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1.     Identifikácia organizácie 
 
 
Názov organizácie: Krajský školský úrad v Košiciach 
Sídlo organizácie: Zádielska 1, 040 78  Košice  
                                                                                                         
Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 
Kontakt: tel.: ++421-055 / 72 45 442-3,  fax.: ++421-055 / 72 45 437 
 E-mail: ksuke@ksuke.sk 
 Web:     www.ksuke.sk 
IČO:  35557184 
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia 
 
Štatutárny orgán:  doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. – prednosta – vedúci služobného  
    úradu 
  
Členovia vedenia organizácie: 

JUDr. Jozef Štuller – vedúci osobného úradu, zástupca prednostu úradu 
RNDr. Ditta Šugárová –  poverená vedúca kancelárie prednostu úradu 
PhDr. Anna Racková - vedúca oddelenia odborných a metodických činností 
Ing. Viera Kováčová - vedúca oddelenia ekonomických činností 
Ing. Ján Bodnár – vedúci útvaru  kontroly 

                                                                                       
 
1.1   Hlavné činnosti:  

 
Krajský školský úrad v Košiciach ako orgán  štátnej správy zriadený zákonom  č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je 
rozpočtovou organizáciou napojenou na rozpočet Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

Zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy v Košickom kraji na úseku školstva. 
 

Krajský školský úrad v Košiciach v rámci svojej hlavnej činnosti: 
 
• vykonáva odbornú a metodickú poradenskú činnosť vo vzťahu ku školám a školským zariade-

niam v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach bez rozdielu zriaďovate-
ľov, 

• riadi, koordinuje, metodicky usmerňuje  a kontroluje činnosť  škôl a školských zariadení vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

• kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach vo svojej 
územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa osobitného predpisu a v oblasti pracovnopráv-
nej v školách a v školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,  

• na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu roz-
počtového roka z úrovne MŠ SR vykonáva rozpis normatívnych a nenormatívnych finančných 
prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.  
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• v zmysle platnej smernice  MŠ SR o dohodovacom konaní realizuje so zriaďovateľmi škôl, 
ako aj školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie 
a posudzuje opodstatnenosť  predložených  požiadaviek,  

• plní úlohy služobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu, a úlohy za-
mestnávateľa pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na KŠÚ v Koši-
ciach,  

• podľa rozhodnutia vlády SR koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s inými orgánmi štátnej 
správy. 

 
2.      Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 
 
2.1    Poslanie organizácie 

 
Poslaním Krajského školského úradu v Košiciach  je výkon miestnej štátnej správy 

v školstve v záujme zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom dosahovania 
efektivity vo vzdelanosti žiakov v rámci Košického kraja. 

 
Poslanie, základné úlohy a kompetencie KŠÚ sú vymedzené v § 10 a § 11  zákona  NR SR  

č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov najmä v nasledovných oblastiach: 

 
- zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení podľa siete MŠ SR, ktoré sú určené tým-

to zákonom (špeciálne školstvo, školy  a zariadenia s osobitnými podmienkami), 
- výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach posudzovania a rozhodovania o rovnocennos-

ti dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí na ZŠ a SŠ,      
- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania malole-

tého žiaka, alebo zanedbávania povinnej školskej dochádzky žiaka, ak v prvom stupni rozhod-
la obec,  

- výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach , v ktorých v prvom stupni rozhoduje  
a) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, 
b) riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom, 

- vykonávanie kontroly vo veciach zabezpečovania činnosti a úloh obcí a samosprávneho kraja 
v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry,  

- spracovanie podkladov pre štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní za školy a 
školské zariadenia v územnej pôsobnosti,  

- rozhodovanie pri potvrdzovaní o obciach, že sú školskými úradmi, 
- vymenúvanie predsedov skúšobných komisií pre maturitné skúšky, záverečné skúšky, absol-

ventské skúšky a štátne jazykové skúšky pri ukončovaní štúdia na školách v územnej pôsob-
nosti, 

- plnenie úloh v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 
- kontrola efektívnosti využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským  

zariadeniam a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov vo vymedzenej   
oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v škol-
ských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej i v územnej pôsobnosti , 

- zabezpečovanie priestorových a materiálno-technických podmienok pre výchovno-vzdelávací 
proces  vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, 

- zabezpečovanie investičnej výstavby škôl a školských zariadení,  
- vedenie personálnej agendy riaditeľov, 
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- poskytovanie právneho  poradenstva,  
- vybavovanie sťažností a petícií občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských 

zariadení, 
- poskytovanie odbornej  poradenskej činnosti obciam, samosprávnemu kraju, zriaďovateľom 

cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských   zariade-
ní a  riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých  je  zriaďovateľom,  a to v oblastiach: 
a) organizácie výchovy a vzdelávania,  
b) školského stravovania,  
c) informatiky,  
d) práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,  
e) rozvoja telesnej výchovy a športu,  
f) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,  
g) pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania, 

- vydávanie organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení 
vo svojej územnej pôsobnosti, 

- organizovanie, koordinovanie a finančné zabezpečenie obvodných a krajských kôl súťaží detí 
a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetových olympiád 
žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti, 

   
2.2    Strednodobý výhľad organizácie 

 
Strednodobý výhľad KŠÚ v Košiciach bude determinovaný získanými poznatkami 

a výsledkami dosiahnutými v uplynulom období. 
V nastávajúcom období bude KŠÚ v Košiciach klásť dôraz najmä na: 

• prehlbovanie právneho vedomia zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej i územnej pôsobnosti, 

• inováciu odborného usmerňovania a metodicko-poradenskú činnosť, 

• zabezpečenie aplikácie právnych predpisov v praxi, 

• častejšie metodicko-inštruktážne dohľady v školách a školských zariadeniach, kde pretrvávajú 
výraznejšie nedostatky, 

• rozpracovanie koncepcie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a jej realizácie 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti, 

• spoluprácu s MPC v Prešove, ŠPÚ, ŠIOV a ďalšími vzdelávacími inštitúciami, 

• pravidelné pracovné stretnutia so zriaďovateľmi, zamestnancami školských úradov 
a riaditeľmi škôl a školských zariadení s cieľom zlepšovať ich spôsobilosť v riadení školstva 
na miestnej úrovni, 

• zvyšovanie odborného vzdelávania vlastných zamestnancov úradu v rámci legislatívy, pokra-
čovať v jazykovom vzdelávaní, zvyšovanie zručností v práci s PC, 

• rozširovanie možností výmeny pracovných skúseností zamestnancov KŠÚ v Košiciach so za-
mestnancami iných štátnych organizácií na Slovensku, prípadne v zahraničí, 

• usmerňovanie zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení pri spracovávaní  rozpisu 
rozpočtu,  štatistických finančných výkazov, vypracovávaní správy o hospodárení  v súlade so 
zákonom 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov. 
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Ďalšie úlohy: 
 
• zvýšiť kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

a hospodárenie so štátnymi prostriedkami – zovšeobecniť získané poznatky, 

• ukončiť proces transformácie internátov špeciálnych škôl a školských zariadení, v ktorých sú 
umiestnené  deti a mládež s nariadenou ústavnou výchovou na detské domovy, 

• v spolupráci s riaditeľmi transformovaných internátnych škôl vypracovať projekty na racio-
nálne a ekonomicky efektívne využívanie objektov s dôrazom na vzdelávanie žiakov margina-
lizovaných skupín, 

• pokračovať v racionalizácii špeciálnych škôl a školských zariadení v kraji, 

• sledovať potreby trhu práce a v spolupráci so zriaďovateľmi iniciovať zmeny v zameraní štu-
dijných a učebných odboroch s cieľom uplatnenia sa absolventov v praxi, 

• poskytovať školám účinnú, odbornú pomoc pri tvorbe projektov, 

• zvyšovať dôraz pri optimalizácii siete škôl a školských zariadení v územnej  pôsobnosti KŠÚ, 
spolupracovať so zriaďovateľmi, 

• participovať na tvorbe školskej legislatívy, zabezpečovať realizáciu školskej politiky v praxi, 

• implementovať ciele Lisabonskej stratégie v oblasti  vzdelávania a odbornej prípravy, rozvíjať 
prioritné oblasti v rámci „Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010“ ako 
hlavného strategického dokumentu vlády SR, 

• zvyšovať podiel elektronickej komunikácie so školami, zriaďovateľmi a ďalšími inštitúciami, 

• zvýšiť informovanosť verejnosti rozšírením a pravidelnou aktualizáciou webovej stránky KŠÚ 
v Košiciach www.ksuke.sk. 

