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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
Sekretariát:                033/5550217,
Fax:                            033/5550161
e-mail: ksu@ksutt.sk

sekretariat@ksutt.sk
webová stránka:         www.ksutt.sk

Vnútorná organizácia:

- Prednostka/-ta úradu PhDr. Ivana Klčová do 30. júna 2008
                                                                                  Mgr. Ľudovít Vanek od 1. júla 2008

-    útvar 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 oddelenia ekonomických
       činností

-   oddelenie odborných a metodických činností   RNDr. Eva Huttová
                                                                                         tel. č.: 033/5550171
                                                                                         e -mail: eva.huttova@ksutt.sk

Zastupovaním prednostu KŠÚ je poverený: PaedDr. Peter Bartek
     vedúci kancelárie prednostu

                                                                                          tel. č.:  033/5550171
         e-mail: peter.bartek@ksutt.sk

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.

ksu@ksutt.sk
sekretariat@ksutt.sk
www.ksutt.sk
bartek@ksutt.sk
antalova@ksutt.sk
huttova@ksutt.sk
bartek@ksutt.sk
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Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh a činnosti Krajského školského úradu
v Trnave za rok 2008

Plán hlavných úloh na rok 2008 bol stanovený 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, Pedagogicko – organizačných pokynov MŠ SR na školský rok
2007/2008, zákona  č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl, zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Taktiež z
Organizačného poriadku KŠÚ v Trnave, zákona č. 312/2003 Z.z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov, opisu pracovných činností
zamestnancov úradu ako i ďalších VZPP a z analýzy situácie na školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave.

V správe poukazujeme na množstvo kvalitne vykonanej práce v jednotlivých organizačných
útvaroch KŠÚ. Pripomíname, že to nie je všetka činnosť, ktorú zamestnanci úradu vykonali.
Nie je možné spomenúť a vyčísliť všetky aktivity, metodické pokyny, informácie, vybavené
telefonáty, e-maily, osobné konzultácie so zriaďovateľmi, s riaditeľmi, zamestnancami škôl
a i. Každou časťou správy chceme zdokumentovať náročnosť, a zodpovedný prístup k práci,
ktorú vykonávame 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, poriadky,  príkazy prednost u/tky,
- organizačne zabezpečovala zasadnutia poradných orgánov, pracovných porád úradu,

porád riaditeľov škôl a školských zariadení, zriaďovateľo v,
- organizačne zabezpečovala prijatie zahraničných návštev,
- riadila prácu sekretariátu,
- zabezpečovala ochranu zisťovaných údajov v spolupráci s osobným úradom,
-    sledovala vývoj siete škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnost i,
- zabezpečovala chod informačného systému,
- zabezpečovala archiváciu údajov,
- metodicky pomáhala školám v predkladaní rozvojových projektov,
- posudzovala a predkladala rozvojové projekty na MŠ SR za územnú pôsobnosť,
- zabezpečovala zúčtovanie rozvojových projektov za územnú pôsobnosť

a ich predloženie MŠ SR,
- spolupracovala pri výkone kontroly u realizátorov projektov,
- registrovala žiadanky a zabezpečovala efektívne využívanie služobných mot orových

vozidiel.

2. 1. Porady a zasadnutia vedenia

- 24 gremiálnych porád a 3 operatívne pracovné porady. Na týchto  zasadnutiach boli
prerokované všetky dôležité a aktuálne úlohy činnosti KŠÚ, ktoré vyplýva li pre úrad
z platnej legislatívy a operatívne úlohy, uložené KŠÚ najmä MŠ SR, inými orgánmi
štátnej správy a miestnej samosprávy, ako i koncepčnými úlohami škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti KŠÚ,
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- KP KŠÚ vydala príkazné listy, pokyny a usmernenia týkajúce sa dohôd o vykonávaných
mimo pracovného pomeru, vyúčtovania cestovného, čerpania dovoleniek a nadčasov.

2. 2. Úsek projektov

- účasť na konferencii Daltonského učenia v Senici s prípravou založenia asociácie
daltonských škôl Slovenska ,

- účasť na konferenciách MVR R SR, MŠ SR, Agentúry MŠ SR k hodnoteniu čerpania
finančných prostriedkov v programovacom období 2004 -2006, k plánovaným a
vyhláseným výzvam na programovacie obdobie 2007 – 2013,

- účasť na konferenciách k projektom iných subjektov – FOND NIL, IUVENTA, SAIA,
konferencia Deň Zeme v obci Suchá nad Parnou – enviromentálna tematika (obce a
školy regiónu kraja , VÚC, Ministerstvo ŽP, SAV  a pod.),

- účasť na seminári k rozvojovému projektu knižnice – MŠ SR a Slovenskej pedagogickej
knižnice,

- predkladanie projektov protidrogového fondu za poradenské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ bez právnej subjekt ivity, následne ich zúčtovanie,

- prezentácia prípravy, zúčtovania a zásad spracovania rozvojových projektov, projektov
PDF pre ZŠ, školské úrady, zriaďovateľov ZŠ, SŠ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave
a pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ,

- prijímanie a posudzovanie žiadosti na rozvojové projekty v rámci výziev MŠ SR v oblasti
regionálneho školstva a športu a ich predkladanie na MŠ SR,

- aktívne sa podieľala na príprave a realizácii stretnutí s frekventantmi k predloženiu
projektu pre materské školy so zameraním vyučovania nemeckého jazyka v spolupráci
s Dolnorakúskou vládou,

- propagovanie pilotného projektu Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii SR  „Vidíš
ma“ vo vybraných školách kraja Trnava a spracované poznatky boli predložené MDPaT
SR,

- Ing. Balážová, PhD. bola hodnotiteľom národných projektov Riadiaceho orgánu MŠ SR
pri OP Vzdelávanie,

- spracovávala informácie o projektoch, vyhlásených výzvach a aktualitách k problematike
projektov a tie umiestňovala na webovú stránku KŠÚ, prípadne zasiela la elektronicky
zriaďovateľom, školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti KŠÚ a tiež ich
prezentovala na stretnutiach so zriaďovateľmi , školami i školskými úradmi,

- spolupracovala pri výkone kontroly u realizátorov projektov.

2. 3. Oblasť informatiky

- inštalácia nového technického vybavenia (počítačov, tlačiarni) 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 ,
- inštalácia OS Windows 2003 server na dátový s erver,
- kontrola dátového servera, pravidelná aktualizácia operačného systému Windows 2003

Server,
- kontrola mailového servera ako aj pravidelnú aktualizácia poštových schránok

zamestnancov úradu,
- systematické zálohovanie  databáz IS KŠÚ ako aj kompletného s ystému servera,
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- aktualizácia (nahrávanie nových verzií) APV  (PAM, IBEU,  UCSUM. WINASU),
používaný v informačnom systéme KŠÚ ,

- aktualizácia  (nahrávanie nových verzií) APV  (PAM, IBEU) používaný na školách, ktoré
sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ,

- inštalácia nového programového vybavenia na spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
KŠÚ pod OS Windows – WINPAM, WINIBEU, spustenie skúšobnej prevádzky ,

- inštalácia nového programového vybavenia na spracovanie účtovnej a mzdovej agendy
pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ,

- pod OS Windows – WINPAM, WINIBEU, spustenie skúšobnej prevádzky ,
- zabezpečenie bezproblémového prechodu IS KŠÚ  na menu Euro v používanom

aplikačnom programovom vybavení ,
- zabezpečenie bezproblémového prechodu IS škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej

pôsobnosti KŠÚ na menu Euro v používanom aplikačnom programovom vybavení ,
- pomoc pri riešení problémov vzniknutých pri prevádzke APV na úrade, ako aj na školách,

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ,
- prostredníctvom internetovských aplikácií spracovanie zberu údajov, správy

o hospodárení, vzdelávacích poukazov a kultúrnych poukazov za zriaďovateľov
v Trnavskom kraji,

- odborného 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 znači ek v určených termínoch z jednotlivých
organizačných útvarov za rok 2007.

- vydávanie potvrdení (na 52 žiadostí) potrebných na určenie výšky dôchodku pre Sociálnu
poisťovňu.

2. 5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana  pred požiarmi, civilná ochrana a
obrana a ochrana utajovaných skutočností (BOZP, OpP, COO a OUS)

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi sa sledovala úroveň
kvality pracovných podmienok zamestnancov, technický stav budov a pracovných priestorov
KŠÚ, škôl a školských zariadení. Úlohy civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu,
hospodárskej mobilizácie, ochrany utajovaných skutočností boli plnené v zmysle plánu
hlavných úloh KŠÚ a odboru krízového manažmentu MŠ SR na rok 2008.

Ďalšie plnenie úloh bolo nasledovné:

- 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,

- vykonávanie kontroly plnenia úloh v oblasti BOZP, OpP, dodržiavanie právnych
predpisov a vnútorných predpisov na KŠÚ, v školách a školských zariadeniach
zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,

- vypracovanie a aktualizácia vnútorných predpisov,
- posudzovanie a hodnotenie rizík práce zamestnancov,
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- vykonávanie protipožiarnych  preventívnych prehliadok v objektoch KŠÚ a CPPPaP,
- zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení,
- spracovanie účelových informácií v programe AMION,
- vypracovanie a vyhodnotenie „Plánu hlavných úloh v oblasti civil ného núdzového

plánovania, obranného a krízového plánovania, hospodárskej mobilizácie a OUS KŠÚ“ na
daný rok pre KŠÚ, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,

- zabezpečovanie podmienok pre OUS v oblasti personálnej, administratívnej, fyz ickej a
objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov,

- spolupráca s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú činnosťou v predmetných oblastiach,
- vo vzdelávacej činnosti BOZP, OpP, CO vykonanie a zabezpečenie:

 periodického školenia vedúcich a ostatných zamestnancov KŠÚ a CPPPaP
 vstupného školenia  zamestnancov KŠÚ a CPPPaP,
 školenia zamestnancov iného zamestnávateľa,
 školenia osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 odbornej prípravu protipožiarnych hliadok,
 školenia zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
 zabezpečenie školenia zamestnancov pre poskytovanie prvej pomoci,
 zabezpečenie zasadnutia krízového štábu KŠÚ,
 zabezpečenie školenia riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti BOZP.

3. Osobný úrad

- zabezpečoval plnenie úloh KŠÚ ako služobnému 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 a zabezpečuje prístup k informáciám v zmysle zákona

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Aparát KŠÚ mal na rok 2008 schválený rozpis zamestnancov 36 osôb, z toho  28 štátnych
zamestnancov a 8 vo verejnom záujme. Priemerný evidenčný počet k 31.12.2008 bol 34,7
zamestnancov, z toho je 27 štátnych zamestnancov a 7,7 zamestnancov vo verejnej službe.

3. 1. Čerpanie výdavkov kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy , OOV

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutočnosť
k 31.12.2008

%
plnenia

Priemerný evidenčný počet
pracovníkov k 31.12.2008 36 36 34,7 96,38
Z toho: štátni zamestnanci 28 28 27 96,43
Zamestnanci vo verejnom záujme 8 8 7,7 96,25

V kategórii 610
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KŠÚ mal schválený rozpočet miezd na rok 2008 v sume 10 078 tis Sk, upravený rozpočet  bol
12 056 tis Sk. K 31. 12. 2008 bolo čerpanie mzdových prostriedkov podľa výkazu
Škol (MŠ SR) 1-04 v sume 12 056 tis Sk, čo predstavuje 100% z čerpania upraveného
rozpočtu na rok 2008.
   .

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutočnosť
k 31.12.2008

% plnenia

611 – TP 9 389 7 926 7 926 100
ŠS 8 449 6 839 6 839 100
VS 940 1 087 1 087 100
612 - príplatky 635 2 405 2 405 100
ŠS 435 2 090 2 090 100
VS 200 315 315 100
613 - pohotovosť 3 0 0 100
ŠS - - - -
VS 3 0 0 100
614 - odmeny 51 1 725 1 725 100
ŠS 41 1 472 1 472 100
VS 10 253 253 100
610 - spolu 10 078 12 056 12 056 100
ŠS 8 925 10 401 10 401 100
VS 1 153 1 655 1655 100

V kategórii 620

Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

Skutočnosť
k 31.12.2008

%
plnenia

621-všeobecná ZP 440 880 880 100
622 – ostatné ZP 300 227 227 100
623 – Spoločná ZP 203 119 119 100
625001-nemocenské poistenie 132 143 143 100
625002- dôchodkové poistenie 1 547 1 665 1 665 100
625003- úrazové poistenie 75 98 98 100
625004- invalidné poistenie 283 325 325 100
625005- poistenie
v nezamestnanosti

 94 108 108 100

625007- rezervný fond 448 565 565 100
627 - DDS 0 330 330 100
620 - spolu 3 522 4 460 4 460 100

Dohody – aparát úradu za rok 2008

Počet osôb Počet hodín Odmeny v tis sk
Organizácia spolu 1034 9882 1 319
Z toho: aparát úradu 5 375 191
Olympiády-súťaže 1029 9507 1 174
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3. 2. Prehľady o počte a štruktúre zamestnancov KŠÚ

Počet zamestnancov Krajského školského úradu bol určený MŠ SR na rok 2008
36 zamestnancov.

