi rôznorodá. Všetky
aktivity sú zamerané na metodickú pomoc a praktickú činnosť vo všetkých zariadeniach
školského stravovania v rámci nášho kraja a sú odborným prínosom pre prácu v stravovaní so
zameraním na zabezpečenie zdravej výţivy deťom a ţiakom.
5. 11. Organizovanie tradičných akcií
5. 11. 1. Vyhodnotenia olympiád a súťaţí
KŠÚ uţ tradične organizuje v závere školského roka slávnostné vyhodnotenia olympiád
a súťaţí ţiakov škôl. Na okresnej úrovni a taktieţ aj na krajskej úrovni. Práve k tejto aktivite
zamestnanci OOaMČ dokáţu získať od sponzorov finančné a materiálne prostriedky na
dôstojný a slávnostný priebeh vyhodnotení. Sú organizované na vysokej úrovni za účasti
ţiakov, študentov, učiteľov, riaditeľov škôl, zástupcov zriaďovateľov, sponzorov, po
jednotlivých okresoch a za kraj Trnava.
Cieľom týchto podujatí bolo okrem ocenenia súťaţiacich aj poďakovať pedagógom,
riaditeľom škôl za starostlivosť o nadané deti a talentovanú mládeţ, ale i oceniť prácu
predsedov porôt a porotcov okresných a krajských kôl olympiád a súťaţí, predstaviť
najúspešnejších ţiakov a školy zástupcom zriaďovateľov a predstaviteľom štátnych a
súkromných inštitúcií. Zároveň týmto podujatím motivovať všetkých prítomných k ďalšej
spolupráci pri starostlivosti o talentovaných ţiakov.
5. 11. 2. Odborné semináre a tvorivé dielne
Odborný seminár k chemickej olympiáde
Krajský školský úrad v Trnave v spolupráci s predsedom krajskej komisie chemickej
olympiády organizoval pre ţiakov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na chemickú olympiádu
kategórie A a kategórie B, odborné semináre. O semináre, ktoré tradične organizujeme v
našom kraji, je zo strany škôl veľký záujem. Cieľom seminára je skvalitnenie prípravy ţiakov
na súťaţ na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Semináre sa konali vo februári
a v decembri 2009. Odborné témy prednášali vysokoškolskí pedagógovia z Pedagogickej
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fakulty Trnavskej univerzity a z Fakulty prírodných vied Univerzity Cyrila a Metoda
v Trnave.
Odborný seminár k Enersol Sk
Ďalší seminár, ktorý sme usporiadali v spolupráci s predsedom krajskej komisie Enersol Sk,
bol zameraný na alternatívne zdroje energie. Seminár mal informačný a zároveň aj motivačný
charakter pre ţiakov a ich konzultantov, ktorí sa neskôr zapojili do pilotného ročníka súťaţe
ţiakov stredných škôl Enersol Sk. Odborné témy prednášali zástupcovia Ministerstva
ţivotného prostredia SR, zástupcovia firiem Dalkia, Javys, Cameron, Termosolar a riaditeľ
Cechu vykurovania a tepelnej techniky Zvolen. Informácie o pilotnom ročníku súťaţe
prezentovala RNDr. Huttová z KSÚ v Trnave.
Krajský školský úrad v Trnave zabezpečil pre všetkých účastníkov stravu a po skončení
seminára aj distribúciu obrázkových materiálov, publikácií a prednášok na CD, vhodných
nielen pre vedenie záujmových útvarov v stredných školách, ale pre všetky formy
vzdelávania.
Tvorivé dielne
Neodmysliteľnou súčasťou predmetových olympiád a súťaţí ţiakov sú odborné semináre
a tvorivé dielne, ktoré majú motivačný charakter.
V školskom roku 2008/2009 sme zrealizovali:
- Tvorivá dielňa k MO – RNDr. Viera Kolbaská, MPC Bratislava,
- Tvorivá dielňa k DO – PhDr. Pavel Dvořák, historik,
- Tvorivá dielňa k DO - Mgr. Ľubomír Staňo. predseda RK DO pre ZŠ, Gymnázium L.
Novomeského Senica,
- Tvorivá dielňa k BiO kat C,D,E – PaedDr. Mária Uhereková Ph.D, PF UK Bratislava,
- Tvorivá dielňa k BiO kat. E-RaZNL- Mgr. Lenka Bolfová (SŠÚ Skalica), Mgr. Elena
Kulichová, ZŠ Sadová 620 Senica,
- Seminár k FO – doc. Ing. Ján Lešinský – SF STU Bratislava,
- Tvorivá dielňa k súťaţi Európa v škole – Mgr. Mária Kišková, Gymnázium F.V. Sasinka,
- Tvorivá dielňa k súťaţí Slávik Slovenska – PhDr. Peter Štilicha, SF Bratislava,
- Tvorivá dielňa k prednesu detí – PhDr. Jaroslava Čajková NOC Piešťany.
5. 11. 3. Deň učiteľov 2009
V roku 2009 sme pokračovali v realizácii tradičného podujatia – Dňa učiteľov pre školy a
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. Tento ročník sa konal v Empírovom
divadle v Hlohovci za účasti riaditeľov špeciálnych škôl a školských zariadení, zamestnancov
KŠÚ. Hosťami podujatia bol poslanec Národnej rady SR Ing. Jozef Ďuračka, vedúci
sluţobného úradu MŠ SR prof. Ing. František Schlosser, CSc. a riaditeľka ŠŠI - školského
inšpekčného centra v Trnave PaedDr. Viera Kalmárová. Prednosta KŠÚ, Mgr. Ľudovít
Vanek, pri tejto príleţitosti ocenil 20 pedagógov za ich aktívnu a úspešnú pedagogickú
činnosť. Po krásnom kultúrnom programe, odovzdaní ocenení, ďakovných listov, kvetov
oceneným učiteľom a slávnostnej recepcii sa v skupinách rozprúdila neformálna diskusia o
problémoch, pozitívach, ale i ďalšom smerovaní týchto škôl a zariadení.
5. 12. Získavanie prostriedkov z iných zdrojov
KŠÚ v Trnave kaţdoročne získava finančné prostriedky a materiálnu pomoc aj z iných
zdrojov:
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-

od sponzorov: Grafobal a.s., ENERGY a.s., OZ KVARTETO , Javys a.s., ZSE a.s.,...,
z protidrogového fondu,
na základe výziev samosprávy.