 
 
3.      Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
  

  Kontrakt Krajského školského úradu v Košiciach s Ministerstvom školstva SR nebol 
uzatvorený. 
 
4.      Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 
 
4.1     Analýza stavu racionálneho využívania finančných prostriedkov a plnenia úloh   
          v školách a školských zariadeniach vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti  
 
 
 Na základe zistení v školách a školských zariadeniach (ďalej ŠZ) v zriaďovateľskej pôsob-
nosti KŠÚ v Košiciach boli uskutočnené nasledovné racionalizačné opatrenia : 

• vyradenie zo siete škôl a ŠZ : 

o spolu 32 škôl a ŠZ, z toho 27 štátnych a 5 neštátnych 
o v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ bola vyradená zo siete ŠZŠ s VJM v Rožňave 

• zaradenie do siete škôl a ŠZ : 

o spolu 39 škôl a ŠZ, z toho 19 štátnych a 20 neštátnych 
o v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ bola zaradená do siete Praktická škola pre teles-
 sne postihnutých, Opatovská 97, Košice a Praktická škola pri OUI Prakovce 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2007 
Krajský školský úrad v Košiciach 

  

 6 

 
4.2     Realizácia ťažiskových úloh vo vzťahu k zriaďovateľom, školám a školským zariade- 
          niam  v územnej pôsobnosti   
 
V územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach bolo k 31.12.2007 : 

• 379 zriaďovateľov  štátnych, cirkevných a súkromných škôl a ŠZ, z ktorých je : 

o 327 zriaďovateľov štátnych škôl 

o 40 zriaďovateľov súkromných škôl a ŠZ 

o 10 zriaďovateľov cirkevných škôl a ŠZ 

o 1   zriaďovateľ štátnych stredných škôl a ŠZ – Košický samosprávny kraj  

o 1   zriaďovateľ špeciálnych škôl a ŠZ – KŠÚ v Košiciach 

V územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach bolo k 31.12.2007 : 

• 441 obcí a miest spolu, z toho 

o 225 obcí a miest malo zriadené základné školy s preneseným výkonom štátnej správy, z 
toho 

o 163 obcí a miest bolo zaradených do 22 školských úradov, 

• 62 obcí, zriaďovateľov základných škôl, nemá zriadený školský úrad, z uvedeného dôvodu 
KŠÚ v Košiciach 

o  podľa § 10 ods. 11 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. rozhodoval v druhom stupni vo ve-
ciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom 
je obec, ktorá nie je školským úradom, 

o  podľa § 10 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. vykonával činnosti obce ako školského úra-
du 

• KŠÚ v Košiciach poskytoval podľa § 11 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. odbornú poradenskú 
činnosť obciam, Košickému samosprávnemu kraju, zriaďovateľom cirkevných škôl a ŠZ, 
zriaďovateľom súkromných škôl a ŠZ a riaditeľom škôl a ŠZ, ktorých je zriaďovateľom (špe-
ciálne školy a ŠZ, poradenské zariadenia, bilingválne gymnáziá a SOU železničné 
v Košiciach). 

 
Usmernenia, pokyny poskytnuté školám, školským zariadeniam a zriaďovateľom 
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach : 

 

• Usmernenie ku  zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám a škol-
ským zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠ SR pre obce a mestá pre rok 2008, 

• Usmernenie ku  kultúrnym poukazom pre základné školy a špeciálne základné školy, 

• Usmernenie k Monitoru 9 – 2007 pre základné školy a špeciálne základné školy, 

• Usmernenie pre základné školy v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k zápisu detí do 1. 
ročníka základnej školy pre školský rok 2007-2008, 
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• Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v zriaďo-
vateľskej a územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok 2007-
2008, 

• Usmernenie pre školy a školské zariadenia k podávaniu žiadostí o pridelenie asistentov učite-
ľa na školský rok 2007-2008, 

• Organizačné pokyny k maturitne skúške a záverečnej skúške na stredných školách (5 vyda-
ných pokynov), 

• Pokyny a kritériá pre priznávanie príplatkov v zmysle § 8 príplatok za riadenie, § 10 osobný 
príplatok a § 11 príplatok za  prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,  

• Metodické usmernenie zo dňa 25.4.2007 pre školské stravovacie zariadenia v územnej pô-
sobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Metodické usmernenie zo dňa 12.3.2007 pre školské stravovacie zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• Metodické usmernenie zo dňa 25.4.2007 na predchádzanie vzniku alimentárnych ochorení 
v zariadeniach pre deti a mládež, 

• Metodické usmernenie č.1/2007-G z 11.4.2007 k zásadám organizačného zabezpečenia špor-
tových súťaží,  

• Metodické usmernenie k vyúčtovaniu športových súťaží v roku 2007, 

• Organizačné zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží v okresoch Košic-
kého kraja na rok 2007, 

• Metodický pokyn k vyúčtovaniu školských športových súťaží za kalendárny rok 2007, 

V oblasti činnosti vyplývajúcej zo zákona 71/1967 Zb o správnom konaní 
 

Činnosť Počet 
Rozhodnutia v 2. stupni vo veciach, v ktorých v 1. stupni rozhoduje riaditeľ 109 
Rozhodnutia v 1. stupni vo veciach rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných ZŠ a SŠ v zahraničí 4 

 
 
V oblasti vydávania dekrétov a poverení 
 

Činnosť Počet 
Menovacie dekréty pre predsedov predmetových maturitných komisií 1416 
Menovacie dekréty pre predsedov školských maturitných komisií 100 
Menovacie dekréty pre predsedov  komisií pre záverečné a absolventské  skúšky 80 
Menovacie dekréty pre predmetové olympiády a postupové súťaže  245 
Poverenia k organizovaniu predmetových olympiád a postupových súťaží 97 
Poverenia k organizovaniu športových súťaží 237 
Zmluvy k finančnému zabezpečeniu športových súťaží 137 
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Správy vypracované v roku 2007 
 

• Výročná správa o činnosti KŠÚ v Košiciach za rok 2006, 

• Správa o plnení hlavných úloh KŠÚ v Košiciach za rok 2006 

• Regionálna správa o stave výchovy a vzdelávania špeciálnych škôl a ŠZ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach za školský rok 2006-2007, 

• Regionálna správa o stave výchovy a vzdelávania základných škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti 
KŠÚ v Košiciach za školský rok 2006-2007, 

• Správy o stave výchovy a vzdelávania základných škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ 
v Košiciach za školský rok 2006-2007 v okresoch Gelnica, Košice I až IV, Košice – okolie, 
Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov (8 správ), 

• Správy o stave výchovy a vzdelávania základných umeleckých škôl Košického kraja za škol-
ský rok 2006-2007 v okresoch Gelnica, Košice I až IV, Košice – okolie, Michalovce, Rožňa-
va, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov (8 správ), 

• Správy o stave výchovy a vzdelávania centrách voľného času Košického kraja za školský rok 
2006-2007 v okresoch Gelnica, Košice I až IV, Košice – okolie, Rožňava, Sobrance, Spišská 
Nová Ves, Trebišov (7 správ), 

• Správa o činnosti poradenských zariadení Košického kraja (PPP a ŠPP) za školský rok 2006-
2007, 

• Správy o činnosti školských úradov v územnej pôsobnosti Košického kraja za školský rok 
2006-2007 v okresoch Gelnica, Košice I až IV, Košice – okolie, Rožňava, Sobrance, Spišská 
Nová Ves, Trebišov (8 správ), 

• Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v škol-
skom roku 2006-2007 v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Krajského školského úradu 
v Košiciach pre účely Štátnej školskej inšpekcie, 

• Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky v školskom roku 2006-2007, 

• Správa o plnení uznesenia vlády SR č. 692 zo 14.9.2005 k Národnému programu rozvoja ži-
votných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života 
v podmienkach škôl a ŠZ v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• 8 monitorovacích správ o realizácii schválených projektov z ESF „Dajme viac tým, ktorí majú 
menej“ a „Prvá voľba - úspešná kariéra“, 

• 8 monitorovacích správ o realizácii schválených projektov z ESF „Eurošanca pre učiteľov“ a 
„eVAT – virtuálne autorské tímy“, 

• Správa o plnení úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v školstve na obce a VÚC 
za rok 2006.  