Odbory štátnej služby zamestnancov štátnej služby k 31.12.2008

Odbor štátnej služby Spolu
Riadenie                           1.01 3
Kontrola                           1.07 2
Financie                  2.02 8
Vnútro                               2.17 1
Informatik                        1.05 1
Školstvo                            2.14 11
Verejné obstarávanie      2.16 1

Veková štruktúra zamestnancov KŠÚ za rok 2008

Do 20 r. 21r.-30r. 31r.-40r. 41r.-50r. 51r.-60r. nad 61r.
-       2       5     10       17      1

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

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov KŠÚ za rok 2008

Štruktúra zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním podľa študijných odborov

Študijný odbor Počet zamestnancov
Pedagogika 10
Ekonomika 7
Iné 9
Spolu 26
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Štruktúra zamestnancov so stredoškolským vzdelaním podľa jednotlivých druhov
stredných škôl za rok 2008

Druh školy Počet zamestnancov
Gymnázium 1
Obchodná akadémia (SEŠ) 4
Iné 4
Spolu 9

Zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním    Zamestnanci so stredoškolským
      vzdelaním

pedagogika
ekonomika
iné

gymnázium
OA (SEŠ)
iné

Prehľad školení v rámci priebežného vzdelávania za rok  2008

6 - zamestnancov sa zúčastnilo školení, ktoré súviseli s pracovno-právnymi problémami
23 - zamestnancov absolvovalo školenia súvisiace s ekonomickými problémami
10 - zamestnancov absolvovalo školenia súvisiace s metodikou školstva
1 - zamestnanec absolvoval seminár k registratúre
4 – zamestnanci  absolvovali školenie BOZP
4 - zamestnanci absolvovali školenie k finančnej kontrole
2 -  zamestnanci sa  zúčastnili na seminári  združenia samosprávnych škôl Slovenska
1 – zamestnanec absolvoval školenia k projektu IP pre školy

Organizovanie výberových konaní

V roku 2008 bolo výberové konanie na obsadenie funkcie: vedúci osobného úradu.
Výberové konania – 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. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov , na funkcie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ – (z toho v školách 2).

Spracovanie pokynov hodnotiteľa
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Za rok 2008 sa vypracovalo 23 pokynov hodnotiteľa pre štátnych zamestnancov. Spracované
boli v zmysle vnútorných pokynov vypracovaných oso bným úradom KŠÚ. Ich plnenie
sa sledovalo priebežne počas roka v edúcimi organizačných útvarov, prednostkou a
prednostom KŠÚ.

 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 43 majetkových priznaní zamestnancov v štátnej službe v zmysle zákona č.
312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Centrá pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej
pôsobnosti bez právnej subjektivity

Stav zamestnancov CPPPaP  k 31. 12. 2008

Školské zariadenie Počet
pedagogických
zamestnancov

Počet
nepedagogických

zamestnancov
Spolu

Spolu
prepočítaný

stav
CPPPaP Dunajská Streda 10 2 12 11
CPPPaP Hlohovec 9 3 12 10,26
CPPPaP Piešťany 5 2 7 8,35
CPPPaP Senica 7 2 9 9
CPPPaP Holíč 7 1 8 8
CPPPaP Galanta 9 2 11 10,66

S p o l u 47 12 59 55,92

Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ

a/ Počet riaditeľov škôl a školských zariadení k 31. 12. 2008

KŠÚ má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 38 škôl a školských zariadení s právnou
subjektivitou. Počas roku 2008 boli úspešne vykonané 2 konania na funkcie riaditeľov škôl
a školských zariadení.

b/ Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CPPPaP

Pedagogická fakulta 22
Filozofická fakulta 17
Fakulta zdravotníctva 3
Iné 7
Stredoškolské vzdelanie 10

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov CPPPaP
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Pedagogická
fakulta
Filozofická fakulta

Fakulta
zdravotníctva
Iné

Stredoškol.
Vzdelanie

3. 3. Prehľad úloh realizovaných  osobným úradom  (porovnanie s rokom 2007)

Úloha Počet
2007

Počet
2008

Poskytovanie konzultácii v pracovno-právnej oblasti zamestnancom škôl,
školských zariadení, zriaďovateľom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti
úradu

490 520

Vypracovávanie opisov štátnozamestnaneckých miest 7 6
Vypracovávanie pracovných zmlúv zamestnancom úradu a zamestnancom
školských zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti
úradu

10 8

Vypracovávanie oznámení o plate zamestnancov úradu a zamestnancom
školských  zariadení bez právnej subjektivity

630 750

Vybavovanie žiadosti o uzatvorenie pracovného pomeru 31 49
Administrácia rozviazaní pracovného pomeru 15 13
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

5 2

Príprava oznámení v médiách, protokolov a zápisníc výberových konaní na
miesta riaditeľov CPPPaP a CVPP

0 1

Administrácia prihlášok a úhrad poplatkov vzdelávacích aktivít v zmysle
plánu vzdelávania zamestnancov úradu

63 51

Vyhotovenie menovacích dekrétov riaditeľov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu

2 2

Vedenie osobných spisov zamestnancov úradu, riaditeľov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, zamestnancov školských
zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu

147 143

Príprava miezd zamestnancov úrad u a zamestnancov školských zariadení bez
právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu

1308 1260

Spracovávanie podkladov pre odvody do fondov za zamestnancov úradu
a zamestnancov školských zariadení bez právnej subjektivity

1308 1260
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v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu
Príprava návrhov na odmenu zamestnancom úradu a riaditeľom škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu pri životných
jubileách

490 429

Poskytnutie odstupného a odchodného v súlade s kolektívnou dohodou 14 3
Zaraďovanie zamestnancov do platových tried v zmysle vyhlášky č. 41/1996
Z. z. , realizácia zákona č.131/2005 Z. z. – platové zaradenie, dekréty

160 286

Dohody – administratívne úkony : prihláška
odhláška
vyplatenie

1035
1035
1035

1034
1034
1034

Kontrolná činnosť na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti úradu 3 1
Štatistické výkazy, daňové výkazy, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa 57 57

Rozbory, štatistika, prehľady platov, analýzy 103 40

Podklady k rozpočtu CPPPaP – neprávne subjekty a podklady k rozpočtu
aparát - mzdy

81 65

4.  Útvar kontroly

KŠÚ Trnave venoval pozornosť dodržiavaniu všeobecne záväzných právnych predpisov
v oblasti školstva a výchovy, okrem tých, ktoré patria do kompetencie štátnej školskej
inšpekcie. Kontrolnú činnosť vykonával v školách a školských zariadeniach vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti, ale i územnej pôsobnosti v zmysle ustanovení zákona NR SR
č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a ust. § 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 i následné finančné kontroly na overe nie objektívneho stavu kontrolovaných
skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými aktmi riadenia so
zameraním na dodržiavanie 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. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a súvisiacich predpisov.

4. 1. Zameranie kontrolnej činnosti v roku 2008

- následné finančné kontroly,
- dodržiavanie pokynov a objektívnosti priebehu celoslovenského testovania ži akov

deviateho ročníka základných škôl,
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy

a vzdelávania, dodržiavanie ustanovení o výkone práce vo verejnom záujme,
- kontroly zabezpečenia a realizácie externej časti a písomnej formy internej časti

maturitnej skúšky,
- kontroly správnosti a úplnosti dokumentácie v oblasti BOZP a OPP a jej súlad so

všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- kontroly školskej integrácie žiakov so špeciálnymi vý chovno-vzdelávacími potrebami,
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- dodržiavanie vyhlášky MŠ SR č. 510/2004 Z. z. – maturitné skúšky v riadnom
skúšobnom období,

- dodržiavanie 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,
- dodržiavanie ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na podprahové
zákazky a zákazky s nízkou hodnotou.

Celkový počet vykonaných kontrol :   73
So zistenými porušeniami zákonov :    21
Bez porušení:  52

Komentár k jednotlivým bodom:
1. Následné finančné kontroly

Celkový počet: 14
Bez zistených nedostatkov: 7
So zistenými nedostatkami : 7

Predmet a cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie 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:

- v 6 prípadoch došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ust. § 31 ods.1 písm. b/
zákona č. 523/2004 Z. z. v celkovej sume 216.000, - Sk. Nakoľko sa porušenie finančnej
disciplíny zistilo pri výkone kontroly a finančné prostriedky vo výške porušenia finančnej
disciplíny boli zo strany kontrolovaného subjektu vrátené do dňa skončenia kontroly,
správne konanie sa v súlade s ust. § 31 ods. 4 citov. zákona nezačalo,

- nedodržanie ustanovení § 32 a/ a 32 b/ zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných
a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov a v znení zákona č.
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
Postup pri integrácii žiakov  bol tiež v rozpore s Metodickým usmernením MŠ SR č.
3/2006 – R z 24. 1. 2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno -
vzdelávacími potrebami v základných školách a v stredných školách, č.CD-2006-454/894-
1:095,

- porušenie ust. § 7 ods.4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – nahlásenie
nesprávneho, vyššieho počtu integrovaných žiakov v protokole o zbere údajov pre
normatívne financovanie.

- porušenie ust. § 8  zákona o účtovníctve – vo viacerých prípadoch bola cena   fakturovaná
súhrnnou sumou za práce, nebol doložený súpis vykonaných prác s možnosťou preverenia



15

vecnej správnosti fakturovanej čiastky v zmysle platných predpisov – druh práce,
množstvo, jednotková cena.

Dodržiavanie pokynov a objektívnosti priebehu celoslovenského testovania žiakov
9. ročníka základných škôl

Celkový počet:    22
Bez porušenia: 22

Cieľ kontroly: preveriť dodržanie pokynov a objektívnosti pri celoslove nskom testovaní
žiakov 9.ročníka základných škôl

Kontrolované subjekty:  základné školy v územnej  pôsobnosti KŠÚ v Trnave

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky,  vypracované boli záznamy o kontrole.

Dodržiavanie všeobecne zá väzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania, dodržiavanie ustanovení o výkone práce vo verejnom záujme

Celkový počet: 1
Bez porušenia:    0
So zistenými porušeniami:  1

Cieľ kontroly: preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi vydanými na ich základe

Kontrolovaný subjekt : základná škola v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave

Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenie ustanovení 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 a ustanovení zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov.

Kontroly zabezpečenia a realizácie externej časti a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky

Celkový počet:   9
Bez porušenia: 9

Cieľ kontroly:  preveriť dodržiavanie pokynov ŠPÚ Bratislava pri realizácii EČ a PFIČ
maturitnej skúšky

Kontrolované subjekty: stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC v územnej
pôsobnosti Trnavského kraja.

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracované boli záznamy o kontrole.
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Kontrola správnosti a úplnosti dokumentácie v oblasti BOZP a OPP

Celkový počet:  2
Bez porušenia:  2

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

Kontrolovaný subjekt : školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Trnave

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracované boli záznamy o kontrole.

Kontrola školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami

Celkový počet: 21
Bez porušenia: 9
So zistenými nedostatkami : 12

Cieľ kontroly: preveriť školskú integráciu žiakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími
potrebami, v zmysle ustanovení § 32a, § 32 b/ a § 32 c/ zákona č. 29/1984 Zb. o sústave
základných a stredných škôl

Kontrolované subjekty: základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a miest v územnej
pôsobnosti KŠÚ v Trnave

Kontrolné zistenia:

- u  9  žiakov nebola splnená podmienka na integráciu, nakoľko sa nejednalo o žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami definovanými v zmysle ust. § 3 ods. 2
zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení
neskorších predpisov, zároveň v daných prípadoch nebolo dodržané ust. § 32 a/ a § 32 b/
zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov, tiež Metodické usmernenie MŠ SR č.
3/2006 - R k realizácii školskej integrácie ž iakov so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími
potrebami v základných školách a v stredných školách.

Na základe výsledkov uvedených kontrol bola vykonaná následná finančná  kontrola
u zriaďovateľa základných škôl s vyčíslením neoprávnene použitých finančných prostriedkov
– porušenie finančnej disciplíny.

Kontrola dodržiavania vyhlášky č. 510/2004 Z. z. – maturitné skúšky v riadnom
skúšobnom období

Celkový počet: 2
Bez porušenia: 2
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Cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie vyhlášky č. 510/2004 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.

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracované boli záznamy o kontrole.

Dodržiavanie 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: preveriť dodržiavanie ustanovení 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.

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracovaný bol záznam o kontrole.

Dodržiavanie ustanovení zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zameraním na
podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou

Celkový počet: 1
Bez porušenia: 1

Cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalších
súvisiacich predpisov

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, vypracovaný bol záznam o kontrole.

V prípadoch, kedy boli zistené nedostatky, bola v zápisnici o prerokovaní protokolu
o výsledku  kontroly a správy o výsledku následnej finančnej kontroly uložená povinnosť
vedúcemu kontrolovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
a v stanovenom termíne ich predložiť oddeleniu kontroly KŠÚ. Ďalej bola uložená povinnosť
predložiť 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.
priebežnom plnení boli doruč ované v stanovených termínoch. V jednotlivých prípadoch bola
tiež vyvodená osobná zodpovednosť voči zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky,
osobitne v prípade porušenia finančnej disciplíny (pri NFK). Kontrola plnenia opatrení je
zaradená do zamerania kontrolnej činnosti v roku 2009.

4. 2. Vybavovanie sťažností, petícií a iných podaní v roku 2008

Petície
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Celkový počet: 0

Sťažnosti
Celkový počet: 5

Spôsob vybavenia
Odstúpením:  3
Prešetrením: 2
Opodstatnené: 0
Neopodstatnené: 2

Sťažnosti sa týkali :
Nedostatky v organizácii volieb do rady školy, výberové konanie na zástupcu školy, žúry na
škole, kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov školy, právoplatnosť zvolenia
delegátov za obec do rady školy, rekonštrukčné práce v materskej škole, nedodržanie
hygienických predpisov, vyučovania Aj na Gymnáziu.

Iné podania – ktoré neboli vybavované v zmysle zákona o sťažnostiach, resp. zákona
o petičnom práve /žiadosti, podnety, návrhy, oznámenia /

Celkový počet : 2

Poznatky zistené pri výkone kontrolnej činnosti a pri prešetrovaní sťažností boli
zovšeobecňované a využívané na pracovných poradách, v rámci metodického usmerňovania
riaditeľov škôl a školských zariadení, resp. tiež ekonomických zamestnancov.