Sú to prostriedky, ktoré umoţňovali skvalitňovať prácu v oblasti metodiky, starostlivosti o
talentovaných a nadaných ţiakov, zavádzania nových metód do výchovno-vzdelávacieho
procesu, vzdelávania pedagogických zamestnancov, dôslednejšieho plnenia úloh - napríklad v
prevencii kriminality a z Akčného plánu Národného programu boja proti drogám, umoţnili
nám realizovať i zavedené tradície.

6. Oddelenie ekonomických činností (OEČ)
6. 1. Plnenie príjmov
Schválený rozpočet príjmov na rok 2009 bol 49 791,00 €. Upravený rozpočet príjmov k 31.
12. 2009 bol na hodnotu 27 500.00 €. K 31. 12. 2009 bolo plnenie príjmov do štátneho
rozpočtu v objeme 240 110,01 €, (v tom aj mimorozpočtové príjmy vo výške 212 610,01 €),
čo predstavuje 873,13 % plnenie.
Z toho:
Aparát KŠÚ nemá príjmy rozpočtované, ale v sledovanom období dosiahol príjmy vo výške
16 095,95 €, z toho – príjmy z prenajatých budov boli vo výške 825,33 €, príjmy
z dobropisov 2 180,63 €, príjem zo zdroja 111 (poškodené učebnice, vratky obcí) 8 512,72 €,
príjem z odvodov 3 913,39 € a príjem zo zdroja 311- tuzemské beţné granty Enersol 663,88
€.
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ mali schválený rozpočet
príjmov na rok 2009 vo výške 49 791,00 € a upravený vo výške 27 500,00 €. Príjmy ku koncu
kalendárneho roka 2009 boli plnené na 449,91 %, čo predstavuje čiastku 224 014,06 €.
Plnenie príjmov v jednotlivých poloţkách je nasledovné: (v eurách)
školy

vlastný úrad

212 003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov
5 001,58
825,33
(z prenajatých kancelárskych priestorov, telocviční, bytov)
223 001 Za predaj tovarov, výrobkov a sluţieb
22 771,29
6 304,12
223 002 Poplatky za materské školy
43 822,44
0,00
223 003 Poplatky za stravné
72 767,03
0,00
291 006 Vrátené prostriedky od obce
0,00
2 208,60
292 006 Príjmy z náhrad z poistného plnenia
15,12
0,00
292 009 Príjmy z odvodu vyplýva zo zúčtovania finančných vzťahov 14,21
3 913,39
292 012 Z dobropisov
6 855,05
2 180,63
292 017 Vratky
1 509,33
0,00
292 019 Z refundácie
264,64
0,00
292 027 Iné príjmy
11,05
0,00
Spolu 200 - nedaňové príjmy € 168 463,81 =
153 031,74 + 15 432,07
311 – Tuzemské beţné granty
66 447,89
663,88
312 - Tuzemské beţné transfery v rámci verejnej správy
4 534,43
0,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu:
224 014,06
16 095,95
Mimorozpočtové príjmy:
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Okrem plnenia príjmov do štátneho rozpočtu získali školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ aj mimorozpočtové prostriedky v objeme 209 502,03 €
v členení:
72 a - pol. 311 prostriedky prijaté od iných subj. na základe darovacej zmluvy 32 180,50
72 c - pol. 311 prostriedky prijaté od iných subjektov formou grantu
34 931,27
72 e – pol. 229006 náhrady z poistného plnenia
15,12
72 f - pol.223 003 prostriedky prijaté z úhrad stravy
72 767,03
72 g - pol.223 001 prostriedky prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby 21 251,24
za predaj výrobkov
72 h - pol.312 001 prostriedky prijaté od úradu práce, soc. vecí a rodiny
4 534,43
72 j - pol.223 002 prostriedky prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči
dieťaťu vyţivovaciu povinnosť
43 822,44
Prehľad o plnení príjmov k 31. 12. 2009 aj s mimorozpočtovými FP
x/ skutočnosť k rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka
xx/ uvádza sa očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2009

Text

Príjmy
z podnikania
Príjmy z
212
vlastníctva
Úhrn za kategóriu 210
Administratívne
221
poplatky
Pokuty, penále
222
a iné sankcie
Poplatky za
stravné, poplatky
za MŠ a platby
223
z nepriemyselného
a náhodného
predaja a sluţieb
Ďalšie
administratívne
229
poplatky a iné
poplatky a platby
Úhrn za kategóriu 220
Príjem z predaja
231
kapitál. aktív
Ďalšie kapitál.
239
príjmy
Úhrn za kategóriu 230
242 Úroky z vkladov
Úroky z účtov.
243
fin. hospodárenia
Úhrn za kategóriu 240
Vrátené
291 neoprávnene
pouţité alebo
211

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k
31.12.2009

%
plnenia
k uprav.
rozpočtu

x/Skutočnosť
k 31.12.2008

Oč. sk. k
31.12.2009
/xx

Index
2009/2008

Poloţka

(v eurách)

0

0

0

0

0

0

0

22 241

8 950

5 827

65,11

5 875

5 827

0,99

22 241

8 950

5 827

65,11

5 875

5 827

0,99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 912

13 912

145 665

1047,05

130 286

0

0

0

0

20 912

13 912

145 665

1 047,05

130 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 209

0

0

2 209

0

0

145 665

0
145 665

1,12

0
1,12
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zadrţané
prostriedky
292 Ostatné príjmy
Úhrn za kategóriu 290
Nedaňové príjmy
celkom /200/
311 tuzemské beţné
granty
312 tuz. beţ. transfery
v rámci verejnej správy
PRÍJMY CELKOM

6 638
6 638

4 638
4 638

14 763
16 972

318,30
318,30

16 497
16 497

14 763
16 497

0,89
0,89

49 791

27 500

168 464

612,60

152 658

168 464

1,10

0
0

0
0

67 112
4 534

0
0

69 209
10 788

67 112
4 534

0,97
0,42

49 791

27 500

240 110

873,13

232 655

240 110

1,03

Prehľad pouţitia mimorozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2009
(v eurách)