 
Predkladanie správ vyplynulo z úloh MŠ SR a slúžia pre plánovanie nových aktivít úradu i ďalším 
užívateľom a verejnosti. 
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V oblasti pripomienkového konania 
  

 V súvislosti s prípravou nových rezortných predpisov odborní zamestnanci KŠÚ počas ro-
ka 2007  spracovali  pripomienky k návrhom legislatívnych noriem : 

• Návrh Zákona o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) 

• Návrh Legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov škôl a škol-
ských zariadení, 

• Návrhu Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva, 

• Návrh Akčného plánu politiky mládeže na rok 2007, ktorý vyplýva z Koncepcie štátnej politi-
ky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007, 

• Návrh Koncepcie predškolskej výchovy v nadväznosti na prípravu detí na vstup do základnej 
školy,  

• Návrh Koncepcie  profesijného  rozvoja  učiteľov v  kariérovom systéme, 

• Návrh Vyhlášky MŠ SR o organizácii školského roka základných škôl, stredných škôl a zá-
kladných umeleckých škôl, 

• Pripomienky a podklady do Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 
2007-2008, 

 
V oblasti kontrolnej činnosti 
 
 
 K dôležitým úlohám KŠÚ počas roka 2007 patril i výkon kontrolnej činnosti vrátane návr-
hov opatrení v oblasti riadiacej práce. Zamestnanci KŠÚ v Košiciach vykonávali v roku 2007 kon-
trolu zameranú na: 
 
• dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

• efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho roz- 
       počtu. 

 
Kontrolnú činnosť vykonávali zamestnanci oddelení KŠÚ a to: 
 
• oddelenia kontroly 

• oddelenia odborných a metodických činností 

• oddelenia ekonomických činností 

• osobného úradu – referát BOZP, CO, PO 
 
 V roku 2007 bolo zamestnancami KŠÚ vykonaných 85 kontrol. 
Pri týchto kontrolách boli zistené viaceré porušenia zákonov, z ktorých boli vyvodené zákonom 
stanovené sankcie za ich porušenie. Z predmetných kontrolných zistení bolo urobených 14 proto-
kolov, t.j. boli zistené závažnejšie nedostatky a porušenia, v 2 prípadoch boli zrušené poverenia a 
kontrola sa neuskutočnila, v 1 prípade bol protokol postúpený aj MŠ SR.  
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Z vecného hľadiska sa najviac zistení dotýkalo oblasti financovania a finančnej disciplíny, t.j. po-
rušenia zákona č. 597/2003 Z.z., nedodržania ďalších všeobecne záväzných 
predpisov, najmä zákona č. 596/2003 Z.z., (nedostatky vo vydaných rozhodnutiach) v nadväznosti 
na vyhlášku č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákona č. 29/1984 Zb. vyhlášky č. 41/1996 o od-
bornej a pedagogickej spôsobilosti (zaraďovanie do platových tried), vyhlášky č. 212 o špeciál-
nych školách, vyhlášky č. 124/2006 o BOZP a ochrane zdravia, vyhlášky č. 145/1996 Zb. o prijí-
maní na štúdium na stredných školách a pod. V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti KŠÚ boli závery a opatrenia premietnuté do finančných a personálnych postihnutí, 
u škôl iných zriaďovateľov boli týmto odstúpené závery a opatrenia na riešenie. 
 
Porad. 
číslo 

Dátum vysta-
venia poverenia 

Kontrolovaný subjekt Zameranie Výstupný materiál 

1. 9.1.2007 ŠÚ Kapušany 
Dodržiavanie § 7 ods. 3 zákona č. 

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

Záznam 

2. 12.1.2007 Košický samosprávny kraj 
Dodržiavanie §11 ods. 2  zákona č. 
596/2003 Z.z. a §5, §6 zákona č. 

597/2003 Z.z. 
Záznam 

3. 16.1.2007 ŠSZ pri ZŠ Spišské Vlachy 

Dodržiavanie § 11 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z. a Vyhlášky č. 121/1994 
Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke 

zariadení ŠS  

Protokol 

4. 17.1.2007 OcÚ Nižná Slaná 
Dodržiavanie §24 ods. 5 zákona č. 

596/2003 Z.z. a §5 ods. 5 Vyhlášky č. 
291/2004 Z.z. 

Záznam 

5. 23.1.2007 ŠZŠ a OU Dobšiná 

Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi 

Záznam 

6. 23.1.2007 ŠSZ pri ZŠ Dobšiná 

Dodržiavanie § 11 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z., Vyhlášky č. 121/1994 

Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke 
zariadení ŠS a Nariadenia vlády SR č. 

298/2006 Z.z. 

Záznam 

7. 7.2.2007 
Gymnázium Pavla Horova 

a SOU strojárske Michalov-
ce 

Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 

2 x záznam 

8. 8.2.2007 
ZŠ L. Novomeského č. 2, 

Košice 
Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 
Záznam 

9. 8.2.2007 
ZŠ Polianska a OA Watso-

nova, Košice 

Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 

žiakov ZŠ 
2 x záznam 

10. 9.2.2007 
ZŠ Okružna Micalovce 

a Spojená škola Sečovce 
Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 
2 x záznam 

11. 9.2.2007 
SOU energetické V. Kapu-

šany a ZŠ s MŠ Tušická 
Nová Ves 

Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 

2 x záznam  

12. 9.2.2007 
SPŠ Hutnícka Košice a ZŠ 

s MŠ Čečejovce 
Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 
2 x záznam 

13. 9.2.2007 
SPŠ dopravná Košice a ZŠ 

Trebišovska, Košice 
Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 
2 x záznam 

14. 12.2.2007 
ZSŠ odevná a textilná, Ko-

šice a SZŠ Kukučínova, 
Košice 

Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 

2 x záznam 

15. 13.2.2007 
SPŠ Spiš. N. Ves a ZŠ Spiš. 

N. Ves 

Dodržiavanie Smernice č. 6/2005 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 

 
2 x záznam 
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16. 13.2.2007 
ZŠ, ZŠ Sever Trebišov 

a OA Trebišov 
Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 
3 x záznam 

17. 15.2.2007 CZŠ Kendice 
Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 
Záznam 

18. 23.2.2007 ZŠ Blatné Remety 

Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi 

Záznam 

19. 26.2.2007 
Súkr. Šport. Gymnázium 

Košice 
Dodržiavanie § 19 ods. 2 a § 41 ods. 4 

zákona č. 29/1984 Zb. 
Protokol 

20. 8.3.2007 ZŠ s MŠ Palín 
Dodržiavanie Smernice č. 6/2005-R 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MŠ 
Záznam 

21. 15.3.2007 

Evanjelické Gymnázium 
Košice, Gymnázium a ZŠ S. 
Máraiho s VJM, 6x Gymná-

zium Košice 

Dodržiavanie § 8 ods. 5 Nariadenia 
vlády č. 362/2006 Z.z. 

8 x záznam 
1 x protokol 

/Gymnázium Opa-
tovská/ 

22. 16.3.2007 

SOU hutnícke Košice-Šaca, 
Gym. Moldava n./Bodvou, 

SPŠ stavebná Rožňava, SZŠ 
Rožňava a ZSŠS Rožňava 

Dodržiavanie § 8 ods. 5 Nariadenia 
vlády č. 362/2006 Z.z. 

6 x záznam 

23. 20.3.2007 CSOU Michalovce 
Dodržiavanie § 16, §17, §19 zákona č. 
596/2003 Z.z., Nariadenia č. 2/2004 

Z.z. a Zákona č. 29/1984 Z.z. 
Protokol 

24. 20.3.2007 CSOU Michalovce 

Dodržiavanie § 11 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z., Vyhlášky č. 121/1994 

Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke 
zariadení ŠS a Nariadenia vlády SR č. 

298/2006 Z.z 

Záznam 

25. 20.3.2007 
Gymnázium P. Horova Mi-
chalovce, OA Michalovce, 

SPŠ Michalovce  

Dodržiavanie § 8 ods. 5 Nariadenia 
vlády č. 362/2006 Z.z. 

3 x záznam 

26. 4.4.2007 ZŠ Tomášikova, Košice 
Dodržiavanie § 16 ods. 2 Zákona č. 

596/2003 Z.z., § 9 zákona č. 552/2003 
Z.z. a 553/2003 Z.z. 

Protokol 

27. 16.4.2007 ŠZŠ Michalovce 

Dodržiavanie § 11 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z., Vyhlášky č. 121/1994 

Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke 
zariadení ŠS a Nariadenia vlády SR č. 