5. Oddelenie odborných a metodických činností

- KŠÚ zriaďuje a zrušuje za osobitných podmienok základné a stredné školy, materské
školy pre žiakov s ŠVVP, základné školy pre žiakov s ŠVVP, stredné školy pr e žiakov
s ŠVVP, praktické školy, odborné učilištia, špeciálne výchovné zariadenia, školské
internáty, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, centrá pedagogicko -
psychologického poradenstva a prevencie,

- KŠÚ rozhoduje o potvrdení obce ako školského úradu,
- zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi  vo svojej územnej pôsobnosti s právnickými

a občianskymi  združeniami zabezpečujúcimi šport vrátane súťaží detí a žiakov škôl
vo svojej územnej pôsobnosti,

- metodicky usmerňuje a riadi zber štatistických údajov, ich kontrolu a sumarizáciu,
- spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej správy

a verejnosti,
- poskytuje metodickú pomoc pri zavádzaní nových metód a foriem práce riaditeľom škôl

a školských zariadení, metodickým orgánom,
- zabezpečuje odborné činnosti pre obce, ktoré nie sú školskými úradmi,
- spolupracuje s MŠ SR pri zavádzaní zmien v oblasti školstva vyplývajúcich zo zákonov,
- realizuje školenia riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej

pôsobnosti KŠÚ,
- zabezpečuje distribúciu smerníc, metodických pokynov, usmernení,
- predkladá na MŠ SR návrhy na vyradenie škôl a zaradenie do siete,
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- pripravuje 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 súťaží žiakov 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 k vzdelávacím a kultúrnym poukazom,
- zabezpečuje zber údajov k normatívnemu financovaniu š kôl a školských zariadení

v územnej pôsobnosti, kontrolu a sumár  protokolov,
- zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich pre oblasť riadenia škôl a  výchovno-

vzdelávacieho procesu.

5. 1. Základné školy, materské školy

- metodicky usmerňovali zriaďovateľov ma terských škôl, základných škôl, základných
umeleckých škôl,  CVČ a Strediská záujmovej činnosti - metodické návštevy: 63,

- spracovávali pracovné materiály, zabezpečovali distribúciu usmernení Iuventy,
metodických centier, Eurofondov a pod. na ďalšie využitie v ZŠ, ZUŠ, MŠ,

- vypracovávali stanoviská k návrhom na vyradenie, respektíve zmenu v sieti ZŠ, MŠ, ŠJ
pre príslušné okresy v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave,

- zúčastňovali  sa na výberových konaniach pri zmene obsadenia funkcie riaditeľov ZŠ, MŠ
pre príslušné okresy v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave: 16,

- na žiadosť zriaďovateľov MŠ sa zúčastňovali zasadnutí školských rád a poskytovali im
metodickú pomoc,

- boli členmi školských rád pri špeciálnych základných školách,
- zabezpečovali plnenie úloh  vyplývajúcich zo smernice MŠ SR č. 1/2007 - R z 1. februára

2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 11/2005-R z 20. júla 2005, ktorou sa určujú
podmienky a postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a
špeciálnej základnej do školy v rámci určeného školského obvodu mimo miesta trvalého
bydliska,

- 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,

- metodicky pomáhali pri spracovávaní protokolov v rámci EDUZBERU 2008 o zbere
údajov v zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov pre stanovenie rozpisu
normatívneho príspevku zo štátneho rozpočtu školám a školským zariadeniam pre
príslušné okresy v rámci územnej  pôsobnosti KŠÚ v Trnave, kontrolovali, porovnávali
a opravovali údaje v súčinnosti so štatistickými údajmi vo výkazoch,

- zúčastnili sa a spoluorganizovali pracovné stretnutia zriaďovateľov a  riadiacich
zamestnancov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave k Štátnym
vzdelávacím programom, k EDUZBERU 2008, školenia k novému spôsobu plánovania,
vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov,

- v školskom roku 2007/2008 v rámci Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ –
informovali všetky základné školy a ich zriaďovateľov  v územnej pôsobnosti KŠÚ
v Trnave o jeho organizácii a priebehu,

- organizovali  náhradný termín Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ,
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- zúčastňovali sa na pracovných stretnutiach na základe pozvania spoločných a obecných
školských úradov v priebehu roka 2008,

- spolupracovali pri projekte cezhraničnej spolupráce s Rakúskom (približovanie
nemeckého jazyka a slovenského jazyka deťom v materských školách),

- osobne sa zúčastňovali na aktivitách jednotlivých škôl (otvorené hodiny, súťaže,
zasadnutia metodických združení, predmetových komisií a i.),

- organizovali školenia pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ (ktorí dostali certifikát) v
prírodovedných predmetov - Inovačné  formy a metódy práce v matematike - tvorivá
dielňa (RNDr. Viera Kolbaská, MPC Bratislava),

- školenie pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ (ktorí dostali certifikát) v
prírodovedných predmetov - Matematika a školský vzdelávací program – tvorivá dielňa
(RNDr. Viera Kolbaská, MPC Bratislava),

- školenia pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ v prírodovedných predmetov - Vplyv
automobilového priemyslu na absolvenský profil študentov (doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
SF STU Bratislava),

- školenie pre pedagogických zamestnancov ZŠ a SŠ (ktorí obdržali certifikát) –
Komunikácia - projekt MPC Bratislava 100 pedagog ických zamestnancov,

- pripravili prednášky: Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ, Integrácia
(začleňovanie) detí so špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami a detí so
zdravotným znevýhodnením v podmienkach MŠ, výklad zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov,

- zorganizovali porady pre riaditeľov MŠ s programom: poznatky z inšpekčnej činnosti,
nová legislatíva, BOZP a i.,

- poskytovali metodickú pomoc a poradenstvo učiteľom a rodičom v oblasti prijímania detí
do MŠ, v oblasti integrácie (začleňovania) detí so špeci álnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a zdravotným znevýhodnením do MŠ ,

- v rámci metodických návštev sledovali, okrem iného, realizáciu úloh pri integrácii detí,
- poradenstvo pre pedagogických zamestnancov pripravujúcich sa na I. a II. kvalifikačnú

skúšku.

Zodpovedne pristupovali k celkovému zabezpečeniu  okresných kôl  olympiád a súťaží. V ich
príprave sa riadili Smernicou MŠ SR č. 537/2000 -7 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaží, 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,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a Metodickým pokynom
MŠ SR č. 3/2005-E z 10. februára 2005 k finančnému zabezpečeniu súťaží žiakov materských
škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike.

Odborní radcovia riadili, organizovali a zabezpečovali:
- rozmnožovanie a distribúciu poštou, e-mailom, respektíve osobne, došlých súťažných,

propagačných materiálov, organizačných pokynov, organizačných poriadkov, letákov
a pod.,

- pracovné pomôcky, materiály, kancelárske potreby, tonery, ceniny, diplomy, pochvalné
uznania, čestné uznania, občerstvenie, ceny a pod.,

- 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 súťaže  do sociálnej poisťovne,
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- kontrolu správnosti čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie občerstvenia
a nákup cien na každú olympiádu a súťaž,

- spoluprácu s CVČ a školami, ktoré sú KŠÚ poverené k vykonávaniu a k spolupráci pri
realizácii olympiád a súťaži,

- spracovanie prezenčných listín, materiálov použ ívaných pri organizovaní súťaží,
- zasielanie pozvánok predsedom a členom porôt,
- osobne sa zúčastnili na všetkých olympiádach a súťažiach,
- zorganizovanie nultého ročníka Dejepisnej olympiády, okresné kolá, a krajské kolo –

spolupráca s MŠ SR, Iuventou a PhDr. Dvořákom,
- realizácia 2. ročníka projektu ENERSOL – obnoviteľné zdroje energie v pôsobnosti

Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja,
- spracovávanie žiadostí zriaďovateľov škôl na prid eľovanie finančných prostriedkov na

mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa ,
- metodický deň Dalton v Senici - PaedDr. Alexander Polák, Mgr. Ivo Zálešák,
- tvorivá dielňa - Slovenské dejiny v príbehoch - PhDr. Pavel Dvořák,
- konferencia ENERSOL 2008 Senica.

Výsledky olympiád a súťaží základných škôl - okresné kolá – 2008

P.č.
Názov Počet

zúčastnených
škôl

Počet žiakov -
súťažiacich

Počet
ocenených
žiakov –

vydaných
diplomov

Počet
vydaných

dekrétov pre
porotcov

1. Matematická ol. 5. –9. 148 864 138 58
2. Pytagoriáda 3. – 8. 192 983 141 58
3. Chemická olympiáda 72 92 21 39
4. Fyzikálna ol. E, F 75 122 42 34
5. Geografická ol. I. – E. 109 613 105 48
6. Biologická ol. C, D, E 48 118 46 39
7. Olympiáda  v AJ 70 98 43 42
8. Olympiáda v NJ 59 69 46 41
9. Európa v škole 82 349 103 52

10. Šaliansky Maťko 89 144 59 42
11. Slávik Slovenska 58 86 42 20
12. Poznaj slov. reč 4. – 8. 37 35 12 12
13. Pekná maďarská reč 18 19 6 8
14. Archimediáda 38 56 15 21
15. Dejepisná olympiáda 41 43 21 21
16. Olympiáda zo SJ 98 78 24 35

Spolu – 2006 1 225 4 396 939 264
Spolu – 2007 1 219 4 204 720 177
Spolu – 2008 1 234 3 789 864 570

Iné súťaže okrem olympiád – 2008

P. č. Názov súťaže
Počet

zapojených
škôl

Počet
súťažiacich -

žiakov

Počet
ocenených –

vydaných
diplomov

Počet
vydaných

dekrétov pre
porotcov

1. Na bicykli bezpečne 19 70 27 12
2. Mladý záchranár COO 8 24 3 -
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3. Hollého pamätník 16 69 18 4
4. Rozprávkové vretienko 70 124 54 31
5. Hnúšťanský akord 5 18 9 9
6. Hurbanov pamätník 21 93 51 10

Spolu – 2008 139 398 162 66

5. 2. Stredné školy

- vydávanie organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl v územnej
pôsobnosti KŠÚ (krajské, okresné kolá olympiád – ZŠ a SŠ) – 325 ks,

- metodická a poradenská činnosť pre riaditeľov škôl, zriaďovateľov a verejnosť v oblasti
školstva,

- vyžiadanie a spracovávanie návrhov na morálne oceňovanie v rezorte školstva –
pedagógovia - spracovanie 36 návrhov, ministrom školstva ocenených 6 pedagógov,

- vyžiadanie a spracovávanie návrhov na morálne oceňovanie v rezorte školstva – žiaci,
spracovanie 31 návrhov, počet žiakov ocenených  ministrom školstva – 4 žiaci,

- metodické usmerňovanie riaditeľov SŠ k vyhláške MŠ SR č. 145/1996 Z. z. o prijímaní na
štúdium na stredných školách v znení neskorších predpisov a poskytovanie informácií
o možnostiach štúdia na stredných školách,

- vyžiadanie a spracovávanie návrhov, organizačné zabezpečenie maturitných skúšok,
záverečných pomaturitných skúšok, absolventských skúšok a záverečných skúšok
v školskom roku 2007/2008, vystavenie vymenúvacích dekrétov pre predsedo v
skúšobných komisií v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na
stredných školách  a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach
a praktických školách v znení neskorších predpisov – 1064 dekrétov,

- organizovanie porady pre riaditeľov stredných škôl, zriaďovateľov stredných škôl a ŠŠI
k tvorbe školských vzdelávacích programov – zúčastnených 102,

- vypracovanie harmonogramu preberania maturitných zásielok na EČ a PFIČ maturitných
skúšok, vystavenie poverení, príprava a zabezpečenie distribučných 3 miest v rámci
Trnavského kraja,

- spolupráca so  samosprávnym krajom pri racionalizácii  stredných škôl v Trnavskom kraji
člen poradného orgánu predsedu Trnavského samosprávneho kraja ,

- posudzovanie projektov v rámci VÚC – člen pracovnej skupiny,
- účasť na pracovnom stretnutí ŠPÚ k maturitným skúškam – január, február, október 2008,
- realizácia vzdelávania učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov k maturitným skúškam

– január – apríl 2008- vyškolených 877 učiteľov,
- realizácia školení učiteľov odborných predmetov v rámci projektu ŠIOV,
- ďalšie vzdelávanie učiteľov odborných predmetov k maturitným skúškam – január -  apríl

2008- vyškolených 604 učiteľov,
- spracovávanie podnetov a príprava podkladov o priebehu EČ a PFIČ maturitných skúšok

pre MŠ SR v priebehu konania EČ a PFIČ pre MŠ SR,
- spracovávanie podnetov a organizačné zabezpečenie maturitných skúšok EČ a PFIČ

v náhradnom termíne - máj 2008,
- spracovávanie podnetov a vypracovanie súhrnnej správy o priebehu maturitných skúšok

v riadnom termíne – jún 2008,
- práca v komisii pre tvorbu a inováciu školských tlačív – spracovanie pripomienok,

príprava novej dokumentácie pre ZŠ a SŠ,
- príprava a organizovanie krajských, okresných kôl olympiád a predmetových súťaží,
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- vystavenie vymenúvacích dekrétov pre krajské, okresné komisie predmetových olympiád
469 dekrétov, zasielanie pozvánok na jednotlivé súťaže a kategórie cca 2000 ks,

- príprava a organizačné zabezpečenie krajského kola Súťaže v spracovávaní informácií na
počítači, vystavenie poverenia škole, dekrétov komisii, pozvánky, diplomy, certifikáty

o účasti,
- príprava a organizačné zabezpečenie krajského kola Súťaže o mlieku, vystavenie

poverenia škole, dekrétov komisii, pozvánky, diplomy, certifikáty o účasti,
- príprava a organizačné zabezpečenie jubilejného 30. ročníka krajskej prehliadky SOČ –