72a
72c
72e
72f
72g

72h

72j

311 Granty
311 Granty
292006 Z náhrad
z poistného
plnenia
223003 Za
stravné
223001 Za
predaj výrobkov,
tovarov a sluţieb
312001Zo
štátneho
rozpočtu
223002 Za jasle,
materské školy
a školské kluby
detí
Spolu

štat. výk.

mzdy – údaj zo

účtovný stav

(P-V)
- +

beţné

spolu

beţné,
z toho

0
0

32 181
34 931

32 181
34 931

0
0

33 192/x
34 809

33 192/x
34 809

- 1 011
+ 122

0

15

15

0

0

0

+ 15

0

72 767

72 767

0

77 248

77 248

- 4 481

0

21 251

21 251

0

21 090

21 090

+ 161

0

4 535

4 535

0

3 395

3 395

+ 1140

0

43 822

43 822

0

38 234

38 234

+ 5 588

0

209 502

209 502

0

207 968

207 968

1 534

mzdy -

Mimorozpočtov
é
prostriedky
(číslo a názov)
podpoloţky)

SALDO

kapitál.

Zdroj
(AE)

Výdavky

kapitál.

Príjmy

spolu

6. 2. Čerpanie beţných výdavkov
(v eurách)
podprogram:

078 11
beţné výdavky
z podprogramu
078 11- transfer
obciam 641009
078 11

%
čerpani
as
MRZ
k UR

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
bez MRZ

% čerp.
bez MRZ
k UR

121 466 061

118 887 954

118 886 231

100,00

207 305

119 094 627

100,17

56 015 916
121 466 061

58 641 917

58 640 314
118 886 231

100,00
100,00

0
207 305

58 640 314

100,00
100,17

118 887 954

Čerpanie
MRZ

Čerpanie s
MRZ

119 094 627

36

beţné výdavky
z podprogramu
078 11- transfer
obciam 641009
078 14
vlastný úrad
beţné výdavky
078 14
školské úrady
obcí a VÚC
beţné výdavky
078 13- súťaţe
beţné výdavky
BV celkom bez
ESF
projekt
Univerzum
zdroj 1361 beţné výdavky
projekt
Univerzum
zdroj 1362 beţné výdavky
projekt Daltonbeţné výdavky
zdroj 1361
projekt Daltonbeţné výdavky
zdroj 1362
078 1A04 -ROP
Spolu BV podľa
účtovníctva

56 015 916

58 641 917

58 640 314

100,00

0

58 640 314

100,00

709 680

931 744

932 402

100,07

0

932 402

100,07

264 888

282 269

282 269

100,00

0

282 269

100,00

0

267 617

267 617

100,00

663

268 280

100,25

122 440 629

120 183 035

120 181 305

100,09

207 969

120 389 274

100,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
60 109

0
0

0
0

0
60 109

0
0

122 440 629

120 243 144

207 969

120 449 383

0
60 109
120 241 414

100,00

100,17

x/ na 07813 je 663 €

Schválený rozpočet beţných výdavkov za celú organizáciu bol 122 440 629,00 €. Upravený
rozpočet k 31.12.2009 bol 120 243 144,00 Eur, (v tom sú zahrnuté aj finančné prostriedky
z ESF v objeme 60 109,00 €). Čerpanie bez MRZ bolo vo výške 120 241 414,00 €, čo
predstavuje čerpanie na 100,00 %. Mimorozpočtové zdroje sa čerpali vo výške 207 969,00 €,
čerpanie finančných prostriedkov z ESF bolo vo výške 60 109,00 €, teda celkové čerpanie
beţných výdavkov bolo vo výške 120 449 383,00 €, čo predstavuje čerpanie na 100,17 %.
Vlastný úrad KŠÚ mal schválený rozpočet beţných výdavkov vo výške 709 680,00 €,
upravený rozpočet (aj po vnútorných presunoch) za sledované obdobie bol 745 194,00 €,
čerpanie je vo výške 745 189,00 €, čo predstavuje 100 % . Mimorozpočtové zdroje neboli.
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ – podprogram 078 11
Schválený rozpočet beţných výdavkov: 10 974 754,00 €
Upravený rozpočet beţných výdavkov: 11 848 876,00 €
Čerpanie beţných výdavkov:
11 848 774,00 €, % čerpania k UR 100,00
Čerpanie beţných výdavkov s MRZ: 12 049 726,00 €, % celkové čerpania k UR 100,02
Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov na beţných výdavkoch bolo vo výške 200 952,00
€, a to konkrétne v kategórii 630 Tovary a sluţby.
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Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie celkom:
72 a prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od iných subjektov na základe darovacej zmluvy
72 c prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu
72 e prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
z poistného plnenia zmluvného vzťahu zo zák. poistenia
72 f prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
z úhrad stravy
72 g prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od fyzickej osoby alebo právnickej osoby
72 h prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
72 j prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyţivovaciu povinnosť
alebo ţiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s os. predpismi

77 248,00 €

Z mimorozpočtových výdavkov sa vyčerpalo spolu

207 968,00 €.

Čerpanie finančných prostriedkov škôl a
pôsobnosti KŠÚ v Trnave:

33 192,00 €
34 809,00 €
0,00 €

21 090,00 €
3 395,00 €
38 234,00 €

školských zariadení v zriaďovateľskej

Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV
Celkový schválený rozpočet: 6 858 975,00 €
Upravený rozpočet:
7 803 737,00 €
Čerpanie:
7 803 737,00 €
% čerpania z UR:
100%
Čerpanie miezd vykázané vo výkaze Škol (MŠ SR)1-04 za I.- IV. štvrťrok 2009:
7 402185,00 €, % čerpania z UR 94,85 % .
Špeciálne školstvo
Schválený limit počtu zamestnancov na rok 2009 bol 904 zamestnancov.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov:
- prepočítaný počet: 890,6
- z toho pedagogickí zamestnanci: 617,05
- fyzické osoby: 946,08
Limit počtu zamestnancov sme neprekročili, podľa prepočítaného počtu je schválený limit
vyšší o 13,4 zamestnancov.
Objem mzdových prostriedkov:
Schválený rozpočet miezd:
Upravený rozpočet miezd:

6 514 422,00 €
7 406 184,00 €
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Čerpanie bez mimorozpočtových zdrojov:
7 406 184,00 €
% čerpania bez mimorozpočtových zdrojov k UR:
100 %
Čerpanie mimorozpočtových zdrojov: ţiadne
Čerpanie výdavkov kategórie 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
Schválený rozpočet poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní celkom za
organizáciu bol 2 397 226,00 €.
Upravený rozpočet bol v sume 2 735 563,00 €.
V sledovanom období sa poistné čerpalo v celkovej sume 2 735 563,00 €, čo predstavuje %
čerpania k UR: 100,00 %
Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní za
špeciálne školstvo:
Schválený rozpočet: 2 276 805,00 €
Upravený rozpočet: 2 589 447,00 €
Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov: 2 589 447,00 €
% čerpania : 100,00
Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov nebolo.
Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a sluţby
Schválený rozpis beţných výdavkov v kategórii 630 za organizáciu celkom bol
2 428 233,00 €. Upravený rozpis je 2 203 147,00 €. Na tovaroch a sluţbách za rok 2009 sa
vyčerpalo bez MRZ 2 203 039,00 €, čo predstavuje plnenie na 100 %. Z mimorozpočtových
zdrojov sa vyčerpalo 201 615,00 €. Celkom sa na tovaroch a sluţbách za organizáciu
vyčerpalo spolu s MRZ 2 404 654,00 €, čo predstavuje čerpanie na 109,15 %.
Za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ:
Schválený rozpočet: 2 183 527,00 €
Upravený rozpočet: 1 853 245,00 €
Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov: 1 853 143,00 €
% čerpania k UR: 99,99 %
Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami: 2 054 095,00 €
% čerpania k UR: 110,84
čerpanie mimorozpočtových prostriedkov :
200 952,00 €
Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivých poloţkách k 31. 12. 2009:
(v eurách)
Poloţka

631 cestovné náhrady
632 Energie, voda, komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné

Čerpanie
bez MRZ
v eurách
15 143
760 668
578 084
39 765

Podiel na
celkovom
čerpaní
bez MRZ
100,00
100,00
100,00
99,99

Čerpanie
s MRZ
v eurách
15 143
762 292
691 372
40 298

Podiel na
celkovom
čerpaní s
MRZ
100,00
100,21
119,59
101,34
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635 Rutinná a štandardná údrţba
636 Nájomné za prenájom
637 Sluţby
Spolu

158 296
73 895
577 188
2 203 039

100,00
100,00
99,99
100,00

189 441
73 895
932 213
2 404 654

119,67
100,00
109,52
109,15

Mimorozpočtové prostriedky/na 078 11/boli na poloţke 630 čerpané v objeme 201 615,00 €
konkrétne na poloţke:
631 Cestovné náhrady
0,00 €
632 Energie, voda, telekomunikácie. 1 624,00€
633 Materiál:
113 288,00 €
634 Dopravné:
533,00 €
635 Rutinná a štan. údrţba:
31 145,00 €
636 Nájomné:
0,00 €
637 Sluţby:
55 025,00 €
Neuhradené faktúry k 31.12.2009 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ, ani vlastný úrad nevykazujú.
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva /bývalé DIC/ v Trnave, Čajkovského ul.,
ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ je zapojené do projektu Kompetencie v oblasti
IKT a jazykov – základ celoţivotného vzdelávania pedagógov. V roku 2009 nemali upravený
rozpočet na tento projekt.
Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie z ROP (MVRR SR):
Beţné výdavky:
Do projektov ROP je zapojená Spojená škola Trnava, Beethovenova 27 a Odborné učilište
Hlohovec, Palárikova 1/A, ktoré na poloţke 630 Tovary a sluţby mali upravený rozpočet vo
výške 60 108,70 € na podpoloţke 637 – sluţby. Čerpanie bolo vo výške 60 108,70 €, čo
predstavuje 100,00 %.
Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Beţné transfery
Schválený rozpis beţných transferov za organizáciu celkom bol 110 756 195,00 €. Upravený
rozpis bol 107 500 697,00 €. Na beţných transferoch za obdobie od 1. 1. 2009 do 31. 12.
2009 sa vyčerpalo bez MRZ 107 499 075,00 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.
Z mimorozpočtových zdrojov sa vyčerpalo 6 354,00 € na štipendiá. Celkom sa na beţných
transferoch vyčerpalo spolu s MRZ 107 505 429,00 €, čo predstavuje čerpanie na 100,00 %.
Čerpanie je nasledovné:
Beţné transfery boli čerpané u Obcí:
58 948 375,00 €
VÚC:
37 495 484,00 €
Cirkevné školy 3 160 977,00 €
Súkromné školy 7 651 662,00 €
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Na odstupné boli čerpané finančné prostriedky vo výške 20 300,00 €, odchodné bolo čerpané
vo výške 28 125,00 €, nemocenské vo výške 31 876,00 €, vreckové jednotlivcom
101 909,00€, členské príspevky 100,00€, príspevky 158,00 €, projekt ROP 60 109,00 €
a z mimorozpočtových na štipendiá 6 354,00 €.
Školské úrady
Zriaďovateľ:

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie k 31. 12.
2009

obce
VÚC
Spolu:/bez odstupného
a nemocenského/

219 080
45 808
264 888

236 239
46 030
282 269

236 239
46 030
282 269

SR, UR a čerpanie finančných prostriedkov program 078 11
Normatívne FP

Zriaďovateľ:
KŠÚ
Obce
VÚC
Cirkevné školy
Súkromné
školy
Spolu

Schválený
rozpočet
10 974 754
56 015 916

Upravený
rozpočet

36 769 408
10 962 533
6 743 450
121 466 061

11 590 451

55 457 193
36 829 999

3 075 438
7 533 127
114 486 208

Nenormatívne FP

čerpanie
normatívnych
FP k
31.12.2009
11 590 351
55 457 193

Schválený
rozpočet
0
0

Upravený
rozpočet
435 013
2 471 384

čerpanie
nenormatívnych
FP k 31.12.2009
434 994
2 469 782

36 829 999
3 075 438

0
0

584 660
59 898

584 660
59 898

7 533 127
114 486 108

0
0

111 495
3 662 450

111 495
3 660 829

Schválený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov bol 121 466 061,00 €, upravený
rozpočet bol 114 486 208,00 €, čerpanie za rok 2009 bolo vo výške 114 486 108,00 €, čo
predstavuje v pomere k upravenému rozpočtu čerpanie na 100 %.
Pre materské školy bol upravený rozpočet vo výške 739 296,00 €, čerpanie bolo 739 296,00
€, čo predstavuje čerpanie vo výške 100 %.
Schválený rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na beţných výdavkoch nebol,
upravený rozpočet bol 3 662 450,00 € a čerpanie za rok 2009 bolo vo výške 3 660 829,00 €,
čo predstavuje v pomere k upravenému rozpočtu čerpanie na 99,96 %.
Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Beţný transfer- špeciálne školstvo
nenormatívne prostriedky:
Schválený rozpočet:
0,00 €
Upravený rozpočet: 435 013,00 €
Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov: 434 994,00 €
% čerpania k UR: 99,9956 %
V tom:
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Nenormatívne prostriedky v kategórii 610 a 620 na asistentov učiteľa :
Schválený rozpočet:
0,00 €
Upravený rozpočet: 211 200,00 €
Čerpanie:
211 200,00 €
% čerpania k UR:
100 %
Nenormatívne prostriedky v kategórii 610-630 na vzdelávacie poukazy :
Schválený rozpočet:
0,00 €
Upravený rozpočet:
32 447,00 €
Čerpanie:
32 447,00 €
% čerpania k UR:
100 %
Nenormatívne prostriedky v kategórii 630 na havárie:
Schválený rozpočet:
0,00 €
Upravený rozpočet: 102 000,00 €
Čerpanie:
102 000,00 €
% čerpania k UR:
100 %
Nenormatívne prostriedky v kategórii 640, podpoloţka 642 013 odchodné
Schválený rozpočet:
0,00 €
Upravený rozpočet: 28 125,00 €
Čerpanie:
28 125,00 €
% čerpania k UR:
100 %
Nenormatívne prostriedky v kategórii 640, podpoloţka 642 014 dopravné ţiakom
Schválený rozpočet:
0,00 €
Upravený rozpočet:
59 241,00 €
Čerpanie:
59 222,00 €
% čerpania k UR:
99,9997 %
Nenormatívne prostriedky v kategórii 640, za mimoriadne výsledky ţiakov
Schválený rozpočet:
0,00 €
Upravený rozpočet:
2 000,00 €
Čerpanie:
2 000,00 €
% čerpania k UR:
100 %
V nasledujúcej tabuľke sa nachádza vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest:

Finančné
prostriedky €

Dátum

Počet osôb

P. č.

Zahraničné pracovné cesty za rok 2009
Miesto
pobytu

1

13. 3. 2009

1

85,75

Rakúsko

2

23. 4. - 24. 4.2009

5

310,37

ČR

Účel cesty

Prínos

študijný pobyt

Prezentácia
slovenského
predprimárneho
vzdelávania
vzdelávací program Získanie informácií z
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oblasti obnoviteľných
zdrojov energie,
nadviazanie kontaktov
s MŠ ČR a MŢP ČR
vzdelávací program Štruktúra projektu v r.
ENERSOL 2010
2010, ciele, rozpočet,
partnerstvá
vzdelávací program Organizačné a
ENERSOL 2010
technické zabezpečenie
roku 2010
Projekt ENERSOL Vytvorenie podmienok
pre uzavretie
medzinárodnej
Dohody EVVO
ENERSOL

3

22. 9. 2009

2

76,76

ČR

4

16.10.-16.10.2009

1

21,16

ČR

5

21.12.-22.12.2009

2

106,07

ČR

Spolu náklady
na zahraničné cesty

600,11

6. 3. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov (700) pre celú organizáciu na rok 2009 bol
49 791,00 €. Upravený rozpočet k 31.12. 2009 bol vo výške 1 137 485,00 €, čerpanie k 31.
12. 2009 podľa účtovníctva bolo vo výške 1 137 485,00 €, čo je 100 %.
Čerpanie výdavkov kategórie 710
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 bol v kategórii (710) 49 791,00 €,
upravený rozpočet k 31. 12. 2009 bol 873 147,00 €, čerpanie v kategórii (710) za rok 2009
bolo v objeme 873 147,00 €, čo predstavuje 100 %.
Schválený rozpis kapitálových výdavkov (700) pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ bol 49 791,00 € na podpoloţke 713 002 (podprogram 078
11), ktoré boli v rozhodovacej právomoci prednostu KŠÚ. Upravený rozpis KV bol na
45 291,00 €. Čiastka 4 500,00 € bola presunutá na 720 na poloţku 721 006 kapitálový
transfer obciam. V roku 2009 bolo z uvedených finančných prostriedkov presunuté na
poloţku 717 002 na rekonštrukciu a modernizáciu škôl 27 311,00 €, na poloţku 713 004 na
nákup prevádzkových strojov a zariadení 9 917,00 € a na poloţku 717 003 prístavby,
nadstavby a stavebné úpravy 8 063,00 €. Čerpanie na všetkých týchto poloţkách sa v roku
2009 uskutočnilo v plnej výške na 100 %, t.j. vo výške 45 291,00 € nasledovne:
v eurách

713 004 Nákup strojového zariadenia do kuchyne Spojenej školy s VJM Okoč
717 002 Rekonštrukcia studne RC Trstín
Stavebný dozor na zateplenie fasády
Spojená škola Trnava, Beethovenova
Vodovodná prípojka a rozvod studenej vody RC Trstín
717 003 Havária kotolne RC Hlohovec

9 917
5 000
5 335
16 976
8 063

Mimorozpočtové prostriedky neboli.
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Čerpanie výdavkov kategórie 720
Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii (720) nebol. Upravený rozpočet k 31.
12. 2009 bol vo výške 264 338,00 € na kapitálové transfery obciam. Čerpanie sa uskutočnilo
vo výške 264 338,00 €, čo je 100 %.
Čerpanie výdavkov z hľadiska programovej štruktúry
Beţné výdavky (600) poznámka:/bez 026 03 a IKT/
Program – podprogram – prvok
Program 078- Národný program
výchovy, vzdelávania a mládeţe
Podprogram 07811 –
Poskytovanie výchovy
a vzdelávania v základných
a stredných školách
a zabezpečenie ich prevádzky
Podprogram 07814Zabezpečenie miestnej štátnej
správy v regionálnom školstve
Podprogram 07813Usmerňovanie a transformácia
regionálneho školstva
Podprogram 07812 – Rozvoj
regionálneho školstva