298/2006 Z.z 

Protokol 

28. 16.4.2007 
Gymnázium Park Mládeže, 

Košice 

Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi 

Záznam 

29. 16.4.2007 
Gymnázium Park Mládeže, 

Košice 

Dodržiavanie § 11 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z., Vyhlášky č. 121/1994 

Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke 
zariadení ŠS a Nariadenia vlády SR č. 

298/2006 Z.z 

Záznam 

30. 18.4.2007 SMŠ Tatranska, Košice 
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z., 
Vyhlášky č. 41/1996 Z.z. a Zákona č. 

152/1998 Z.z. 
Záznam 
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31. 19.4.2007 OcÚ Čeľovce 

Dodržiavanie § 11 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z., Vyhlášky č. 121/1994 

Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke 
zariadení ŠS a Nariadenia vlády SR č. 

298/2006 Z.z 

Protokol 

32. 23.4.2007 OcÚ Bačkov 
Dodržiavanie Zákona č. 552/2003 Z.z. 

a Zákona č. 433/2003 Z.z. 
Protokol 

33. 25.4.2007 SMŠ Bauerova Košice 
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z., 
Vyhlášky č. 41/1996 Z.z. a Zákona č. 

152/1998 Z.z. 
Poverenie zrušené 

34. 2.5.2007 ZŠ s MŠ Palín 
Dodržiavanie §5 ods. 3 a 6, § 29 Záko-

na č. 596/2003 Z.z. 
Záznam 

35. 7.5.2007 ZŠ Remetské Hámre 
Dodržiavanie §5 ods. 3 a 6, § 29 Záko-

na č. 596/2003 Z.z. 
Záznam 

36. 7.5.2007 ZŠ s MŠ Poproč 
Dodržiavanie §5 ods. 3 a 6, § 29 Záko-

na č. 596/2003 Z.z. 
Záznam 

37. 9.5.2007 LVS Košice-Barca 
Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. 
č. 25/2006 Z.z., zákona č. 278/1993 

Z.z. 

 
Záznam 

 
 

38. 9.5.2007 ZŠ pri DPL Hraň 

Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi 

Záznam 

39. 11.5.2007 
Gymnázium Poštova, Koši-

ce 
Dodržiavanie § 5 ods. 4 zákona č. 

596/2003 Z.z.  
Záznam 

40. 16.5.2007 ŠZŠ Inžinierska, Košice 
Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. 
č. 25/2006 Z.z., zákona č. 278/1993 

Z.z. 
Záznam 

41. 22.5.2007 ZŠ Charkovska, Košice 
Dodržiavanie § 8 zákona č. 552/2003 
Z.z. o § 84 zákona č. 433/2003 Z.z. 

Záznam 

42. 24.5.2007 ŠZŠ Rovníkova, Košice 
Dodržiavanie Zákona č. 552/2003 Z.z. 

a Zákona 428/2002 Z.z. 
Záznam 

43. 28.5.2007 ŠZŠ Inžinierska, Košice 

Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a zákona č. 314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi 

Záznam 

44. 4.6.2007 ŠZŠ Pavlovce n./Uhom 

Dodržiavanie § 5 ods. 3 a 5 Zákona č. 
596/2003 Z.z., §§ 2, 3 553/2003 Z.z. a 
§ 51 ods. 1 Zákona č. 29/1984 Zb., § 4 
Vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z., Vy-

hlášky č. 212/1991 Zb. 

Protokol 

45. 4.6.2007 LVS Košice-Barca 

Dodržiavanie § 5 ods. 3 a 5 Zákona č. 
596/2003 Z.z., §§ 2, 3 553/2003 Z.z. a 
§ 51 ods. 1 Zákona č. 29/1984 Zb., § 4 
Vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z., Vy-

hlášky č. 212/1991 Zb. 

Záznam 

46. 6.6.2007 ZŠ Požiarnicka, Košice 
Dodržiavanie Zákona č. 552/2003 Z.z. 

a Zákona 428/2002 Z.z. 
Záznam 

47. 6.6.2007 OU Alejova č. 6, Košice 
Dodržiavanie Zákona č. 552/2003 Z.z. 

a Zákona 428/2002 Z.z. 
Záznam 
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48. 7.6.2007 Obec Richnava 
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. 
a zákona č. 553/2003 Z.z.  

Postúpené na MŠ 
SR /protokol/ 

49. 7.6.2007 ZŠ Hutnícka Spiš. N. Ves 
Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 

596/2003 Z.z. a §§§ 32a, 32b, 32c Zá-
kona č. 29/1984 Zb. 

Záznam 

50. 11.6.2007 SOU železničné, Košice 
Dodržiavanie § 5 ods. 4 Zákona č. 

596/2003 Z.z.  
Protokol 

51. 11.6.2007 ŠZŠ Hrabušice 

Dodržiavanie § 5 ods. 3 a 5 Zákona č. 
596/2003 Z.z., §§ 2, 3 553/2003 Z.z. a 
§ 51 ods. 1 Zákona č. 29/1984 Zb., § 4 
Vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z., Vy-

hlášky č. 212/1991 Zb. 

Záznam 

52. 11.6.2007 CVČ Zvonček, Sobrance 
Dodržiavanie §4 Smernice MŠ SR č. 

537/2000-7 
Záznam 

53. 25.9.2007 
PPP a CVPP Zuzkin Park, 

Košice 

Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. 
č. 25/2006 Z.z., zákona č. 278/1993 

Z.z. 
Záznam 

54. 26.9.2007 Obec Čakanovce 

Dodržiavanie zákona č. 597/2003 Z.z., 
č. 552/2003 Z.z., č. 553/2003 Z.z. a č. 

25/2006 Z.z. 
 

Protokol 

55. 16.10.2007 Mesto Veľké Kapušany 

Dodržiavanie zákona č. §§§4, 24, 25 
zákona č. 596/2003 Z.z., §5 zákona č. 

552/2003 a Vyhlášky MŠ SR č. 
291/2004 Z.z. 

Záznam 

56. 30.10.2007 
SSZ pri RDD Mlynky – 

Biele Vody 
Dodržiavanie Vyhlášky č. 366/2007 

Z.z. 
Záznam 

57. 30.10.2007 RDD Mlynky – Biele Vody 
Dodržiavanie §§14, 16 zákona č. 

279/1993 Z.z. 
Záznam 

58. 30.10.2007 OcÚ, MŠ Čierna 
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. 

a vyhlášky č. 41/1996 Z.z. 
Záznam 

59. 5.11.2007 ŠZŠ Pavlovce nad Uhom 

Dodržiavanie Vyhlášky č. 212/1991 
Zb., Vyhlášky č. 41/1996 

Z.z., Vyhlášky č. 366/2007 Z.z. 
a zákona č. 355/2007 Z.z. 

Protokol 

60. 14.11.2007 ŠZŠ Richnava 
Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 

Z.z. a zákona č. 314/2001 Z.z. 
Záznam 

61. 14.11.2007 ŠSZ pri OA Polárna, Košice 
Dodržiavanie Vyhlášky č. 366/2007 

Z.z. 
Záznam 

62. 14.11.2007 ŠZŠ Odborárska, Košice 
Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 

Z.z. a zákona č. 314/2001 Z.z. 
Záznam 

63. 16.11.2007 ŠZŠ Veľké Kapušany 
Dodržiavanie zákona č. 311/2001 Z.z. 
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. a Vyhlášky 

č. 41/1996 Z.z. 
Záznam 

64. 19.11.2007 RDD Bačkov 
Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. 

a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. 
Záznam 

65. 20.11.2007 
Obec Drahňov 
ZŠ Drahňov 

Dodržiavanie zákona č. 311/2001, č. 
552/2003 Z.z., č. 553/2003 Z.z. 

a vyhlášky č. 41/1996 Z.z. 
Protokol 

66. 21.11.2007 
Súkromné Gymnázium 

Hnilčík 

Dodržiavanie §19 zákona č. 29/1984 
Zb., §9 Vyhlášky MŠ SR č. 80/1991 Zb 
a §38 ods. 5, 6 zákona č. 596/2003 Z.z. 

Protokol 
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67. 22.11.2007 
Gymnázium Park mládeže, 

Košice 
Dodržiavanie §5 ods. 4 zákona č. 

596/2003 Z.z. 
Záznam 

68.  23.11.2007 ZŠ SNP Krompachy 
Dodržiavanie§5 ods. 3 zákona č. 