238 účastníkov, ocenenie 50 učiteľov ,
- v rámci 30. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti minister školstva ocenil prácu a

udelil ďakovné listy 6 účastníkom Trnavského kraja (ocenenie  dostali učitelia  stredných
škôl a  RNDr. Eva Huttová –zamestnanec KŠÚ v Trnave) – november 2008,

- vystavenie vymenúvacích dekrétov pre 17 odborných komisií pre SOČ – 55 členov,
- vystavenie 238 certifikátov pre účastníkov SOČ, 51 diplomov pre víťazov,
- príprava a organizačné zabezpečenie vyhodnotenia krajských kôl olympiád

prírodovedného zamerania, diplomy a ocenenia pre najúspešnejších žiakov – pozvánky,
počet ocenených 118, čestných uznaní, certifikátov – 524,

- spracovanie podkladov pre ocenenie víťazov me dzinárodných olympiád a súťaží žiakov,
učiteľov, ktorí ich na súťaž pripravovali a riaditeľov škôl – 5 žiakov, 5 učiteľov, 3
riaditeľov škôl a 3 predsedovia krajských komisií,

- príprava  a realizácia odbornej prednášky v rámci projektu Akadémie Istropolitan a
Bratislava „Popularizácia povolaní a zamestnaní v oblasti výskumu a vývoja“ – marec
2008,

- príprava podkladov pre pripomienkové konanie k legislatívnym normám,
- školenia pre učiteľov odborných predmetov  k legislatíve maturitných skúšok,
- príprava podkladov a spolupráca pri realizácii projektu  Pedagogickej fakulty TU Trnava a

ŠPÚ „Učiace sa regióny“ – tvorba školských vzdelávacích programov,
- príprava a organizačné zabezpečenie dvojdňového odborného biologického seminára pre

žiakov stredných škôl pripravujúcich žiakov na biologickú olympiádu kategórií A a B –
70 účastníkov, účastníci dostali  materiály z prednášok v tlačovej podobe a na CD,

- príprava a organizačné zabezpečenie odborného biologického seminára pre učiteľov
základných a stredných škôl pripravujúcich žiakov na biologickú olympiádu –
37 účastníkov, účastníci dostali materiály z prednášok v tlačovej podobe a na CD,

- príprava  korešpondenčného seminára z chémie pre CHO kategórie A – 37 účastníkov,
- príprava a organizačné zabezpečenie porád pre riaditeľov stredných škôl : 3 ,
- príprava a spracovávanie identifikačných údajov o školách – 75 SŠ,
- príprava pracovnej porady k EDUZBER-u 2008, spracovávanie a kontrola protokolov pre

zber údajov: 90,
- rozmnožovanie a distribúcia materiálov  k predmetovým olympiádam – domáce kolá,

školské kolá,
- poskytovanie informácií o schválených inovovaných základných pedagogických

dokumentoch,
- vypracovávanie stanovísk  k zaradeniu a vyradeniu SŠ, študijných a učebných odborov

do (zo) siete stredných škôl SR,
- príprava maturitných skúšok pre ško lský rok 2008/2009 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,

- príprava spolupráce stredných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ so školami  v zahraničí,
- pokračovanie spolupráce so škótskou školou Banff & Buchan College, príprava

pracovného stretnutia , ďalšie ponuky štúdia pre maturantov – 7 zúčastnených škôl,
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- poskytovanie a zasielanie aktuálnych informácií o možnostiach 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 - 25 žiadostí, vybrali sme 17 žiadateľom,

- kontrola údajov pre rozpis finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl za mimoriadne
výsledky žiakov – október 2008,

- spracovávanie a kontrola 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 2008,

- koordinácia  projektu FIT – zavádzanie IKT vo vyučovacích predmetoch, prípra va
a návrh koordinácie projektu v Trnavskom kraji, rozpis škôl pre multiplikátorov,
spolupráca  s multiplikátormi, účasť na záverečnej konferencii k vyhodnoteniu projektu
v Trenčíne,

- účasť na výberových konaniach na riaditeľov stredných škô l: 5,
- spolupráca a účasť na zasadnutiach Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácie

riaditeľov stredných odborných škôl,
- účasť na odbornom seminári k zákonu o odbornom vzdelávaní – október 2008,
- činnosť vo vzdelávacej regionálnej komisii (Združenie  automobilového priemyslu),
- poradenstvo pre CPPPaP v oblasti plánov výkonov žiakov 1. ročníka SŠ a prijímacieho

konania na SŠ,
- spracovanie podkladov, príprava pracovného stretnutia so zriaďovateľmi gymnázií

s osemročným štúdiom k určeniu plánu výkonov pre  1. roč. školského roka 2009/2010 ,
- účasť na Konferencii vzdelávania usporiadanou mestom Trnava, príprava odbornej

prednášky na tému integrácie žiakov v stredných školách,
- spolupráca  s výchovnými poradcami, s ÚPRaSV v oblasti zamestnanosti absolventov SŠ

účasť na pracovných stretnutiach – okrúhlych stolov v okresoch Senica, Piešťany,
- v rámci výkonu štátnej správy v správnom konaní – nostrifikácia vysvedčení vydaných

zahraničnými školami 15 ks .

Výsledky olympiád žiakov stredných škôl - okresné kolá – 2008

P.
č.

Názov Počet
zúčastnených

škôl

Počet žiakov
- súťažiacich

Počet
ocenených
žiakov –

vydaných
diplomov

Počet
vydaných

dekrétov pre
porotcov

1. Olympiáda v Nj 18 18 18 27
2. Olympiáda v Aj 27 27 24 30

Výsledky olympiád žiakov základných a stredných škôl – krajské kolá – 2008

P.
č.

Názov Počet
zúčastnených

škôl

Počet žiakov
- súťažiacich

Počet ocenených
žiakov –

vydaných
diplomov

Počet
vydaných

dekrétov pre
porotcov

1. Olympiáda
v informatike kat.A

2 4 2 5
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2. Olympiáda
v informatike kat.B

1 1 0 5

3. Matematická olympiáda
kat. A

11 35 6 diplomov
1 čest.uznanie

12

4. Matematická olympiáda
kat. B

9 30 3 diplomy
4 čest.uznania

12

5. Matematická olympiáda
kat. C

11 30 3 diplomy
9 čest.uznaní

12

6. Matematická olympiáda
kat. Z9

   3 G
12 ZŠ

19 4 diplomy
4 čest.uznania

12

7. Fyzikálna olympiáda
kat. A

2 2 2 diplomy 8

8. Fyzikálna olympiáda
kat. B

5 9 1 diplom 8

9. Fyzikálna olympiáda
kat. C

5 10 2 diplomy 8

10. Fyzikálna olympiáda
kat. D

7 21 3 diplomov
9 čest.uznania

8

11. Fyzikálna olympiáda
kat. E

1G
24 ZŠ

32 7 diplomy
22 čest.uznaní

8

12. Geografická olympiáda
kat. A

5 10 3 diplomy
7 čest.uznaní

5

13. Geografická olympiáda
kat. B

2 2 2 diplomy 5

14. Geografická olympiáda
kat. C

3 5 3 diplomy
2 čest.uznania

5

15. Geografická olympiáda
kat. D

2 3 3 diplomy 5

16. Geografická olympiáda
kat. E

18 ZŠ 20 3 diplomy
7 čest.uznaní

8

17. Geografická olympiáda
kat. F

5 G
15 ZŠ

21 3 diplomy
10 čest.uznaní

8

18. Geografická olympiáda
kat. G

5 G
15 ZŠ

21 3 diplomy
10 čest.uznaní

8

19. Geografická olympiáda
kat. H

5 G
16 ZŠ

21 3 diplomy
10 čest.uznaní

8

20. Biologická olympiáda
kat. A -TPČ

7 28 3 diplomy
23 čest.uznaní

13

21. Biologická olympiáda
kat. A - projekty

2 3 3 diplomy 13

22. Biologická olympiáda
kat. B -TPČ

7 22 3 diplomy 13

23. Biologická olympiáda
kat. B - projekty

5 6 3 diplomy
2 čest.uznania

13

24. Biologická olympiáda
kat. C -TPČ

2 G
15 ZŠ

17 3 diplomy
14 čest.uznaní

13

25. Biologická olympiáda
kat. C - projekty

2 G
15 ZŠ

17 3 diplomy
14 čest.uznaní

13

26. Biologická olympiáda
kat. E-geológia

3 ZŠ 3 3 diplomy 3

27. Biologická olympiáda
kat. E-zoológia

8 ZŠ 11 3 diplomy
8 čest.uznaní

5

28. Biologická olympiáda
kat. E-botanika

10 ZŠ 17 4 diplomy
13 čest.uznaní

5
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29. Chemická olympiáda
kat. A

5 19 3 diplomy 13

30. Chemická olympiáda
kat. B

9 30 3 diplomy
8 čest.uznaní

13

31 Chemická olympiáda
kat. C

7 39 3 diplomy
15 čest.uznaní

13

32. Chemická olympiáda
kat. Dz

27 ZŠ 33 3 diplomy
25 čest.uznaní

13

33. Chemická olympiáda
kat. Dg

7 26 3 diplomy
23 čest.uznaní

13

34. Chemická olympiáda
kat. E

- - - -

36. Stredoškolská odborná
činnosť

34 238 51 diplomov
238 certifikátov

55

37. Spracovávanie
informácií na počítači 5 22 6 diplomov

14 certifikátov
3

38. Súťaž o mlieku 3 9 6diplomov 3

Európa v škole 7 49 17 diplomov
32 čest. uznaní

5

39. Krajské kolo olympiády
v Aj

43 43 24 24

40. Krajské kolo olympiády
v Nj

43 43 24 24

41. Krajské kolo olympiády
vo Fj

47 47 22 24

42. Krajské kolo olympiády
v Rj

2 2 2 2

43. Krajské kolo olympiády
ľudských práv

43 43 8 5

44. ZENIT 22 53 15 9

45. Krajské kolo  olympiády
v Sj

34 34 9 9

Spolu 593 1150 283 diplomov
524 čest.uznaní a

certifikátov

469

Výsledky žiakov základných a stredných škôl zapojených do celoslovenských kôl
olympiád a súťaží – 2008

P. č. Názov súťaže Škola/školy Počet
súťažiacich -

žiakov

Umiestnenie Poznámka

1. Olympiáda v informatike
kat. A

1 1 7.ÚR

2. Matematická olympiáda
kat. A

1 1 9.-ÚR

3. Fyzikálna olympiáda kat.
A 2 2

6. - ÚR
8. - ÚR

2 postup do
medzinárodnéh

o kola
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4. Biologická olympiáda kat .
A -TPČ 2 3

15. - ÚR
20. - ÚR
23. - ÚR

1 postup do
medzinárodnéh

o kola
5. Biologická olympiáda kat.

A - projekty
1 1 10. ÚR

6. Biologická olympiáda kat.
B -TPČ 3 3

4. ÚR
11. ÚR
17. ÚR

7. Biologická olympiáda kat.
B - projekty

3 3 1. ÚR
7. ÚR

12. ÚR
8. Biologická olympiáda kat.

C –TPČ, projekty
2 2 9. ÚR

14. ÚR
9. Biologická olympiáda kat.

E-geológia
2 ZŠ 2 15.

16.
10. Biologická olympiáda kat.

E-zoológia
2 ZŠ 2 9.

12.

11.
Biologická olympiáda kat.
E-botanika

2 ZŠ 2 13.
16.

12. Geografická olympiáda
kat. A 1 2 1. ÚR

12. ÚR

1 postup
do medzinár.

kola
13. Geografická olympiáda

kat. B
1 1 11.ÚR

14. Geografická olympiáda
kat. C

1 2 11. ÚR
15. ÚR

15. Geografická olympiáda
kat. D

2 2 5. ÚR
8. ÚR

16. Geografická olympiáda
kat. E

2 ZŠ 2 1. ;ÚR
16. ÚR

17. Geografická olympiáda
kat. F

2 ZŠ 2 5. -ÚR
14.

18. Geografická olympiáda
kat. G

2 ZŠ 2 13. -ÚR
15. ÚR

19. Chemická olympiáda kat.
A 5 6

5.,7., ÚR
20.24.,25.,26.

2 postup do
medzinárodnéh

o kola
20. Európa v škole 5 17 5 diplomov Ceny

Slov.výboru
21. Stredoškolská odborná

činnosť 16 34
1.miesto -1x
2.miesto -2x
4.miesto -3x

22. Spracovávanie informácií
na počítači

3 4 1.miesto
10.miesto

23. Súťaž o mlieku 2 3 -
24. Olympiáda vo Fj 7 7 2., 3.,4., 6., 3x7.
25. Olympiáda v Nj 8 8 1.,2x5.,3x6.,7.,8
26. Olympiáda v Aj 9 9 2.,3.,4.,3x5.,

2x7.,9.
27. Olympiáda ľudských práv 8 8 -
28. ZENIT 11 11 1.,4.,6
29. Olympiáda v Šj 2 2 7., 8.
30. Olympiáda v SjL 4 4 4.,5.,8.
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31. Olympiáda v Rj 1 1 5.

Výsledky žiakov stredných škôl zapojených do medzinárodných  kôl
olympiád a súťaží – 2008

P. č. Názov súťaže Škola/školy Počet
súťažiacich -

žiakov

Umiestnenie
/ medaily

Poznámka

1. Chemická olympiáda 2 2 1 bronzová len kat.A
2. Fyzikálna olympiáda 2 2 1 bronzová len kat.A
3. IJSO 1 1 1 zlatá

1 bronzová
4. EUSO 2 2 1 zlatá

1 strieborná
5. INEPO EUROASIA 1 1 1 bronzová
6. Geografická olympiáda 1 1 Úspešná

riešiteľka
len kat.A

5. 3. Prehľad o maturitných, pomaturitných, záverečných, absolvent ských skúškach a
vydaných dekrétoch

P.
č.

Druh skúšky Počet škôl Počet
vydaných
dekrétov

Poznámka

1. Maturitné skúšky 70 993
2. Záverečné skúšky 31 65
3. Absolventské skúšky 4 6

Zúčastnili sme sa všetkých porád, ktoré organizovalo MŠ SR.  RNDr. E . Huttová je členkou
komisie pre tvorbu a inováciu školských tlačív, členkou  komisie pre morálne oceňovanie
v rezorte školstva a komisiu pre udeľovanie čestných názvov škôl.