Schválený
rozpočet

Upravený
Čerpanie
% čerpania
rozpočet
bez
MRZ
k UR
k 31.12. 2009 k 31.12. 2009

122 440 629

120 243 144

120 449 383

100

121 466 061

118 887 954

118 886 230

100

x/

x/
745 189
+ 282 269

100
100

267 617

100

x/
709 680
+264 888

745 194
+282 269

0

267 617

0

0

0

x/

0

x/ vlastný úrad + školské úrady obce a VÚC

Kapitálové výdavky (700)
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet k
31.12.2009

Čerpanie
bez MRZ
k 31.12.2009

%
čerpania
k UR

49 791

1 137 485

1 137 485

100

49 791

309 629

309 629

100

Podprogram 078 14 – Zabezpečenie
miestnej štátnej správy v regionálnom
školstve

0

827 857

827 857

100

Podprogram 07 12 Rozvoj regionálneho
školstva

0

0

0

0

0

0

0

0

Program – podprogram – prvok
Program 078- Národný program výchovy,
vzdelávania a mládeţe
Podprogram 078 11-Poskytovanie výchovy
a vzdelávania v základných a stredných
školách a zabezpečenie ich prevádzky

Podprogram 02604
MRZ - mimorozpočtové zdroje

7. Projekty v rámci EÚ
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V novom programovacom období 2007 – 2013 KŠÚ v Trnave ako zriaďovateľ špeciálnych
škôl v rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Regionálneho
operačného programu Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania podal v roku 2009 spolu 5
projektov (z toho 3 opätovne) za subjekty:
- Odborné učilište internátne, Lomonosovova 8, Trnava – náklad 1 310 000,00 € –
neschválený,
- Spojená škola, Brezová 1, Senica – náklad 708 421,00 € – neschválený,
- Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec – náklad 567 560,00 € – neschválený,
- Spojená škola, Gorkého 4/90 Okoč – náklad 850 000,00 € - neschválený,
- Reedukačné centrum Trstín 335 – náklad 1 200 000,00 € - neschválený.
V roku 2009 sme realizovali rámci výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR
Regionálneho operačného programu Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania 2 projekty:
- OUI Hlohovec, názov projektu Rekonštrukcia a modernizácia školy Odborné učilište
Hlohovec, kód ITMS 22110120078, investičná akcia RI 24000, suma NFP 497 590,29 €,
- SŠ Trnava, názov projektu Spojená škola Beethovenova 27 Trnava – zateplenie fasády
a výmena okien, kód ITMS 22110120065, investičná akcia RI 24002, suma NF
450 864,93 €.
Oba projekty sú v závere realizácie, finančné dokončenie bude v roku 2010.
7. 1. Rozvojové projekty
MŠ SR v roku 2009 vyhlásilo v oblasti regionálneho školstva 12 výziev a v oblasti športu 1
výzvu pre rozvojové projekty. KŠÚ v rámci svojej činnosti poskytoval metodickú,
konzultačnú, odbornú a informatívnu pomoc pre zriaďovateľov, školy, školské zariadenia a
tieţ pre tie, ktorých sme zriaďovatelia.
Prostredníctvom KŠÚ bolo predloţených a posúdených v roku 2009 celkom 221 projektov v
sume poţadovanej od MŠ SR 1 351 888,00 €, z iných zdrojov suma 128 584,00 €. V rámci
niektorých výziev ţiadosti predkladali ţiadatelia priamo na MŠ SR, čo nie je zahrnuté v
celkových číslach.
Počet úspešných rozvojových projektov v rámci kraja Trnava v roku 2009 bolo v regionálnom
školstve 60 v sume 267 572,00 € a v oblasti športu za kraj v celkovej sume 50 095,00 €.
KŠÚ v Trnave sa tešil takejto úspešnosti, nakoľko získanými finančnými prostriedkami sa v
našom kraji mohla zlepšiť práca v školstve a tak skvalitniť výchovno-vyučovací proces a tieţ
zmyselnejšie trávenie voľného času nielen detí, pedagógov, ale aj rodičov, širokej verejnosti a
tak sa škola mohla „otvoriť“ verejnosti.
KP v rámci metodickej pomoci pre predkladateľov projektov zorganizovala pre veľký záujem
4 pracovné stretnutia k vyhláseným výzvam a 2 stretnutia k zúčtovaniu rozvojových
projektov. Túto tému sme spracovali vo forme prezentácie v POWER POINTE s témou ako:
- najčastejšie sa vyskytujúce chyby,
- ako pracovať pred podaním projektu – organizačne a materiálne zabezpečenie,
- informácie na našej webovej stránke, kde návštevníci majú aktuálne informácie v oblasti
projektov, o vyhlásených výzvach, o konaní seminárov, konferencií, o tom, kde získajú
podrobnejšie informácie s odkazom na zdroj informácie,
- ako postupovať pri zúčtovaní projektov a pod.
Toto bolo prezentované aj na viacerých osobných stretnutiach, tieţ prostredníctvom
elektronickej komunikácie so zriaďovateľmi, školami v regiónoch nášho kraja. Do povedomia
sa tak dostali informácie, ktoré sa potvrdili, ţe KŠÚ vie poradiť a pomôcť, čo prejavovali
ţiadatelia uznaním na našu adresu. Veľké uznanie ţiadatelia vyjadrovali na adresu MŠ SR
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s moţnosťou zapojiť sa do takýchto relatívne nie príliš „byrokratických“ projektov, ktoré im
umoţňujú robiť veľmi veľa pre skvalitnenie VVP.
Na KŠÚ bolo predloţených 49 zúčtovacích správ od zriaďovateľov a jednotlivých škôl, kde
KP KŠÚ vykonala kontrolu po obsahovej stránke, dosiahnutia cieľov projektu, detailne
skontrolovala vyúčtovanie čerpania finančných prostriedkov so zameraním na dodrţanie
hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, či je čerpanie v súlade
so schváleným rozpočtom na projekt, v odôvodnených prípadoch vykonávala úpravy týchto
rozpočtov. KŠÚ doklady zo správ zároveň archivuje. Zo zúčtovacích správ od zriaďovateľov
a škôl KŠÚ spracoval 7 súhrnných záverečných správ, ktoré sme zaslali MŠ SR v stanovenom
termíne.
KŠÚ vykonával aj následnú kontrolu u konečných prijímateľov pomoci zo štátneho rozpočtu,
či uţ o pouţití finančných prostriedkov, zameraní a udrţateľnosti projektu a pod. V spolupráci
so všetkými organizačnými útvarmi KŠÚ koordinoval činnosť s problematikou projektov.