596/2003 Z.z. a §§§32a, 32b, 32c zá-
kona č. 29/1984 Zb. 

Záznam 

69. 23.11.2007 ZŠ Krompachy 
Dodržiavanie§5 ods. 3 zákona č. 

596/2003 Z.z. a §§§32a, 32b, 32c zá-
kona č. 29/1984 Zb. 

Záznam 

70. 23.11.2007 ZŠ Krompachy 
Dodržiavanie§5 ods. 3 zákona č. 

596/2003 Z.z. a §§§32a, 32b, 32c zá-
kona č. 29/1984 Zb. 

Protokol 

71. 26.11.2007  
ŠZŠ Košice Vojenská, Ko-

šice 

Dodržiavanie §5 ods. 3 a 5 zákona č. 
596/2003 Z.z. a Vyhlášky č. 212/1991 

Zb. 
Záznam 

72. 27.11.2007 ZŠ Smolník 
Dodržiavanie§5 ods. 3 zákona č. 

596/2003 Z.z. a §§§32a, 32b, 32c zá-
kona č. 29/1984 Zb. 

Protokol 

73. 29.11.2007 ZŠ s MŠ Borša 
Dodržiavanie §5 ods. 3 a 6, § 29 Záko-

na č. 596/2003 Z.z. 
Záznam 

74. 29.11.2007 ZŠ s MŠ Čerhov 
Dodržiavanie §5 ods. 3 a 6, § 29 Záko-

na č. 596/2003 Z.z. 
Záznam 

75. 29.11.2007  ŠZŠ Letanovce 
Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 

Z.z. a zákona č. 314/2001 Z.z. 
Záznam 

76. 29.11.2007 
Spojená škola sv. Košic-
kých mučeníkov Košice 

Dodržiavanie §5 ods. 3 a 6, § 29 Záko-
na č. 596/2003 Z.z. 

Záznam 

77. 30.11.2007 ŠZŠ Odborárska, Košice 
Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. 
č. 25/2006 Z.z., zákona č. 278/1993 

Z.z. 
Záznam 

78. 30.11.2007 
DC pre deti Opatovská, 

Košice 
Dodržiavanie §§14, 16 zákona č. 

279/1993 Z.z. 
Záznam 

79. 30.11.2007 
DC pre deti Opatovská, 

Košice 
Dodržiavanie Vyhlášky č. 366/2007 

Z.z. 
Protokol 

80. 3.12.2007 OUI Viničky 
Dodržiavanie §9 zákona č. 124/2006 

Z.z. a zákona č. 314/2001 Z.z. 
Záznam 

81. 10.12.2007 CVČ Trebišov 
Dodržiavanie §4 Smernice MŠ SR č. 

537/2000-7 
Záznam 

82. 11.12.2007 KŠÚ Košice 
Dodržiavanie §9 ods. 1 písm. b) zákona 

č. 124/2006 Z.z. 
Záznam 

83. 14.12.2007 CVČ Rožňava 
Dodržiavanie §4 Smernice MŠ SR č. 

537/2000-7 
Záznam 

84. 17.12.2007 ŠZŠ Trebišov 
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. 

a zákona č. 428/2002 Z.z. 
Záznam 

85. 17.12.2007 OUI Viničky 
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. 

a zákona č. 428/2002 Z.z. 
Záznam 

86. 19.12.2007 SMŠ pri kúpeľoch Štós 
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. 

a zákona č. 428/2002 Z.z. 
Zrušené 

87. 19.12.2007 ŠZŠ Gelnica 
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. 

a zákona č. 428/2002 Z.z. 
Záznam 
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Kontrolný orgán KŠÚ v Košiciach za rok 2007 vybavil celkom 47 sťažností z toho 27 anonym-
ných. Vybavených priamo bolo 7, z toho 2 opodstatnené a 5 neopodstatnené. Postúpených bolo 10 
a odložených 28 sťažností. Zameranie sťažností bolo nasledovné: 
 
• nedodržanie zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme 

• výchovno – vzdelávací proces 

• pracovno – právne vzťahy 

• neoprávnené rozviazanie pracovného pomeru 

• hospodárenie s finančnými prostriedkami 
 
 
V oblasti financovania 
 
 V oblasti financovania plnili zamestnanci oddelenia ekonomických činností v roku 2007 
najmä tieto úlohy: 
 
• úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 
 
• spracovanie  štvrťročných  finančné  štatistické výkazy o čerpaní mzdových prostriedkov  za 

školy a školské zariadenia v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti 
 
• na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu roz-

počtového roka z úrovne MŠ SR vykonáli rozpis normatívnych a nenormatívnych finančných 
prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, zároveň oznamuje zriaďovateľom škôl 
a školských zariadení (v prípade poskytnutia finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy) 
výšku pridelených normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov  

 
• v priebehu rozpočtového roka na základe rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných 

prostriedkov  realizovali mesačné platby zriaďovateľom škôl a školských zariadení prostred-
níctvom  Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP) 

 
• v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonávali zúčtovanie finanč-

ných vzťahov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok 
 
• v zmysle platnej smernice  MŠ SR o dohodovacom konaní realizovali so zriaďovateľmi škôl  a 

školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie  
a posudzuje opodstatnenosť  predložených  požiadaviek 

 
• spracovali návrh rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a strednodobý výhľad na nasledujúce 

dva rozpočtové roky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v IS ŠP   
 
• v zmysle pokynov MŠ SR spracovali podklady o rozpise nenormatívnych finančných pro-

striedkov pre  spracovanie súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a 
následne preberali a kontrolovali protokoly zriaďovateľov škôl a školských  zariadení 
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v územnej pôsobnosti a protokoly škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
KŠÚ 

 
• spracovávali  štvrťročné a  ročnú účtovnú závierku o čerpaní finančných prostriedkov organi-

zácie v programe IBEU a IS ŠP, kontrolovali a odsúhlasovali štvrťročné účtovné závierky pod-
riadeným organizáciám 

 
• zabezpečovali finančnú stránku  realizácie projektov ESF 
 
• prehodnocovali opodstatnenosť požiadaviek zriaďovateľov na riešenie havarijných situácií 

školských objektov v rámci bežných a kapitálových výdavkov a odstupovali ich na riešenie 
MŠ SR 

 
• vykonávali verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb v zmysle zákona o verejnom obstará-

vaní 
 
• zabezpečuje finančnú stránku  realizácie okresných, krajských a celoslovenských školských 

súťaží (vedomostných a športových) 
 
• v súlade so zákonom o správe majetku štátu a zákonom o účtovníctve zabezpečuje správu ma-

jetku štátu 
 
 
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, CO, PO 
                  
 Dôležitou súčasťou činnosti Krajského školského úradu v Košiciach pre rok 2007 bola ob-
lasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kde sa neustále sledovala zdravotná spôsobilosť pre 
výkon práce, úrovne kvality pracovných podmienok zamestnancov, technický stav budov 
a pracovných priestorov KŠÚ, škôl a školských zariadení, výskyt pracovnej neschopnosti zamest-
nancov, výskyt pracovnej a školskej úrazovosti, legislatívnej zdatnosti riaditeľov škôl a školských 
zariadení a vedúcich zamestnancov KŠÚ.  Jej súčasťou bola aj práca na úseku ochrany pred po-
žiarmi. Úlohy civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu, hospodárskej mobilizácie, ochra-
ny utajovaných skutočností   boli spracované a plnené v zmysle  plánu hlavných úloh KŠÚ a odbo-
ru krízového manažmentu MŠ SR na rok 2007.  
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradou povinnosťou každého zamestnávateľa 
v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a súvisiacich všeobecných právnych predpisov. Z toho dôvodu  
KŠÚ v Košiciach venoval dostatočnú pozornosť povinnostiam, medzi ktoré zaradil zabezpečenie 
výkonu zdravotného dohľadu, ktorý spočíval  vo výkone  pracovnej zdravotnej služby – vykonanie 
analýzy rizík na pracoviskách, určenie pracovných kategórií a zabezpečenie výkonu preventívnych 
lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci pre všetkých zamestnancov.  
Ďalšie plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi spo-
čívala v metodickej pomoci školám a školským zariadeniam hlavne v otázkach pracovnej 
a školskej úrazovosti, zadokumentovanie týchto udalostí, vyšetrovanie a odstraňovanie príčin 
a zdrojov pracovných a školských úrazov, ale aj ich spôsob odškodňovania.   