5. 4. Špeciálne  školy a špeciálne školské zariadenia

Počet špeciálnych škôl a školských zariadení zaradených v sieti škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ Trnava  k 31. 12. 2008 bol 47 špeciálnych škôl
a školských zariadení s právnou subjektivitou.

- spracovanie a vydanie písomných, ústnych alebo prostredn íctvom internetovej stránky
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,

- realizácia zberu údajov pre normatívne financovanie ,
- pripomienok k návrhom na legislatívne zmeny ,
- podklady a realizácia organizačných zmien v  radách škôl ,
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- metodická pomoc a poradenstvo v oblasti výchovy a vyučovania  žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP),

- kultúrne poukazy a vzdelávacie poukazy – zber údajov,
- úprava názvov škôl a školských zariadení - úprava siete k vykonaniu zákona č. 245/2008

o výchove a vzdelávaní/školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, spolu: 18 ,

- vydávanie zriaďovacích listín a  dodatkov k zriaďovacím listinám ,
- organizovanie pracovných porád so ŠŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ spolu: 3 ,
- zabezpečenie zástupcov zriaďovateľa v orgánoch miestnej samosprávy – v radách škôl pri

špeciálnych školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v súlade
so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon / a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu: 61 ,

- spracovanie návrhov na ocenenie učiteľov, spolu: 33,
- kontrola výkazov a zberu údajov – EDUZBER 2008  spolu: 35.

Poradenské zariadenia – centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP)

- spolupráca v oblasti začlenenia žiakov so ŠVVP na ZŠ, SŠ ,
- spolupráca pri zabezpečovaní pracovných stretnutí so školskými špeciálnymi pedagógmi

zo ZŠ, SŠ,
- priebežné plnenie úloh  Koncepcie špeciálno -pedagogického poradenstva (Uznesenie

vlády SR č. 282 zo dňa 21.3. 2007 ) v rámci jednotlivých CŠPP.

Spolupráca s riaditeľmi škôl a školských zariadení a s rodičmi

- konzultácie k prijímacím skúškam,
- konzultácie k príprave a priebehu záverečných skúšok na odborných učilištiach,

vymenúvanie predsedov skúšobných komisií na záverečné skú šky- spolu:  7
- 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, organizá cie
školského roka, organizácie rady školy pri škole, možnosti ďalšieho štúdia po skončení
ŠZŠ, problematika asistenta učiteľa ,

- spolupráca s riaditeľmi SŠ, cirkevných škôl v oblasti začlenenia žiakov 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 žiakov so ŠVVP.

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

- spolupráca v oblasti integrácie (začleňovania) detí a žiakov 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 ,
- vydávanie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám - 10 ks,
- spracovanie podkladov k zaraďovaniu, vyraďovaniu a úprave siete škôl a školských

zariadení,
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- metodické usmernenie pri implementácii zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov  do praxe,

- organizovanie pracovných porád a metodických stretnutí pre riaditeľov CPPPaP ,
- vykonanie metodických návštev zameraných na integráciu detí a žiakov so ŠVVP do škôl

všetkých stupňov, na implementáciu nového školského zákona do praxe, na
dokumentáciu,

- vypracovanie podkladov na rozpis finančných prostriedkov pre CPPPaP v územnej
pôsobnosti KŠÚ Trnava,

- príprava podkladov na prechod poradenských zariadení bez právnej subjektivity na
poradenské zariadenia s právnou subjektivitou od 1. januára 2009,

- realizované zmeny v sieti – úprava názvov CPPPaP v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.

5. 6. Školské úrady v územnej pôsobnosti KŠÚ

- počet obecných školských úradov : 5
- počet spoločných školských úradov (v tom VÚC): 6

Spolupráca so školskými úradmi je na dobrej úrovni. Oceňujeme ich pomoc pri
zabezpečovaní úloh, ktoré si vyžadujú splnenie termínu a presnosť údajov. KŠÚ priebežne
v súčinnosti so zmenami vydáva rozhodnutia o potvrdení (zrušení) obce ako školského úradu.

5. 7.  Štatistika

     Za uplynulý školský rok sa na KŠÚ  v Trnave spracovávali výkazy typu Škol (MŠ SR)
schválené Štatistickou radou v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006
až 2008 pre rezort školstva:

IKT (MŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o informačných technológiách v škole
Škol (MŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole
Škol (MŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole
Škol (MŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole

Škol (MŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných školách a špeciálnych základných
školách

Škol (MŠ SR) 3b-01 Výkaz o rozšírenom vyučovaní predmetov a nepovinných predmetov v
základných školách

Škol (MŠ SR) 4-01 Výkaz o špeciálnej materskej škole, o špeciál nej základnej škole
Škol (MŠ SR) 5-01 Výkaz o špeciálnopedagogickej poradni a detskom integračnom centre
Škol (MŠ SR) 7a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov stredných škôl
Škol (MŠ SR) 9-01 Výkaz o školskej knižnici
Škol (MŠ SR) 14-01 Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zar iadení náhradnej výchovy
Škol (MŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
Škol (MŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania
Škol (MŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole
Škol (MŠ SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže
Škol (MŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole
Škol (MŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole a športovej triede
Škol (MŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe
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Škol (MŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode
Škol (MŠ SR) 30-01 Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení
Škol (MŠ SR) 31-01 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Škol (MŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a školských zariadení v územnej
pôsobnosti obce

Úr (MŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov

5. 8. Školské stravovanie

Zabezpečovanie organizačnej, odborno -metodickej činnosti v oblasti školského stravovania
vo forme zdravej výživy deťom, žiakom a zamestnancom stravujúcich sa v zariadeniach
školského stravovania zriadených ako samostatné prevádzkové jednotky,  ako súčasť
neštátnych zriaďovateľov, zriadených pri materských, základných a stredných školách
v zriaďovateľskej a územnej  pôsobnosti KŠÚ a to:

- metodické usmerňovanie zriaďovateľov materských škôl, základných škôl, stredných škôl
v oblasti školského stravovania,

- vypracovávanie stanovísk k návrhom na vyradenie, zaradenie respektíve zmenu v sieti v
ŠJ v rámci zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave,

- spracovávanie vyúčtovania jedál za rok 2008 za zariadenia školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Trnave na základe požiadaviek MŠ SR ,

- poskytovaním odborných informácii o vydaných nariadeniach, smerniciach
a metodických pokynoch  zaslaných z MŠ SR,

- poskytovaním odborného a  metodického usmerňovania na základe platnej legislatívy  MZ
SR a požiadaviek Regionálnych úradov  verejného zdravotníctva v Trnave, Senici,
Galante, Dunajskej Strede ,

- organizačné a odborno-metodické zabezpečovanie pracovných porád pre vedúce
(riaditeľky) zariadení školského stravovania so zameraním na oblasť š kolského
stravovania, na základe požiadaviek z regionálnych úradov verejného zdravotníctva,
k projektom „Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008“  spolu
s KP,

- spracovanie návrhov na ocenenie zamestnancov školského stravovania za  KŠÚ, zaslané
na MŠ SR,

- pracovné stretnutie s riaditeľkami materských škôl všetkých okresov v územnej
pôsobnosti  KŠÚ,

- účasť na odbornom seminári o zdravej výžive,
- zostavenie pracovnej skupiny vedúcich ŠJ na predloženie krajových receptúr a návrhov na

opravu vydaných materiálno-spotrebných noriem (MSN) pre školské stravovanie ,
- spracovávanie predložených krajových receptúr a opráv MSN,
- vykonávanie odborno-metodických návštev v zariadeniach školského stravovania

v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti  KŠÚ 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,

- kontrola plnenia podmienok u 3 vybraných ŠJ v územnej pôsobnosti KŠÚ k projektom
„Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania 2008“, správy zaslané na
MŠ SR na základe ich požiadavky ,

- priebežné rokovania  a spolupráca  s Úradom verejného zdravotníctva SR v Bratislave,
s dodávateľskými firmami pre oblasť školského stravovania ,
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- priebežne poskytovaná odborná pomoc obecným úradom, školským úradom, spoločným
školským úradom, riaditeľom ZŠ, MŠ, vedúcim ŠSZ okresov Trnava, Piešťany,
Hlohovec, Senica, Skalica a rodičom stravovaných detí a žiakov ako aj širokej verejnosti .

- Mgr. Nádaská ako predsedníčka Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie,
vymenovaná MŠ SR,  spoluorganiz ovala pravidelné zasadnutia členov a zúčastňova la sa
týchto zasadnutí, viedla priebeh zasadnutí, vypracováva la záznamy zo stretnutí s určenými
závermi, z ktorých vyplývajú úlohy na ich plnenie pre oblasť školského strav ovania
v rámci celého Slovenska,

- MŠ SR bola vymenovaná za členku medzirezortnej komisie pre výber, hodnotenie
a finančnú podporu projektov “Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského
stravovania  2008“ a tiež pre Domovy mládeže na rok 2008.

5. 9. Získavanie prostriedkov z iných zdrojov

KŠÚ v Trnave každoročne získava finančné prostriedky (a materiálnu pomoc) aj z iných
zdrojov:

– od sponzorov: Grafobal a.s. Skalica – 150 000,-  Sk na diplomy
                                  ENERGY a.s. -  20 000,- Sk

OZ KVARTETO –  17 000,- Sk
– z protidrogového fondu
– na základe výziev samosprávy .

Sú to prostriedky, ktoré umožňovali skvalitňovať prácu v oblasti  metodickej, starostlivos ti
o talentované a nadané deti, 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, ba dokonca i v získavaní lepších kontaktov so zriaďovateľmi a predstaviteľmi
štátnych a súkromných inštitúcií. Pomáha li nám realizovať i zavedené tradície.

5. 10.   Organizovanie tradičných akcií

5. 10. 1. Vyhodnotenie olympiád a súťaží

Tradíciou KŠÚ je, pravidelne organizovať slávnostné vyhodnotenia olympiád a súťaží
v závere školského roka. Deje sa tak na úrovni základných a stredných škôl. Práve k tejto
aktivite zamestnanci OOaMČ dokážu získať od sponzorov finančné a materiálne prostriedky
na dôstojný a slávnostný priebeh vyhodnotení. Sú organizované na vysokej úrovni za účasti
žiakov, študentov, učiteľov, riaditeľov škôl, zástupcov zriaďovateľov, sponzorov  po
jednotlivých okresoch a u študentov za kraj Trnava.
Okrem ocenenia súťažiacich je cieľom tých to podujatí poďakovať pedagógom, riaditeľom
škôl za starostlivosť o šikovné a nadané deti, ale i oceniť prácu predsedov porôt a porotcov
okresných a krajských kôl olympiád a súťaží, predstaviť najúspešnejších žiakov, študentov
a školy zástupcom zriaďovateľov a predstaviteľom štátnych a súkromných inštitúcií. Zároveň
týmto podujatím motivovať všetkých prítomných k ďalšej spolupráci pri starostlivosti
o nadané deti.

5. 10. 2. Dvojdňový odborný seminár k biologickej olympiáde pre žiakov stredných škôl

Krajský školský úrad v Trnave v spolupráci s predsedníčkou krajskej komisie biologickej
olympiády organizoval pre žiakov stredných škôl, ktorí sa pr ipravujú na biologickú
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olympiádu kategórií A a B, v poradí  už 4. odborný seminár. O  seminár, už tradične
organizovaný v našom kraji, je zo strany škôl veľký záujem.
Cieľom seminára je skvalitnenie prípravy žiakov na súťaž na okresnej, krajskej,

celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Seminár sa konal v dňoch 10. – 11. októbra 2008
v Modre - Harmónii. Študenti absolvovali 6 prednášok - Oxid uhličitý - RNDr. Alžbeta
Hornáčková, PhD. (PdF TU Trnava), Flóra viatych pieskov - RNDr. Mária
Zaliberová,CSc.(SAV Bratislava), Netopiere – Mgr.Blanka Lehotská, PhD. (Prír.F UK
Bratislava),  Ťažké minerály - Mgr. Roman Lehotský (Iuventa Bratislava), Vyhynuté zvieratá
- PaedDr. Pavol Prokop, PhD. (PdF TU Trnava), Genetika -  Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
(Prír.F UK Bratislava). Praktické ukážky pozorovaní v teréne a práce v laboratóriu odborne
viedli RNDr. Mária Zaliberová, Mgr. Monika Gergelyová a RNDr. Pavol Múdry, CSc. (PdF
TU Trnava).

KŠÚ v Trnave zabezpečil pre všetkých účastníkov dopravu, ubytovanie, stravu a po skončení
seminára aj distribúciu najnovších učebných textov, obrázkových materiálov, publikácií
a prednášok na CD.

5. 10. 3. Odborný seminár k biologickej olympiáde

Ďalším seminárom, ktorý tradične usporadúvame v spolupráci s predsedníčkou krajskej
komisie biologickej olympiády pre učiteľov biológie a prírodopisu, ktorí sa podieľajú na
príprave žiakov na biologickú olympiádu kategórií C, D a E. Seminár sa konal dňa 15.
decembra 2008  v Odbornom učilišti Trnava.