8. Odberatelia výsledkov činností KŠÚ
Školské zariadenie

Zriaďovateľ
štátne

Základné školy

cirkevné
súkromné

Materské školy

Stredné školy

štátne
cirkevné
súkromné
štátne
cirkevné
súkromné
štátne
cirkevné
súkromné

Typ
plnoorganizované
s ročníkmi 1. - 4.
s ročníkmi 5 .- 9.
plnoorganizované
s ročníkmi 1. - 4.
plnoorganizované
s ročníkmi 1. - 4.

Gymnáziá

SOŠ
pri MŠ
pri ZŠ
stredisko školského
stravovania
pri špeciálnych školách

Zariadenia
školského
stravovania

pri SŠ a DM
Školy v prírode

Centrá voľného času

Školské strediská
záujmovej činnosti

štátne
cirkevné
súkromné
štátne
cirkevné
súkromné
štátne
cirkevné
súkromné
štátne

Počet škôl
149
83
1
6
1
1
0
289
2
4
16
4
2
36
1
11
227
155
1
2
11
48
2
0
1
13
0
2
8
2
3
21
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Základné umelecké školy

cirkevné
súkromné
štátne
súkromné

štátne
cirkevné
súkromné
štátne

1
1
4
1
34
6
6
2
1
5
0
2
8

súkromné

3

MŠ

Špeciálne školy
a zariadenia

Jazykové školy

Centrum špeciálno –
pedagogického
poradenstva
Centrum pedagogicko
psychologického
poradenstva a prevencie
Školské internáty

ZŠ
SŠ
PŠ
Reedukačné centrum
LVS

štátne
cirkevné
súkromné

pri stredných školách

pri špeciálnych školách
Školský klub detí
Stredisko praktického
vyučovania
Stredisko odbornej praxe
Stredisko služieb škole
Školské hospodárstvo

štátne
cirkevné
súkromné
súkromné

8
16
2
3
5
243
7
1
4
1
1
3

súkromné

9. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
KŠÚ v Trnave nemal v roku 2009 uzatvorený ţiadny kontrakt s MŠ SR.

10. Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Názov
Materská škola pri Špeciálnej základnej škole

Materské školy
Adresa
Hlohovec

Súkromná špeciálna materská škola
Materská škola pri špeciálnej základnej škole ako súčasť
Spojenej školy
Materská škola a špeciálna materská škola pri liečebnom
ústave
Materská škola pri liečebno výchovnom sanatóriu

92001

Skalica

M. R. Štefánika 38
Sídl. gen. L.Svobodu
31

Trnava

Čajkovského 50

91708

Šamorín
Čakany

Šamorín - Čilistov 62
Čakany 7

93101
93040

Špeciálne základné školy, Spojené školy
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom
Dunajská
Nám. SNP 187/11
maďarským - Speciális Alapiskola
Streda

90901

92901
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Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola a Praktická škola s vyuč. jaz.
maď. - Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola és
Készégfejlesztő
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola s materskou školou
Stredná odborná škola pri reedukačnom centre pre mládeţ
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským - Speciális Alapiskola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
Spojená škola s organizačnými zloţkami Špeciálna
základná škola internátna s vjm a Odborné učilište
internátne s vjm
Spojená škola s organizačnými zloţkami Špeciálna
základná škola, Praktická škola, Základná škola pri ZZ
Zelený Strom
Spojená škola s organizačnými zloţkami Špeciálna ZŠ s
MŠ internátnou a Praktická škola internátna
Špeciálna základná škola
Spojená škola s organizačnými zloţkami: Špeciálna
základná škola a Základná škola pri zdravotníckom
zariadení
Spojená škola s organizačnými zloţkami Špeciálna
základná škola, Praktická škola
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským - Speciális Alapiskola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola internátna s vyučovacím
jazykom maďarským - Bennlakásos Speciális Alapiskola
Spojená škola s organizačnými zloţkami Špeciálna
základná škola, Praktická škola
Spojená škola s org. zloţ.: Špeciálna základná škola s
materskou školou, Praktická škola, ZŠ pri zdravotníckom
zariadení
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola pri reedukačnom centre
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
Špeciálna základná škola Mórica Beňovského
Špeciálna základná škola

Dunajská
Streda
Dunajská
Streda

Nám. sv. Štefana 3

92901

Sládkovičova 6

92901

Galanta
Gbely
Hlohovec
Hlohovec
Holíč
Jelka

Šafárikova 38
Čsl. armády 1207
M. R. Štefánika 38
Zámocká 1
Kátovská 37
Školská 399