  
 Prostredníctvom porád organizovaných pre riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej 
pôsobnosti kraja a metodických rád vydával  metodické pokyny a usmernenia k: 
• výkonu ročných previerok na úseku BOZP a PO 

• k zabezpečeniu bezpečnostno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby 
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• k zdokumentovaniu registrovaných pracovných úrazov a metodickému usmerneniu 
k registrovaným školským úrazom a ich odškodňovaniu, odstraňovaniu príčin a zdrojov úra-
zov 

• k spôsobu odstraňovania porúch a havárií na technických zariadeniach a budovách škôl 
a školských zariadení 

• spracovaniu štatistických výkazov k školskej úrazovosti za všetky školy a školské zariadenia 

• k právnemu poradenstvu a usmerneniu k správnym postupom v otázkach bezpečnosti práce, 
ochrany pred požiarmi 

• k iným udalostiam ako napr.: orálnej vakcinácii líšok, výkonu deratizácie a dezinsekcie, 
k výskytu mimoriadnych udalostí 

• k hospodárskej mobilizácii.  
 
 
 V oblasti civilnej ochrany, obranného plánovania, krízového manažmentu, hospodárskej 
mobilizácie, ochrany utajovaných skutočností   plnil Krajský školský úrad v Košiciach úlohy 
v zmysle  plánu hlavných úloh odboru krízového manažmentu MŠ SR na rok 2007, kde bola čin-
nosť  metodicky usmerňovaná odborom krízového manažmentu Ministerstva školstva  SR počas 
odbornej prípravy , ktorá bola zabezpečená zamestnancami OKM MŠ SR.  
 
 Dôležitou súčasťou úloh bolo dodržiavanie zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajova-
ných skutočností, kde bolo potrebné zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie 
v zmysle novelizovaných právnych predpisov. KŠÚ ako subjekt hospodárskej mobilizácie pol-
ročne zabezpečuje zber údajov do celoštátneho systému Amion od stredných škôl v územnej pô-
sobnosti KŠÚ v Košiciach a špeciálnych škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ. Každoročne zabezpečuje vyučovanie civilnej ochrany obyvateľstva v učive „Ochrana člove-
ka a prírody“ na ZŠ a v učive „Ochrana a obrana človeka“ na stredných školách podľa platných 
učebných osnov vydaných MŠ SR a redukovaný výchovno-vzdelávací proces v prípade mimoriad-
nej situácie. Dáva usmernenia k spracovaniu dokumentácie civilnej ochrane na školách v územnej 
pôsobnosti košického kraja. 
 Bezpečnostný zamestnanec KŠÚ v Košiciach vytvára dobre fungujúci systém, ktorý zabez-
pečuje hlavné úlohy organizácie, podporuje nové trendy v oblasti riadenia BOZP, PO a CO, ktoré 
vedú k zlepšovaniu úrovne a k plneniu právnych predpisov vo všetkých oblastiach, k systematic-
kému zlepšovaniu pracovných podmienok a pracovných vzťahov, k efektívnemu riadeniu, zavede-
niu poriadku a disciplíny na pracovisku, k zvyšovaniu motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich 
zodpovednosti za vlastné zdravie. 
 
 

V oblasti právneho poradenstva 
 
• pracovno-právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-

nosti KŠÚ v Košiciach, ale na požiadanie aj zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských za-
riadení v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• poskytovanie odbornej poradenskej činnosti obciam a riaditeľom škôl a ŠZ okresov Košické-
ho kraja v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z., 

• výklad zákonov a ďalších právnych predpisov v oblasti školstva na pracovných poradách pre 
riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,  
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• výklad zákonov a ďalších právnych predpisov v oblasti školstva na pracovných poradách pre 
zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ 
v Košiciach,  

• výklad zákonov a ďalších právnych predpisov v oblasti školstva na dvojdňovom odbornom 
seminári pre riaditeľov základných škôl Košického kraja bez príslušnosti ku školským úra-
dom 

 
V oblasti informatiky 
 

Krajský školský úrad v Košiciach je napojený na sieť SANET a správcovské služby si za-
bezpečuje vlastnými zamestnancami, ktorí vybudovali počítačovú sieť a zabezpečili napojenie 
všetkých zamestnancov na Internet. Priebežne sa v oblasti informatiky vykonávala metodická 
a odborná činnosť pre zamestnancov KŠÚ ako aj zamestnancov škôl a školských zariadení Košic-
kého kraja. 

 
V roku 2007 sa v oblasti informatiky vykonávali najmä tieto činnosti: 

Činnosti v rámci KŠÚ: 
• priebežná aktualizácia www stránky KŠÚ podľa požiadaviek odborných radcov  

• správa siete 

• inštalácia aplikačného  programového vybavenia pre PAM,  účtovníctvo a poštu 

• spolupráca pri zbere údajov pre MŠ SR  - EDU zber 

• spracovanie štatistických výkazov a výstupov 

• vytvorenie programu na servri  pre zber údajov do Registra prostredníctvom webovej stránky 

• vytvorenie programu na servri  pre zber údajov na menovanie skúšobných komisií pre matu-
ritné a záverečné skúšky 2007 prostredníctvom webovej stránky a pre zber štatistických vý-
sledkov maturitných skúšok 

 
Činnosti pre školy a zariadenia: 
• metodická pomoc školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ pri práci 

s aplikačným programovým vybavením ekonomického charakteru, ako aj školám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy a najmä neštátnych škôl a zariadení 

• odborná a technická pomoc pri riešení problémov na školách a školských organizáciách 
s technickým a programovým vybavením 

• priebežne zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v košickom kraji,  ko-
munikácia a výmena informácií pomocou elektronickej pošty 

• elektronický zber údajov pre aktualizáciu Registra škôl a školských zariadení 
 
V oblasti správy registratúry KŠÚ v Košiciach 

 
V oblasti správy registratúry KŠÚ zabezpečoval obeh písomností v zmysle zákona č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a s tým súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR 
č.628/2002 Z .z., v zmysle platného Registratúrneho poriadku KŠÚ a v zmysle ďalších interných 
predpisov KŠÚ. Jednotlivé oddelenia viedli príručné registratúry a do centrálneho registratúrneho 
strediska KŠÚ boli postupne odovzdávané ukončené spisy. 
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            Priebežne bola zabezpečovaná bežná činnosť súvisiaca s prácou v podateľni 
a registratúrnom stredisku (preberanie a rozdeľovanie spisov, evidencia došlých a odoslaných  zá-
sielok v systéme ASU).  
 
V oblasti spracovania štatistických údajov 

 
V roku 2007 sa na úseku štatistiky vykonávala predovšetkým činnosť súvisiaca s Programom 

štátnych štatistických zisťovaní schváleným na roky 2006-2008. Podľa časového harmonogramu 
spracovania sa vykonávala príprava, distribúcia, zber, sumarizácia, samostatné odborné spracova-
nie 32 druhov školských štatistických výkazov a jeden hospodársky štvrťročný výkaz o práci 
v školstve v rámci. S týmito prácami súviselo zaslanie databázových súborov za spracované výka-
zy, spracovanie a zaslanie výstupných tlačových zostáv k príslušným výkazom podľa metodických 
pokynov pre automatizované spracovanie UIPŠ Bratislava. Výkazy sa spracovávali za školy, škol-
ské zariadenia a zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ, čo znamená 2433 spravodajských jed-
notiek  (t.j.2043 ŠaŠZ+385 zriaďovateľov) s celkovým zápisom viac ako 7398 jednotkových vý-
kazov (t.j. 5858 + 1540).  

 
Činnosť na úseku štatistiky v neposlednom rade tiež zahŕňala: 
 
- individuálne poskytovanie informácií vrátane odborno-metodickej a konzultačnej činnosti  sú-

visiacej so    štatistickým zisťovaním školám, ŠZ, zriaďovateľom a novozriadených právnych 
subjektov.  

- zabezpečenie zberu údajov o zápise žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2007/2008 Spraco-
vanie a zaslanie údajov o zápise žiakov do 1.ročníka na UIPŠ Bratislava 

- zabezpečenie a uskutočnenie metodických školení k spracovaniu štatistických výkazov pre  
základné     a stredné školy v kraji a pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

- spracovanie výstupných zostáv a  prehľadov za jednotlivé typy škôl, vyhodnocovanie štatistic-
kých údajov. 