Učitelia získali najnovšie informácie o biologickej olympiáde, o medzinárodných súťažiach
EUSO, BUSEF a EUROASIA a absolvovali tri prednášky: Flóra v iatych pieskov - RNDr.
Mária Zaliberová, CSc. (SAV Bratislava), Vyhynuté zvieratá - PaedDr. Pavol Prokop, Oxid
uhličitý - RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD., Chránené geologické územia - RNDr. Alžbeta
Hornáčková, PhD. (PdF TU Trnava).

Krajský školský úrad v Trnave zabezpečil pre všetkých účastníkov stravu a po skončení
seminára aj distribúciu najnovších učebných textov, obrázkových materiálov, publikácií
a prednášok na CD, vhodných nielen pre vedenie záujmových útvarov, biologických krúžkov
a vyučovanie biológie na základných a stredných školách, ale  pre všetky formy vzdelávania.

5. 10. 4.  30. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti

Pri príležitosti jubilejného 30. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti Krajský školský úrad
v Trnave ocenil 50 učiteľov stredných škôl a členov krajskej komisie SOČ, ktorí sa
predchádzajúcom období podieľali na príprave žiakov na Stredoškolskú odbornú činnosť.

5. 11. Úspešné aktivity KŠÚ - Deň učiteľov

V roku 2008 sme pokračovali v ďalšej tradícii – organizovanie Dňa učiteľov pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. Tento sviatok učiteľov sme
oslávili za účasti všetkých riaditeľov špeciálnych škôl a školských zariadení. Po kultúrnom
programe, odovzdaní ďakovných listov , kvetov oceneným učiteľom a slávnostnom obede
sa v skupinách rozprúdila neformálna diskusia o problémoch, pozitívach, ale i ďalšom
smerovaní týchto škôl a zariadení.
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1. 6. Oddelenie ekonomických činností  (OEČ)

6. 1.   Plnenie príjmov

Schválený rozpočet príjmov na rok 2008 je vo výške 900 tis. Sk. Upravený rozpočet príjmov
bol v celkovom objeme 900 tis. Sk.   K 31. 12. 2008  sa príjmy  plnili v objeme 7 017  tis. Sk,
(v tom aj mimorozpočtové príjmy vo výške 5 996 tis.),  čo predstavuje   779,7   % plnenie.
Z toho:
Aparát KŠÚ nemal príjmy rozpočtované, ale v sledovanom období dosiahol príjmy vo výške
31 tis. Sk, z toho – príjmy z prenajatých budov boli vo výške 12 tis. Sk, a príjmy z dobropisov
19 tis. Sk (zdroj 111).
Školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ma li schválený rozpočet
príjmov na rok 2008 a  rozpísaný vo výške 900 tis. Sk. Príjmy za rok  2008 sa plnili na 102,22
%, čo predstavuje 920 tis. Sk.

Plnenie príjmov ( zdroj 111)  v jednotlivých položkách je nasledovné:

212 003  Z prenajatých budov, priestorov a objektov                         177 tis. Sk
          (z prenajatých kancelárskych  priestorov, telocviční, bytov)

223 001  Za predaj tovarov, výrobkov a služieb                                 238 tis. Sk

231         Príjem z predaja kapitálových aktív                                         9 tis. Sk
292 006  Príjmy z náhrad z poistného plnenia  25 tis. Sk
292 012  Z dobropisov                                                                        434 tis.  Sk
292 017  Vrátky                                                                                    17  tis. Sk
292 019  Z refundácie                                                                             6 tis.  Sk
292 027  Iné príjmy                                                                               15 tis.  Sk
Spolu 200 - nedaňové príjmy                                920 tis. Sk

Mimorozpočtové príjmy:

Okrem plnenia príjmov  do štátneho rozpočtu získali školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ aj mimorozpočtové prostriedky v objeme 6 096 tis. Sk
v členení:

72 a – pol. 311 prostriedky prijaté od iných subj. na základe darovacej zmluvy       995 tis. Sk
72 c - pol. 311 prostriedky prijaté od iných subjektov formou grantu                  1 090 tis. Sk
72 e - pol. 92 006 prostriedky prijaté z poistného plnenia                                             0 tis. Sk
72 f - pol.223 003 prostriedky prijaté z úhrad stravy                                              1 659 tis. Sk
72g - pol.223 001 prostriedky prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby      84 3 tis. Sk
           za predaj výrobkov
72h - pol.312 001prostriedky prijaté od úradu práce, soc. vecí a rodiny                   325 tis. Sk
72 j -  pol.223 002 prostriedky prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči
          dieťaťu vyživovaciu povinnosť                                                                       1 184 tis. Sk

Mimorozpočtové príjmy na vlastnom úrade za sledované obdobie nevykazujeme

211 Príjmy
z podnikania 0 0 0 0 0 0 0

212 Príjmy z 499 499 177 35,5 73 177 2,4
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vlastníctva
Úhrn za kategóriu 210 499 499 177 35,5 73 177 2,4

221 Administratívne
poplatky 0 0 0 0 0 0 0

222 Pokuty, penále
a iné sankcie 0 0 0 0 0 0 0

223

Poplatky za
stravné, poplatky
za MŠ a platby
z nepriemyselného
a náhodného
predaja a služieb

330 330 3 925     1 189,4 172    3 925 22,9

229

Ďalšie
administratívne
poplatky a iné
poplatky a platby

     0 0 0 0 0 0 0

Úhrn za kategóriu 220 330 330 3 925     1 189,4 172    3 925 22,9

231 Príjem z predaja
kapitál. aktív 0 0 9 0 0 9 0

239 Ďalšie kapitál.
príjmy 0 0 0 0 0 0 0

Úhrn za kategóriu 230 0 0 9 0,0 0 9 0
242 Úroky z vkladov 0 0 0 0 0 0 0

243 Úroky z účtov.
fin. hospodárenia 0 0 0 0 0 0 0

Úhrn za kategóriu 240 0 0 0 0 0 0 0

291

Vrátené
neoprávnene
použité alebo
zadržané
prostriedky

0 0 0 0 0 0 0

292 Ostatné príjmy 71 71 497 700 156 497 3,2
Úhrn za kategóriu 290 71 71 497 700 156 497 3,2
Nedaňové príjmy celkom
/200/ 900 900 4 607 511,9 401 4 607 11,5

311 tuzemské bežné granty
312 tuz. bež. transfery
v rámci verejnej správy

0
0

0
0

2 085
 325

0
0

0
0

2 085
 325

0
0

PRÍJMY CELKOM 900 900      7 017   779,6 401 7 017 17,5

Prehľad použitia mimorozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2008

Konkrétne zdroje podľa platného číselníka zdrojov (v analytickom členení) pre
rozpočtovú organizáciu na rok 2008

Príjmy Výdavky

Zdroj
(AE)

Mimorozpočtové
prostriedky

(číslo a názov)
podpoložky) ka

pi
tá

l.

bežné spolu

ka
pi

tá
l.

bežné,
z toho.

mzdy -
účtovný

stav

mzdy
-

údaj
zo

štát.
výk.

spolu

SALDO

(P-V)
-   +

72a 311 Granty  995 995 995 995 0
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72c 311 Granty  1 090 1 090 1519 1519 - 429

72e 292006 Z náhrad
z poistn.plnenia        0 0 0 0 0

72f 223003 Za
stravné 1 659 1 659 1326 1326  333

72g
223001 Za
predaj výrobkov,
tovarov a služieb

843 843   778 778  65

72h
312001Zo
štátneho
rozpočtu

325  325 325 325 0

72j

223002 Za jasle,
materské školy
a školské kluby
detí

1 184 1 184 1053 1053 131

Spolu 0 6 096 6 096 0 5 996 5 996 100

6. 2. Čerpanie bežných výdavkov

   podprogram:
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
bez MRZ

%
čerp.
bez

MRZ k
UR

Čerpanie
MRZ

Čerpanie
s MRZ

%
čerpania
sMRZ
k UR

078 11
bežné výdavky 3 409 058 3 528 037 3 528 022 100    5 955 3 533 977 100,17
z podprogramu 078 11-
transfer obciam
641009 1 583 737 1 662 514 1 662 511 100 0  1 662 511 100,00
078 14
vlastný úrad
bežné výdavky 20 972 21 050 21 050 100 0 21 050 100,00
078 14
školské úrady obcí a
VÚC                   bežné
výdavky 7 980 8 484 8 484 100 0 8 484 100,00
078 13- súťaže
bežné výdavky 2 278 10 504 10 503 100 41 10 544 100,39

BV celkom bez ESF 3 440 288 3 568 075 3 568 059 100 5 996 3 574 055 100,17
projekt Univerzum
zdroj 1361 - bežné
výdavky 0 0 0 0,0 0 0 0
projekt Univerzum
zdroj 1362 - bežné
výdavky 0 0 0 0,0 0 0 0
projekt Dalton- bežné
výdavky zdroj 1361 0 0 0 0,0 0 0 0
projekt Dalton- bežné
výdavky zdroj 1362 0 0 0 0,0 0 0 0
Projekt   Kompetencie
IKT a jaz. - BV 0 814 814 100 0 814 100
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ESF 0 814 814 100 0 814 100

Projekt

Spolu BV
 podľa
účtovníctva

3 440 288 3 572 990 3 572 973 100 5 996 3 578 969 100,2

Schválený rozpočet bežných výdavkov za celú organizáciu je 3 440 288 tis. Sk. Upravený
rozpočet k 31.12.2008 bol  3 572 990  tis. Sk, (v tom  sú zahrnuté aj finančné  prostriedky
z ESF v objeme 814 tis. Sk na IKT). Čerpanie bez MRZ bolo vo výške 3 572 973 tis. Sk čo
predstavuje čerpanie na 100 %. Mimorozpočtové zdroje sa čerpali vo výške 5 996 tis. Sk,
(čerpanie finančné prostriedkov z ESF bolo vo výške 814 tis. Sk ), čiže celkové čerpanie
bežných výdavkov bolo vo výške 3 578 969 tis. Sk, čo predstavuje tiež  čerpanie na 100,2  %.

Vlastný úrad KŠÚ mal schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 20 972 tis. Sk,
upravený rozpočet za sledované obdobie bol 20 710 tis. Sk. Čerpanie bez MRZ bolo vo výške
20 710 tis. Sk, čo predstavuje 10 0  % . Mimorozpočtové zdroje neboli.

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ – podprogram 078 11

Schválený rozpočet bežných výdavkov: 307 181 tis. Sk.
Upravený rozpočet bežných výdavkov:   333 662 tis. Sk
Čerpanie bežných výdavkov: 333 662 tis. Sk, % čerpania k UR  100,0
Čerpanie bežných výdavkov s MRZ:      339 158 tis. Sk, % čerpanie k UR  101,6

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov na bežných výdavkoch bolo vo výške 5 955 tis. Sk,
a to konkrétne v kategórii 630 Tovary a služby  v objeme 5 506 tis. Sk a 642 Transfery
jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v objeme 449 tis. Sk.

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov:

72 a prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté
        od iných subjektov na základe darovacej zmluvy                                        954 tis. Sk
72 c prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté
        od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu                            1 519 tis. Sk
72 e prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté
        z poistného plnenia  zmluvného vzťahu zo zák. poistenia                               0 tis. Sk
72 f prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté
        z úhrad stravy                                                                                            1 326 tis. Sk
72 g prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté
        od fyzickej osoby alebo právnickej osoby                              778 tis. Sk
72 h prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté
        od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny                                                      325 tis Sk
72 j prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté
       od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť

026 03 –
Športové triedy 0 4 101      4 101 100      0        4 101      100
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       alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s os. predpismi     1 053 tis. Sk

Z mimorozpočtových  výdavkov sa vyčerpalo 5 955 tis. Sk. ( 41 tis. na 078 13)

Čerpanie finančných prostriedkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Trnave

 Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Schválený rozpočet: 201 446 tis. Sk
Upravený rozpočet:  213 169 tis. Sk
Čerpanie:                  213 169 tis. Sk
% čerpania z UR:       100  %

Špeciálne  školstvo

Schválený limit počtu zamestnancov na rok 2008  je 897 zamestnancov
Priemerný evidenčný počet zamestnancov:
- prepočítaný počet: 869,8
- z toho pedagogickí  zamestnanci: 603,2
Limit počtu zamestnancov sme neprekročili.

Objem mzdových prostriedkov:

Schválený rozpočet miezd: 191 368 tis. Sk
Upravený rozpočet miezd: 201 113 tis. Sk
Čerpanie bez mimorozpočtových zdrojov: 201 113 tis. Sk
% čerpania bez mimorozpočtových zdrojov k UR: 100 %
Čerpanie mimorozpočtových zdrojov: žiadne

Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní

Schválený rozpočet poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní celkom za
organizáciu je 70 405 tis. Sk.
Upravený rozpočet bol v sume 74 446 tis. Sk
V sledovanom období sa poistné čerpalo v celkovej sume 74 445 tis. Sk, čo predstavuje %
čerpania k UR: 100  %

Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní za
špeciálne školstvo:
Schválený rozpočet: 66 883 tis. Sk
Upravený rozpočet:  69 986 tis. Sk
Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov: 69 985 tis. Sk
% čerpania 100
Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov nebolo.

 Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a služby

Schválený rozpis bežných výdavkov v kategórii 630 za organizáciu celkom je 58 580 tis. Sk.
Upravený rozpis je 72 105  tis. Sk. Na tovaroch a službách za r ok 2008 sa vyčerpalo bez
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MRZ  72 096 tis. Sk, čo predstav ovalo plnenie na 99,99 %. Z mimorozpočtových zdrojov sa
vyčerpalo 5 548 tis. Sk.  Celkom sa na tovaroch a službách za organizáciu sa  vyčerpalo spolu
s MRZ  77 644  tis. Sk čo predstavovalo čerpanie na  107,68  %.