92401
90845
92001
92029
90851
92523

Jelka
Lehnice
Okoč

Školská 399
Školská 116
Gorkého 4/90

92523
93037
93028

Piešťany

Valova 40

92101

Senica

Brezová 1

90501

Sereď
Skalica

Juraja Fándlyho 751
Jatočná 4

92601
90901

Sládkovičovo

Školská 212

92521

Šamorín

Pomlejská cesta 1

93101

Šamorín
Šaštín - Stráţe
Tomášikovo

Pomlejská cesta 1
Štúrova 573
Kaštieľ 3

93101
90841
92504

Trnava

Beethovenova 27

91708

Trnava

Čajkovského 50

91708

Trnava
Trstín
Veľký Meder
Vrbové
Zlaté Klasy

Spojná 6
Trstín 345
Dunajská 51
Nám.sv.Cyrila a Met. 9
Čakanská cesta 800/1

91728
91905
93201
92203
93039

Sládkovičova 6

92901

Školská 212
Valova 40
Beethovenova 27
Čajkovského 50
Brezová 1

92521
92101
91708
91708
90501

Šamorín - Čilistov 62

93101

Winterova 19
Smrdáky 1
Koreszkova 9

92101
90603
90901

Praktické školy
Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským
Dunajská
Streda
Praktická škola ako súčasť Spojenej školy
Sládkovičovo
Praktická škola ako súčasť Spojenej školy
Piešťany
Praktická škola ako súčasť Spojenej školy
Trnava
Praktická škola ako súčasť Spojenej školy
Trnava
Praktická škola internátna ako súčasť Spojenej školy
Senica
Základné školy pri ZZ
Základná škola, Materská škola a Špeciálna materská
Šamorín
škola pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Zelený strom
Piešťany
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Smrdáky
Základná škola pri zdravotníckom zariadení ako súčasť
Skalica
Spojenej školy
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Základná škola pri zdravotníckom zariadení ako súčasť
Spojenej školy
Základná škola pri liečebno výchovnom sanatóriu

Trnava

Andreja Ţarnova 11

91702

Čakany

Čakany 7

93040

Zámocká 1
Palárikova 1
Gorkého 90/4

92029
92001
93028

Lomonosovova 8
Trstín 335

91803
91905

Stredné školy
Stredná odborná škola pri reedukačnom centre
Hlohovec
Odborné učilište internátne
Hlohovec
Odborné učilište s vyučovacím jazykom maďarským Okoč
Magyar Tannyelvű Szaktanintézet
Odborné učilište internátne
Trnava
Odborné učilište pri reedukačnom centre
Trstín

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
Dunajská
Nám. priateľstva
prevencie - Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadó
Streda
2173/27
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
Galanta
Hodská 2352/62
prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
Hlohovec
Fraštácka 4
prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
Piešťany
E. F. Scherrera 40
prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
Senica
Robotnícka 62
prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
Holíč
Hollého 147
prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
Trnava
M.Sch. Trnavského 2
prevencie
Centrá špeciálno-pedagogického poradenstva
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri
Trnava
Beethovenova 27
Spojenej škole
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri
Vrbové
Nám. sv. Cyrila a
Špeciálnej základnej škole Mórica Beňovského
Metoda 9
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri
Hlohovec
M. R.Štefánika 38
Špeciálnej základnej škole s MŠ
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri
Galanta
Šafárikova 38
Špeciálnej základnej škole
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri
Šamorín –
Špeciálnej základnej škole, MŠ a ŠMŠ pri zdravotníckom
Čilistov
zariadení
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri
Skalica
Jatočná 4
Spojenej škole
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri
Dunajská
Sládkovičova 6
Špeciálnej základnej škole a PŠ s VJM
Streda
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Trnava
Čajkovského 55
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri
Senica
Brezová 1
Spojenej škole

92901
92401
92001
92101
90501
90851
91701

917 08
922 03
920 01
924 00
931 01

909 01
929 01
917 08
905 01

Výročnú správu spracoval:
PaedDr. Peter Bartek – vedúci kancelárie prednostu
Podklady predloţili:
RNDr. Eva Huttová

– za Oddelenie odborných a metodických činností

Ing. Edita Antalová

– za Oddelenie ekonomických činností

Mgr. Miroslav Sivák

– za Oddelenie kontroly
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Bc. Viera Štrbíková

– za Osobný úrad

Ing. Daniela Reiterová
Ing. Daniela Baláţová PhD.
Ing. Mária Jančovičová

– za Kanceláriu prednostu
- za Kanceláriu prednostu
– za Kanceláriu prednostu

V Trnave dňa 16. 3. 2010

Mg. Ľudovít Vanek v. r.
prednosta

Zoznam pouţitých skratiek

BiO

Biologická olympiáda

BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

COO

Civilná ochrana a obrana

CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

CŠPP

Centrum špeciálno pedagogického poradenstva

CVČ

Centrum voľného času

ČR

Česká republika

DDS

Doplnkové dôchodkové sporenie

DO

Dejepisná olympiáda

EČ

Externá časť

EÚ

Európska únia

FP

Finančné prostriedky

ESF

Európsky sociálny fond

IKT

Informačno komunikačné technológie

IS

Informačná sieť

KP

Kancelária prednostu

KŠÚ

Krajský školský úrad

KV

Kapitálové výdavky

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MO

Matematická olympiáda
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MPC

Metodicko-pedagogické centrum

MPSVaR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

MRZ

Mimo rozpočtové zdroje

MSN

Materiálno spotrebné normy

MŠ

Materská škola

MŠ ČR

Ministerstvo školstva Českej republiky

MŠ SR

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

MVRR SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

MŢP ČR

Ministerstvo ţivotného prostredia Českej republiky

MŢP SR

Ministerstvo ţivotného prostredia SR

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

NÚCEM

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

NV SR

Nariadenie vlády Slovenskej republiky

OEČ

Oddelenie ekonomických činností

OGY

Osemročné gymnázium

OOMČ

Oddelenie odborných a metodických činností

OP

Operačný program

OpP

Ochrana pred poţiarmi

OUI

Odborné učilište internátne

OUS

Ochrana utajovaných skutočností

PFIČ

Písomná forma internej časti

RC

Reedukačné centrum

ROP

Regionálny operačný program

SAŠS

Slovenská asociácia športu na školách

SAV

Slovenská akadémia vied

SOČ

Stredoškolská odborná činnosť

SOŠ

Stredná odborná škola

SR

Slovenská republika

SŠ

Stredná škola

ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania

ŠJ

Školská jedáleň

ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav

ŠSZ

Školské stravovacie zariadenia

ŠŠI

Štátna školská inšpekcia

ŠVP

Školský vzdelávací program
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ŠVS

Školské výpočtové stredisko

ŠVVP

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

ŠZŠ

Špeciálna základná škola

ÚIPŠ

Ústav informácií a prognóz v školstve

ÚPSVaR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

VÚC

Vyšší územný celok

VZN

Všeobecné záväzné nariadenie

ZŠ

Základná škola

ZŠ s VJM

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

ZUŠ

Základná umelecká škola

Z. z.

Zbierka zákonov
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