- podávanie štatistických informácií rôznym organizáciám a inštitúciám a poskytovanie štatistic-
kých údajov v rámci jednotlivých oddelení KŠÚ 

- spracovanie tabuľkových a grafických prehľadov o školách a žiakoch v kraji podľa stavu 
k septembru 2007 a prehľad vývojových trendov za obdobie posledných 3 rokov na jednotli-
vých typoch škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ 

- spracovanie podkladov   k zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám 
a školským    zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠ SR – EDUZBER 

- spravovanie a aktualizácia Registra škôl a školských zariadení 
- zber a spracovanie výkazov a Správy o činnosti obcí v územnej pôsobnosti KŠÚ za rok 2006 

(správne konanie, prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva) 
- poskytnutie súčinnosti okresným súdom  a policajným zborom v právnych veciach  
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V oblasti realizácie odborných seminárov, pracovných porád, školení v roku 2007 

 

Činnosť, téma Cieľová skupina Počet 

riaditelia ŠZŠ a ŠZ 9 

riaditelia PPP a ŠPP 7 

riaditelia škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti 19 

zriaďovatelia škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti 2 

riaditelia neštátnych škôl a školských zariadení 1 
riaditelia materských a základných škôl Košického 
kraja bez príslušnosti ku školským úradom 

1 

riaditelia gymnázií, SOŠ a SOU 1 
vedúce stravovacích zariadení v územnej pôsob-
nosti KŠÚ v Košiciach 

8 

vedúce stravovacích zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

4 

zamestnanci školských úradov 3 

riaditelia CVČ + organizátori vedomostných súťaží 1 

organizátori SOČ 1 
riaditelia škôl a ŠZ a organizátorov športových sú-
ťaží 

1 

krajská odborná komisia pre športové súťaže 4 

predsedovia okresných rád SAŠŠ 4 

Pracovná porada 

Vedúci predmetových komisií TV v Košiciach 1 

Odborný seminár 
riaditelia špeciálnych škôl a špeciálnych školských 
zariadení Košického kraja  

2 

Metodické podujatia  Odborní zamestnanci PPP a ŠPP Košického kraja 9 

 

V oblasti plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 Z.z. 

  

 V rámci úloh vyplývajúcich pre zamestnancov KŠU v Košiciach z § 10 a § 11 zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a úloh vyplývajúcich zo Smernice 
MŠ SR č. 2/2004-E z 1. apríla 2004, ktorou sa určuje vnútorná organizácia krajského školského 
úradu a náplň činností krajského školského úradu boli realizované tieto priebežné úlohy : 

• kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania v zmysle § 11 ods. 5 zákona č.596/2003 Z.z. v školách a školských úradoch Ko-
šického kraja podľa samostatného plánu kontrol a kontrolu dodržiavania legislatívnych noriem 
pri zaraďovaní žiakov do špeciálnych škôl a špeciálnych tried a zaraďovaní integrovaných žia-
kov do bežných tried ZŠ – uskutočnených 30 kontrol, 

• vydávanie organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení v 
územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• zabezpečovanie výkonu štátnej správy v druhom stupni v zmysle § 6 ods. 5 zákona  
č. 596/2003 Z.z. v obciach okresov Košického kraja, ktoré nie sú školským úradom, 
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• pravidelná pomoc riaditeľom základných škôl, ktorých zriaďovateľom je obec bez školského 
úradu, pri vypracovaní rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy, 

• poskytovanie odbornej poradenskej činnosti obciam a riaditeľom škôl a ŠZ okresov Košického 
kraja v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z., 

• odborné usmerňovanie činnosti MZ a PK v špeciálnych školách a ŠZ v zriaďovateľskej pôsob-
nosti KŠÚ v Košiciach, 

• spracovávanie žiadostí obcí a miest Košického kraja na pridelenie účelových finančných pro-
striedkov na asistentov učiteľa na rok 2007, 

• spracovávanie podkladov a protokolov od zriaďovateľov škôl a ŠZ ku zberu údajov k rozpočtu 
na rok 2008, 

• spracovanie údajov k žiadostiam zriaďovateľov škôl a školských zariadení o pridelenie finanč-
ných prostriedkov na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov na školský rok 2006-
2007, 

• účasť OOMČ KŠÚ v Košiciach na výberových konaniach na funkciu riaditeľa školy v územnej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach s hlasom poradným (17 výberových konaní), 

• účasť OOMČ KŠÚ v Košiciach ako delegovaných členov rady školy na výberových konaniach 
na funkciu riaditeľa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach (4 výberové kona-
nie), 

• poskytovanie individuálnych konzultácií odborným zamestnancom školských úradov. 

 
V oblasti zmien sieti škôl a školských zariadení MŠ SR 
 
 Odborní zamestnanci KŠÚ v Košiciach spracovávali návrhy k zmenám v sieti škôl a ŠZ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu a odborné stanoviská k žiadostiam 
o zaradenie, vyradenie a zmeny v sieti škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. 
 
 
 
Počet vyradených škôl a  
školských zariadení spolu 

z toho: 
štátne 

(obecné) 
neštátne 

materských škôl 2 1 
základných škôl 7 2  

školských zariadení (ŠJ, ŠKD, SSŠ, CVČ) 18 2 
Počet zaradených škôl a  
školských zariadení spolu 

z toho: 
štátne 

(obecné) 
neštátne 

materských škôl 0 1 
základných škôl 0 1 
stredných škôl (novozriadených) 2 4 
školských zariadení (ŠSZČ, ŠJ, ŠKD, CVČ) 10 11 
základné umelecké školy 0 1 
špeciálne školy a praktické školy 7 0 

 

jazykové školy 0 2 
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4.2.1 Ďalšie činnosti zamerané na skvalitnenie práce v oblasti školstva v Košickom kraji 
 
• koordinácia prípravy organizácie školského roka 2007-2008 s riaditeľmi škôl a ŠZ v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach s dôrazom na naplnenosť tried a efektívne využívanie 
finančných prostriedkov, 

• aktívna účasť odborných radcov OOMČ KŠÚ v Košiciach na 5 poradách organizovaných 
školskými úradmi pre riaditeľov škôl a ŠZ vo svojej územnej pôsobnosti, 

• aktualizácia emailovej databázy škôl a ŠZ, školských úradov a zriaďovateľov v územnej pô-
sobnosti, 

• aktualizácia databázy štatistických údajov o školách a školských zariadeniach v kraji pre po-
treby odbornej a metodickej činnosti zamestnancov KŠÚ v Košiciach, 

• zverejňovanie aktuálnych informácií pre zriaďovateľov, školy a ŠZ v územnej pôsobnosti vo 
Vestníku KŠÚ v Košiciach a na webovej stránke KŠÚ v Košiciach, 

• spolupráca s tlačou a médiami – poskytovanie rozhovorov, účasť na odborných diskusiách 
v Slovenskom rozhlase a STV, 

• práca v radách škôl a komisiách : 

o odborní radcovia - členovia rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach sa 
zúčastnili na 36 zasadnutiach rád škôl, 

o 5 odborných radcov pracuje v odborných pracovných tímoch a komisiách iných štátnych 
i neštátnych organizácií,  

o odborní radcovia zabezpečovali úlohy vyplývajúce z členstva Rady expertov MŠ SR pre 
výchovu a vzdelávanie Rómov, Komisie pre riešenie rómskych komunít pri Krajskom 
úrade v Košiciach, Komisie prevencie drogových záležitosti pri Krajskom úrade 
v Košiciach, Krajskej rady SAŠŠ, Sekcii pre školské stravovanie pri MŠ SR,  Územnej 
školskej rady pri KSK, Mestskej školskej rady v Košiciach a závery využívali v činnosti 
KŠÚ v Košiciach. 