Za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ:

Schválený rozpočet: 48 930 tis. Sk
Upravený rozpočet:  62 563 tis. Sk
Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov : 62 554  tis. Sk
% čerpania k UR: 99,99  %
Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami: 68 060  tis. Sk
% čerpania k UR: 108,80 %
čerpanie mimorozpočtových prostriedkov  :          5 506 tis. Sk

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivých položkách k 31. 12. 2008:

Položka Čerpanie bez
MRZ

v tis. Sk

Podiel na celkovom
čerpaní bez MRZ

Čerpanie
s MRZ
v tis. Sk

Podiel na celkovom
čerpaní s MRZ

631 cestovné
náhrady

    406 87 407 87

632 Energie, voda,
komunikácie

20 372 93 20 481 93

633 Materiál  16 619 95   20 796 96
634 Dopravné        774  65     835                66
635 Rutinná
a štandardná údržba

   13 130  100    13 138  98

636 Nájomné za
prenájom

   2 136  94     2 141 96

637 Služby    9 117   55   10 262 62
Spolu 62 554   81  68 060  88

Mimorozpočtové prostriedky (na 078 11) boli na pol. 630 čerpané v  objeme  5 506 tis. Sk,
konkrétne na položke:
631 Cestovné náhrady                1 tis. Sk
632 Energie, voda, komun.     109 tis. Sk
633 Materiál:       4 177 tis. Sk
634 Dopravné:                         61 tis. Sk
635 Rutinná a štan.údržba:         8 tis. Sk
636 Nájomné:                             5 tis. Sk
637 Služby:                          1 145 tis. Sk

Neuhradené faktúry k 31. 12. 2008 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ vykazujú vo výške 87 tis. Sk, všetky tieto faktúry sa týka li školských jedální. Vlastný
úrad neuhradené faktúry nevykazuje.

Čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojo v 1361 a 1362

Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2008 nebolo. Nedočerpané finančné prostriedky boli
vysporiadané so ŠR a rozpočtom EÚ v roku 2007.
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V roku 2008 v súlade so zmluvou boli spracované vo februári 2008 záverečné dokumenty za
oba projekty a v júli 2008 za projekt Reformná pedagogika vo vzdelávacom procese
Monitorovacia správa o dopade za projekt Univerzum bola spracovaná v auguste 2008.

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (predtým DIC) v Trnave, Čajkovského ul.,
ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ je zapojené do projektu Kompetencie v oblasti
IKT a jazykov – základ celoživotného vzdelávania pedagógov. V r. 2008 k 31. 12. mali
upravený rozpočet na tento projekt vo výške 814 tis. Sk zo zdrojov 1361 a 1362. Uvedené
finančné prostriedky boli pridelené rozpočtovými opatreniami MŠ SR priamo na DIC.
Čerpanie finančných prostriedkov z ESF bolo na 100 %, čo je 814 tis. Sk.

 Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Bežné transfery

Schválený rozpis bežných transferov za organizáciu bol celkom 3 109 857 tis. Sk. Upravený
rozpis bol 3 213 268 tis. Sk. Na bežných transferoch za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 06. 2008
sa vyčerpalo bez MRZ 3 213 263 tis. Sk, čo predstav ovalo plnenie na 100 %.
Z mimorozpočtových zdrojov sa vyčerpalo 448 tis. Sk.  Celko m sa na bežných transferoch
vyčerpalo spolu s MRZ  3 213 711 tis. Sk čo predstavovalo čerpanie na  100  %. Na odstupné
a nemocenské bol UR vo výške 340 tis. Sk, čerpanie na 100 %, čo bolo 340 tis. Sk.

Školské úrady:

Zriaďovateľ: Schválený rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k 31. 12.
2008

obce 6 600 7 095 7 095

VÚC                             1 389 1 389  1 389
Spolu:(bez odstupného
a nemocenského) 7 980 8 484 8 484

SR, UR  a čerpanie finančných prostriedkov program 078 11

Normatívne FP Nenormatívne FP

Z
ri

aď
ov

at
eľ

:

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

čerpanie
normatívnych
FP k
31.12.2008

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

čerpanie
nenormatívnych
FP k 31. 12.
2008

KŠÚ   302 317    321 098 321 087  7 064     17 707 17 707
Obce 1 534 103 1 585 923 1 585 923 49 634 69 650 69 650

VÚC 1 008 124 1 006 910 1 006 910 14 836 15 582 15 582
Cirkevné
školy 299 846 302 613 302 613    5 697   11 006  11 006
Súkromné
školy 184 745 187 196   187 196   2 692   3 001   3 001
Spolu 3 329 135 3 403 740 3 403 729 79 923 116 946 116 946
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Schválený rozpočet normatívny ch finančných prostriedkov bol 3 329 135 tis. Sk, upravený
rozpočet bol 3 403 740 tis. Sk a čerpanie za rok 2008 bol vo výške 3 403 729 tis. Sk, čo
predstavovalo  v pomere k upravenému  rozpočtu čerpanie na  100  %.

Schválený rozpočet nenormatívnych fina nčných prostriedkov na bežných výdavkoch je  79
923 tis Sk, upravený rozpočet bol 116 946 tis. Sk a čerpanie rok 2008 je vo výške 116 946 tis.
Sk., čo predstavuje v pomere k upravenému rozpočtu čerpanie na 100 %.

Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Bežný transfer- špeciálne školstvo

nenormatívne prostriedky

Schválený rozpočet: 7 064 tis. Sk
Upravený rozpočet: 17 707 tis. Sk
Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov: 17 707  tis. Sk
% čerpania k UR: 100 %

Nenormatívne prostriedky  v kategórii 610 a 620 na asistentov učiteľa :
Schválený rozpočet: 4 282 tis. Sk.
Upravený rozpočet: 5 220 tis. Sk
Čerpanie:                    5 220 tis. Sk
% čerpania k UR:         100 %

Nenormatívne prostriedky  v kategórii 610-630 na vzdelávacie poukazy :
Schválený rozpočet: 1 032 tis. Sk.
Upravený rozpočet: 971 tis. Sk
Čerpanie:                       971 tis. Sk
% čerpania k UR:           100 %

Nenormatívne prostriedky  v kategórii 630 na havárie:
Schválený rozpočet: 350 tis. Sk.
Upravený rozpočet: 9 365 tis. Sk
Čerpanie: 9 365 tis. Sk
% čerpania k UR:           100 %

Nenormatívne prostriedky  v kategórii 640, podpoložka 642 013 odchodné
Schválený rozpočet: 400 tis. Sk.
Upravený rozpočet: 539 tis. Sk
Čerpanie:            539 tis. Sk
% čerpania k UR:           100 %

Nenormatívne prostriedky  v kategórii 640, podpoložka 642 014 dopravné žiakom
Schválený rozpočet: 1 000 tis. Sk.
Upravený rozpočet: 1 420 tis. Sk
Čerpanie:                     1 420 tis. Sk
% čerpania k UR:           100 %
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V nasledujúcej tabuľke sa nachádza vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest:

Zahraničné pracovné cesty                            rok      2008
P.

 č
.

D
át

um

Po
če

t
za

m
es

tn
a

nc
ov

Fi
na

nč
né

pr
os

tr
. v

Sk

M
ie

st
o

po
by

tu

Ú
če

l
ce

st
y

Pr
ín

os

1
24. 4.- 25.

4. 2008 2 1083,60
ČR -

Olomouc

Vzdelávací
program

ENERSOL
Odborné prednášky na

tému OZE
a zjednotenie postupu pri

ďalšej
spolupráci v rámci

projektu

2
18. 6. - 20.

6. 2008 1 1678,32 Rakúsko
Výmena skúseností

so
Získanie informácií z

oblasti

Dolné
Rakúsko

zahraničnými
partnermi za

účelom
projektového vyučovania

a inovácií
zvyšovania kvality

vzdelávania
vzdelávacieho procesu.

Poznávanie
historických oblastí
Dolného Rakúska

3
23. 7. - 24.

7. 2008 3 8 556,40 ČR - Zlín

Vzdelávací
program

ENERSOL Posun projektu na krajskú
 pôsobnosť -

oboznámenie účastníkov
so spoluprácou s verejnou

správou

4
26. 9.-27.
9. 2008 1 965,00 ČR -  Brno Konferencia - Práca

Získanie informácií o
nových

s talentovanou
mládežou

metódach a formách
práce

s talentovanou mládežou

5
11. 11.
2008 5 7750,00 ČR - Brno

Medzinárodná
konferencia

Oboznámenie sa s
princípmi

DALTON
daltonského vzdelávania

a získanie
skúseností pri ich

aplikácii
Spolu náklady na
zahraničné cesty r. 2008: 20033,32

6. 3. Kapitálové výdavky (KV)

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov (700) pre celú organizáciu  na rok 2008 bol 1 500
tis. Sk.  Upravený rozpočet k 31. 12. 2008 bol 49 106 tis. Sk, čerpanie k 31. 12. 2008  podľa
účtovníctva  bolo vo výške 49 106 tis. Sk, čo bolo 100  %.
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 Čerpanie výdavkov kategórie 710

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok  2008 bol v kategórii (710)  1 500 tis. Sk,
upravený rozpočet 21 324 tis. Sk a čerpanie v kategórii (710) bolo 21 324 tis. Sk, čo
predstavovalo 100 % Sk.

Aparát KŠÚ nemal schválený  rozpočet  kapitálových výdavkov. K 31. 12. 2008 došlo k
úprave rozpočtu kapitálových vý davkov pre vlastný úrad vo výške 96 tis. Sk, čerpanie sa
uskutočnilo na 100 %, čo je 96 tis. Sk. Finančné prostriedky boli čerpané na položke 713 004
na nákup prevádzkových strojov a zariadení.

Schválený rozpis kapitálových výdavkov (700)  pre školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej  pôsobnosti KŠÚ bol 1 500 tis. Sk na podpoložke 713 002 (podprogram 078
11), ktoré boli v rozhodovacej právomoci prednostu KŠÚ.

Čerpanie KV:

Typ
zriaďovateľa

Škola: UR Čerpanie

KŠÚ ŠZŠ s MŠ  Hlohovec 8 935 8 935 Rekonštrukcia
ŠZŠs MŠ

KŠÚ RC Hlohovec 7 676 7 676 Nadstavba RC
KŠÚ Spojená škola Trnava,

Beethovenova
166 166  Projektová

dokumentácia
KŠÚ Odborné učilište

Hlohovec
320 320  Projektová

dokumentácia
KŠÚ Spojená škola Okoč 1 150 1 150 Projektová

dokumentácia
KŠÚ Odborné učilište

internátne Trnava
523 523 Projektová

dokumentácia
KŠÚ  RC Trstín 1 125 1 125 Projektová

dokumentácia
KŠÚ Spojená škola Senica 400 400 Projektová

dokumentácia
KŠÚ RC Hlohovec 390 390 Projektová

dokumentácia
KŠÚ LVS Čakany 60 60 Výmena kotla ÚK
KŠÚ ŠZŠI s VJM

Tomášikovo
58 58 Vybudovanie

odsávac.
systému kuchyne

KŠÚ CPPPaP bez právnej
subjektivity

437 437 Nákup
inv.zariadenia
a výpočtovej
techniky

KŠÚ CPPPaP Holíč a SŠ
Trnava, Čajkovského

84 84 Nákup kopírky a
myčky

SPOLU 21 324 21 324

Upravený rozpis v kategórii (710) 21 324 tis. Sk – členenie a čerpanie podľa účtovníctva:

Podprogram:  Podpoložka:                   Upravený rozpis:       Čerpanie k 31. 12. 2008:
    078 14                   713 004                                   396 tis. Sk                           396 tis. Sk
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    078 11                   713 002                                      243 tis. Sk                           243 tis. Sk
    078 11                   716 000                        4 074 tis. Sk                        4 074 tis. Sk
    078 11                   717 002                                   8 935 tis. Sk                        8 935 tis. Sk
    078 11           717 003       7 676 tis. Sk                         7 676 tis. Sk
    Spolu:                                             21 324 tis. Sk                      21 324 tis. Sk

Mimorozpočtové prostriedky neboli čerpané.

Čerpanie výdavkov kategórie 720

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii (720) nebol. Upravený rozpočet k 31.
12. 2008 bol vo výške 27 782 tis. Sk na kapitálové transfery obciam.   Podrobné čerpanie
kapitálových výdavkov v kategórii 720 sme nezisťovali, pretože výkaz MŠ SR 3-04 bol
zrušený.

Čerpanie výdavkov z hľadiska programovej štruktúry

Bežné výdavky (600) poznámka  (bez 026 03 a IKT)

Program – podprogram – prvok Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet
k 31. 12.
2008

Čerpanie
bez MRZ
k 31. 12.
2008

%
čerpania k
UR

Program   078- Národný program výchovy,
vzdelávania a mládeže 3440 288 3 568 075 3 568 060 100

Podprogram 07811 – Poskytovanie výchovy
a vzdelávania v základných a stredných
školách a zabezpečenie ich prevádzky

3 409 058 3528 037 3 528 022 100

Podprogram  07814- Zabezpečenie miestnej
štátnej správy v regionálnom školstve

                x/
20 972+7980

                  x/
  21 050+8 484

                x/
21 050+8 484 100

     PPodprogram  07813- Usmerňovanie
a transformácia regionálneho  školstva 2 278      10 504      10 503 100

x/ vlastný úrad + školské úrady a VÚC

Kapitálové výdavky (700)

Program – podprogram – prvok Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet k

31. 12.
2008

Čerpanie
bez MRZ
k 31. 12.

2008

% čerpania
k UR

Program   078- Národný program
výchovy, vzdelávania a mládeže 1 500 49 106 49 106 100

Podprogram 078 11-Poskytovanie
výchovy a vzdelávania v základných
a stredných školách a zabezpečenie ich
prevádzky

1 500 49 010 49 010 100

Podprogram  078 14 – Zabezpečenie
miestnej štátnej správy v regionálnom
školstve

0 96 96 100

Podprogram 07 12 Rozvoj regionálneho
školstva 0 0 0 0

Podprogram 02604 0 0 0 0
Podprogram 07812 – Rozvoj
regionálneho školstva 0 0 0 0
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7. Projekty v rámci  ESF  a EÚ

V roku 2008 KŠÚ v Trnave ukončil spoluprácu pri realizácii národných projektov
vzdelávania realizovaných MPC Trenčín.

Za programovacie obdobie 2004 -2006 boli ukončené 2 projekty z ESF, kde v roku 2008 boli
spracované záverečné dokumenty  a dokumenty o dopade.

V novom programovacom období 2007 – 2013 KŠÚ v Trnave ako zriaďovateľ špeciálnych
škôl v rámci pilotnej výzvy Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR Regionálneho
operačného programu Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania podal 5 projektov za subjekty:
- Spojená škola Beethovenova 27, Trnava – náklad 13 748 872,60 Sk – projekt schválený,
- Odborné učilište internátne Palárikova1/A Hlohovec – náklad 15 043 136 Sk – schválený,
- Odborné učilište internátne Lomonosovova 8 Trnava – náklad 39 488 648,33 Sk –

neschválený,
- Spojená škola Brezová 1 Senica – náklad 21 341 900,90 Sk – neschválený,
- Reedukačné centrum Zámok 1 Hlohovec – náklad 17 095 663,41 Sk – neschválený.

Neschválené projekty plánujeme prihlásiť v nasledujúcich vyhlásených výzvach, nakoľko
tieto finančné prostriedky pre naše školy veľmi potrebujeme.

7. 1. Protidrogový fond

Do projektov vyhlásených v rámci výziev Protidrogového fondu sa už každoročne zapájajú
CPPPaP bez právnej subjektivity a školy, ktorých KŠÚ je zriaďovateľom, čím z týchto
zdrojov obohacujú a skvalitňujú svoju činnosť. V roku 2008 boli úspešné celkom 4 projekty
a to pre CPPPaP Senica 3 a pre Spojenú školu Senica 1 projekt. Tie to projekty boli
spolufinancované z rozpočtu mesta Senica.

Subjekt Názov projektu        z PDF iné zdroje
PPP Senica Adaptácia podkrovia CPPPaP v Senici 50 000 Sk
PPP Senica Zvyšovanie sociálno-psychologickej kompetencie

pedagógov pre CPPPaP Senica
55 400 Sk 5 100 Sk

PPP Senica Čo dokážem keď som zdraví 26 788  Sk 3 000 Sk
PPP Senica Správne dievča, správny chlapec 29 000 Sk 3 200 Sk
SŠ Senica Ja som tvoja kamarátka, ty si môj kamarát 53 500 Sk
Spolu: 164 688 Sk  61 300 Sk
Celkom: 225 988 Sk

7. 2. Rozvojové projekty

MŠ SR v roku 2008 vyhlásilo v oblasti regionálneho školstva 13 výziev a v oblasti športu 2
výzvy pre rozvojové projekty. KŠÚ v rámci svojej činnosti poskytoval metodickú,
konzultačnú, odbornú a informatívnu pomoc pre zriaďovateľov, školy, školské zariadenia
a tiež pre tie, ktorých sme zriaďovatelia.
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Prostredníctvom KŠÚ bolo predložených a posúdených v roku 2008 celkom 229 projektov
v sume požadovanej od MŠ SR 44 908 tis. Sk. V rámci niektorých výziev žiadosti predkladali
žiadatelia priamo na MŠ SR, čo nie je zahrnuté v celkových číslach.
Počet úspešných rozvojových projektov v rámci kraja Trnava v roku 2008 bolo
v regionálnom školstve 65 v sume 10 904 600 Sk a v oblasti športu z požiadavky 14 486 tis.
Sk v sume 2 080 tis. Sk, za kraj v celkovej sume 12 984 600 Sk.

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 tiež zmyselnejšie trávenie voľného času nielen detí, pedagógov, ale aj rodičov a širokej
verejnosti a tak sa škola mohla „otvoriť“ verejnosti.

KŠÚ v rámci metodickej pomoci pre pre dkladateľov projektov spracoval  prezentácie
v POWER POINTE s tematikou:

- 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 viackrát s aktualizáciou na jednotlivých stretnutiach so
zriaďovateľmi, školami v regiónoch nášho kraja. Do povedomia sa tak dostávali informácie,
že KŠÚ vie poradiť a pomôcť, čo bolo využívané na osobných rokovaniach ku konkrétnym
témam a problémom.

KŠÚ vykonával aj následnú kontrolu u konečných prijímateľov pomoci zo štátneho rozpočtu,
či už o použití finančných prostriedkov, zameraní a udržateľnosti projektu a pod. V spolupráci
so všetkými organizačnými útvarmi KŠÚ  sme koordinovali činnosť s problematikou
projektov.

8. Odberatelia výsledkov činností KŠÚ

Školské zariadenie Zriaďovateľ Typ Počet škôl
plnoorganizované 148

štátne s roč. 1.-4. 84
s roč. 5.-9. 1

Základné školy cirkevné plnoorganizované 6
s roč. 1.-4. 1

súkromné plnoorganizované 1
s roč. 1.-4. 0

štátne 288
Materské školy cirkevné 2

súkromné 4
štátne 16
cirkevné Gymnáziá 4

Stredné školy súkromné 2
štátne 46
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cirkevné SOŠ 1
súkromné 13

pri MŠ 231
pri ZŠ 160

Zariadenia stredisko škol.
školského stravovania 2

stravovania pri špeciálnych školách
8

pri SŠ a DM 49
štátne 2

Školy v prírode cirkevné 0
súkromné 1
štátne 13

Centrá voľného času cirkevné 0
súkromné 1
štátne 8

Školské strediská cirkevné 2
       záujmovej činnosti súkromné 2

štátne 21
Základné umelecké školy cirkevné 1

súkromné 1
štátne MŠ 5
súkromné 1

Špeciálne školy ZŠ 33
a zariadenia SŠ 6

PŠ 6
Reedukačné centrum 2

LVS 1
štátne 5

Jazykové školy cirkevné 0
súkromné 2

CŠPPP 12
CPPP 8

štátne 17
Školské internáty cirkevné 3

súkromné 2
štátne 243

Školský klub detí cirkevné 7
súkromné 1

Stred. Praktického
vyučovania súkromné 4

Stredisko odbornej praxe súkromné 1
Stredisko služieb škole 1
Školské hospodárstvo 3

9. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

KŠÚ v Trnave nemal v roku 2008 uzatvorený žiadny kontrakt s MŠ SR.
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Výročnú správu spracoval:
PaedDr. Peter Bartek – vedúci kancelárie prednostu

Podklady predložili:
RNDr. Eva Huttové – za Oddelenie odborných a metodických činností
Ing. Edita Antalová – za Oddelenie ekonomických činností
Ing. Gabriela Karabčíková – za úsek kontroly
Bc. Viera Štrbíková – za Osobný úrad

V Trnave dňa 16. 4. 2009 Mg. Ľudovít Vanek  v. r.
prednosta
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Zoznam použitých skratiek:

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

COO Civilná ochrana a obrana

CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

CVČ Centrum voľného času

CVPP Centrum výchovného poradenstva a prevencie

DDS Doplnkové dôchodkové sporenie

FP finančné prostriedky

EÚ Európska únia

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

MPC Metodicko-pedagogické centrum

MŠ Materská škola

MŠ SR Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

MRZ mimo rozpočtové zdroje

MSN materiálno spotrebné normy

NFK následná finančná kontrola

OEČ Oddelenie ekonomických činností

OOMČ Oddelenie odborných a metodických činností

OP Operačný program

OpP Ochrana pred požiarmi

OUS Ochrana utajovaných skutočností

PŠ Praktická škola

RC Reedukačné centrum

ROP Regionálny operačný program

SAŠS Slovenská asociácia športu na školách

SAV Slovenská akadémia vied

SEŠ Stredná ekonomická škola

SOČ Stredoškolská odborná činnosť

SR Slovenská republika
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SŠ Stredná škola

ŠJ Školská jedáleň

ŠPÚ Štátny pedagogický ústav

ŠSZ Školské stravovacie zariadenia

ŠVVP Špeciálno výchovno vzdelávacie potreby

ŠZŠ Špeciálna základná škola

UR upravený rozpočet

VÚC Vyšší územný celok

VZN Všeobecné záväzné nariadenie

ZP Zdravotná poisťovňa

ZŠ Základná škola

ZUŠ Základná umelecká škola
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Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Materské školy

Názov Adresa
Materská škola pri Špeciálnej základnej škole Hlohovec M. R. Štefánika 38 92001
Súkromná špeciálna materská škola Skalica Sídl. gen. L.Svobodu 31 90901
Materská škola pri špeciálnej základnej škole ako súčasť
Spojenej školy Trnava Čajkovského 50 91708
Materská škola a špeciálna materská škola pri liečebnom
ústave Šamorín Šamorín - Čilistov 62 93101
Materská škola pri liečebno výchovnom sanatóriu Čakany Čakany 7 93040

Špeciálne základné školy, Spojené školy
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
- Speciális Alapiskola

Dunajská
Streda

Nám. SNP 187/11 92901

Špeciálna základná škola Dunajská
Streda

Nám. sv. Štefana 3 92901

Špeciálna základná škola a Praktická škola s vyuč. jaz. maď.
- Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola és Készégfejlesztő

Dunajská
Streda

Sládkovičova 6 92901

Špeciálna základná škola Galanta Šafárikova 38 92401
Špeciálna základná škola Gbely Čsl. armády 1207 90845
Špeciálna základná škola s materskou školou Hlohovec M. R. Štefánika 38 92001
Stredná odborná škola pri reedukačnom ce ntre pre mládež Hlohovec Zámocká 1 92029
Špeciálna základná škola Holíč Kátovská 37 90851
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
- Speciális Alapiskola

Jelka Školská 399 92523

Špeciálna základná škola Jelka Školská 399 92523
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
a vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola

Lehnice Školská 116 93037

Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna základná
škola internátna s vjm a Odborné učilište internátne s vjm

Okoč Gorkého 4/90 93028

Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna základná
škola, Praktická škola, Základná škola pri ZZ Zelený Strom

Piešťany Valova 40 92101

Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ s MŠ
internátnou a Praktická škola internátna

Senica Brezová 1 90501

Špeciálna základná škola Sereď Juraja Fándlyho 751 92601
Spojená škola s organizačnými zložkami: Špeciálna základná
škola a Základná škola pri zdravotníckom zariadení

Skalica Jatočná 4 90901

Spojená škola s organizačnými zložkami Š peciálna základná
škola, Praktická škola

Sládkovičovo Školská 212 92521

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
- Speciális Alapiskola

Šamorín Pomlejská cesta 1 93101

Špeciálna základná škola Šamorín Pomlejská cesta 1 93101
Špeciálna základná škola Šaštín - Stráže Štúrova 573 90841
Špeciálna základná škola internátna s vyučovacím jazykom
maďarským - Bennlakásos Speciális Alapiskola

Tomášikovo Kaštieľ 3 92504

Spojená škola s organizačnými zložkami Špeciálna základná
škola, Praktická škola

Trnava Beethovenova 27 91708

Spojená škola s org. zlož.: Špeciálna základná škola s
materskou školou, Praktická škola, ZŠ pri zdravotníckom
zariadení

Trnava Čajkovského 50 91708

Špeciálna základná škola internátna Trnava Spojná 6 91728
Špeciálna základná škola pri reedukačnom centre pre deti Trstín Trstín 345 91905
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom slovenským
a vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola

Veľký Meder Dunajská 51 93201

Špeciálna základná škola Mórica Beňovského Vrbové Nám.sv.Cyrila a Met. 9 92203
Špeciálna základná škola Zlaté Klasy Čakanská cesta 800/1 93039
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Praktické školy
Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská

Streda
Sládkovičova 6 92901

Praktická škola ako súčasť Spojenej školy Sládkovičovo Školská 212 92521
Praktická škola ako súčasť Spojenej školy Piešťany Valova 40 92101
Praktická škola ako súčasť Spojenej školy Trnava Beethovenova 27 91708
Praktická škola ako súčasť Spojenej školy Trnava Čajkovského 50 91708
Praktická škola internátna ako súčasť Spojenej školy Senica Brezová 1 90501

Základné školy pri ZZ
Základná škola, Materská škola a Špeciálna materská škola
pri zdravotníckom zariadení

Šamorín Šamorín - Čilistov 62 93101

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Zelený strom Piešťany Winterova 19 92101
Základná škola pri zdravotníckom zariadení Smrdáky Smrdáky 1 90603
Základná škola pri zdravotníckom zariadení s poliklinikou
ako súčasť Spojenej školy

Skalica Koreszkova 9 90901

Základná škola pri zdravotníckom zariaden í ako súčasť
Spojenej školy

Trnava Andreja Žarnova 11 91702

Základná škola pri liečebno výchovnom sanatóriu Čakany Čakany 7 93040

Stredné školy
Stredná odborná škola pri reedukačnom centre pre mládež Hlohovec Zámocká 1 92029
Odborné učilište internátne Hlohovec Palárikova 1 92001
Odborné učilište s vyučovacím jazykom maďarským -
Magyar Tannyelvű Szaktanintézet

Okoč -
Opatovský
Sokolec

Gorkého 90/4 93028

Odborné učilište internátne Trnava Lomonosovova 8 91803
Odborné učilište pri reedukačnom cent re pre mládež Trstín Trstín 335 91905

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie - Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadó

Dunajská
Streda

Nám. priateľstva 2173/27 92901

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie

Galanta Hodská 2352/62 92401

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie

Hlohovec Fraštácka 4 92001

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie

Piešťany E. F. Scherrera 40 92101

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie

Senica Robotnícka 62 90501

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie

Holíč Hollého 147 90851

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie

Trnava M.Sch. Trnavského 2 91701