• zorganizovanie Dňa učiteľov 2007 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsob-
nosti KŠÚ v Košiciach, 

• zorganizovanie Dňa detí 2007 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ v Košiciach, 

• uskutočnenie slávnostného oceňovania žiakov stredných škôl Košického kraja pri príležitosti 
Dňa študentov 2007, 

• zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov 
so zrakovým postihom s partnerskými školami v Nemecku, 

• zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce a účasť na súťaži žiakov v Poľsku, 

• aktívna účasť na významných školských podujatiach usporiadaných školami a ŠZ 
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach a na verejných koncertoch usporia-
daných základnými umeleckými školami Košického kraja, 

• vedenie databázy pedagogických zamestnancov uchádzajúcich sa o voľné pedagogické miesta 
na materských, základných, stredných a špeciálnych školách Košického kraja pre operatívne 
zabezpečenie obsadenia voľného pedagogického miesta a jej priebežné dopĺňanie na webovej 
stránke KŠÚ v Košiciach (www.ksuke.sk), 
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• zabezpečovanie informácií o ponúkaných predstaveniach a metodických podujatiach Štátneho 
divadla v Košiciach na základe rámcovej dohody pre školy a ŠZ v územnej a zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

• spracovávanie materiálov pre žiadateľov o uznanie dokladu o vzdelaní a jeho zverejnenie na 
web stránke KŠÚ v Košiciach, 

• spolupráca s odborom školstva KSK a účasť na poradách riaditeľov stredných škôl v územnej 
pôsobnosti KSK s odbornou problematiku,  

• spolupráca so zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl a ŠZ a aktívna účasť na poradách 
týchto škôl (účasť na poradách Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu, v sekcii riadenia 
pri Arcibiskupskom školskom úrade, Združenia katolíckych škôl na Slovensku a Asociácie 
súkromných škôl a ŠZ), 

• odborné usmerňovanie činnosti predsedov okresných a krajských komisií jednotlivých vedo-
mostných a športových súťaží, príprava porád pre členov okresných komisií predmetových 
olympiád,  

• zapájanie sa odborných radcov KŠÚ v Košiciach do aktivít ďalšieho vzdelávania (PC kurzy, 
ECDL, e-VAT, rozširujúce štúdium TV a špeciálnej pedagogiky, štúdium školskej legislatívy 
a pod.).   

• účasť na odborných seminároch organizovaných MŠ SR alebo inými vzdelávacími inštitú-
ciami, 

• zabezpečovanie evidencie priemerného denného počtu žiakov, detí v LVS, RDM, RDD, DC 
a v školách a ŠZ pri zdravotníckych zariadeniach, 

• spracovávanie, vyhodnocovanie a kontrola úplnosti predložených rozvojových projektov Gra-
fické systémy, Zdravie v školách  Jazykové laboratóriá pre základné  a  stredné školy Envi-
roprojekt, Otvorená škola, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, Elektronizácia a 
revitalizácia zariadení školského stravovania, E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím; KŠÚ v Košiciach odborne posú-
dil, skontroloval a postúpil na MŠ SR 678 projektov, z ktorých bolo podporených odbornou 
komisiou MŠ SR 62 projektov, 

• zabezpečovanie organizačného dohľadu nad testovaním žiakov 9. ročníka základných škôl 
Monitor 9 v spolupráci so ŠPÚ a MŠ SR dňa 13.3.2007, zabezpečenie podmienok 
pre náhradný termín v Košickom kraji v poverenej ZŠ Park Angelinum v Košiciach dňa 
17.3.2007, vrátane účasti na pracovnej porade na MŠ SR dňa 4.1.2007; za týmto účelom boli 
zorganizované 3 pracovné porady pre riaditeľov základných škôl Košického kraja, 

• vytvorenie plánov metodickej činnosti pre jednotlivé spádové oblasti Košického kraja 
v spolupráci s vybranými pedagogickými zamestnancami materských škôl.  

 

V oblasti spolupráce KŠÚ so Sekciou európskej integrácie MŠ SR 
 
V roku 2007 realizoval KŠÚ v Košiciach tieto schválené projekty z prostriedkov ESF : 

• „Eurošanca pre učiteľov“ zameraného na vzdelávanie učiteľov špeciálnych škôl a školských 
zariadení - dňa 30.5.2007 sa uskutočnila záverečná konferencia zúčastnených pedagogických 
zamestnancov na vzdelávaní, ktorú zorganizoval KŠÚ v Košiciach,  
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• „e-VAT – Virtuálne autorské tímy“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov KŠÚ 
a zamestnancov škôl a školských zariadení - dňa 20.12.2007 sa uskutočnila záverečná konfe-
rencia zúčastnených pedagogických zamestnancov na vzdelávaní, ktorú zorganizoval KŠÚ v 
Košiciach, 

• „Dajme viac tým, ktorí majú menej“ pre úsek predškolských zariadení v rámci predbežného 
vzdelávania pedagogických zamestnancov, vzdelávacie aktivity pokračujú aj v roku 2008, 

• „Prvá voľba - úspešná kariéra“ pre úsek profesijného poradenstva a odbornej problematiky 
PPP v Košickom kraji, vzdelávacie aktivity pokračovali aj v roku 2008, 

 
V oblasti činnosti poradných orgánov prednostu KŠÚ 
 
Zriadené sú dva poradné zbory prednostu KŠÚ: 
 
• poradný zbor KŠÚ pre oblasť legislatívy týkajúcej sa výchovno – vzdelávacieho procesu, 

ekonomiky a riadenia školských zariadení, ktorý sa podieľa na získavaní podkladov, stano-
vísk,  kvalifikovaných informácií a návrhov na riešenie pre oblasť školstva, legislatívy, finan-
covania a jeho členovia spolupracujú aj pri príprave a realizácii podujatí zameraných na propa-
gáciu a zviditeľňovanie výsledkov v oblasti základného, stredného a špeciálneho školstva  

• poradný zbor – Regionálna rada pre oblasť celoživotného vzdelávania vznikla na základe 
usmernenia MŠ SR po prijatí Koncepcie celoživotného vzdelávania.  

 
 

 
Náklady na jednotlivé činnosti zrealizované  Krajským školským úradom v Košiciach 

sú uvedené v časti  5. Rozpočet organizácie v stanovenom členení. 
 
 
 
5.      Rozpočet organizácie 

5.1 Rozpočtové príjmy 
 

               Pre rok 2007 neboli vlastnému úradu KŠÚ v Košiciach stanovené rozpočtové príjmy. 
Za obdobie roku 2007 však boli naplňované a k 31.12.2007 predstavujú hodnotu 2 646 tis. Sk. 
Podstatnú časť naplnených príjmov úradu predstavujú : 
  
- 222001 Košickému samosprávnemu kraju udelila SFK pokutu za nedodržanie rozpočto- 
  vej disciplíny a nedodržanie  predpisov vo výške 78 210,- Sk  
  a obci Čakanovce 23 106,- Sk. 
- 222003 pokuty a penále za porušenie predpisov - príjmy za priestupky v povinnej školskej 
  dochádzke  9 850,- Sk v zmysle §37 ods.1 bod b) zákona NR SR  596/2003 Z.z. o 
  štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktoré  zriaďovatelia poukazovali  na 
   príjmový účet  KŠÚ.                    
- 223001 poplatky za predaj tovarov a služieb – príjem za poškodené učebnice od  Košické-
  ho samosprávneho kraja 344 553,-Sk od obcí 151 680,-Sk, od  súkromných  zriaďo-
  vateľov 1 749,-Sk, od cirkevných zriaďovateľov  24 429,- Sk 
                     a platba za nájom od CZŠ Bernolákova v Košiciach vo výške 10 936,- Sk.                         
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-    243          úroky z účtov finančného hospodárenia 366 380,- Sk      
                     príjem predstavujú výnosy z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu,   ktoré zria- 
  ďovatelia škôl a školských zariadení previedli na účet KŠÚ ako  príjem ŠR v zmysle 
  usmernenia MŠ SR.    
-     292         ostatné príjmy   1 647 731,- Sk  
                     292012    dobropisy za elektrickú energiu, teplo, telefón a hradené v priebehu    roka 
  2007 formou zálohových platieb vo výške 127 501,- Sk 
  292017     vrátky vo výške 1 520 583,-Sk a to nevyčerpaných normatívnych  a nenor-
  matívnych finančných  prostriedkov za rok 2006, stravné od zamestnancov  KŠÚ  
  a vrátky miezd za mesiac december 2006 z depozitného účtu    začiatkom roka 2007, 
  v tom :      

• od  školských úradov 112 tis. Sk  (VÚC) 
• vrátky normatívnych finančných prostriedkov 1 193 tis. Sk ( 1 066 tis. Sk 

Drienovec, 105 tis. Sk Kráľovce, 18 tis. Sk Veľké Trakany, 1 tis. Sk Jovsa, 
1 tis. Sk Tušická Nová Ves a 3 tis. Sk Budimír) 

• vrátky za dopravné 108 tis. Sk ( 8 tis. Sk Podhoroď,  23 tis. Sk Tušická 
Nová Ves, 10 tis. Sk Strážske, 10 tis. Sk Veľká Ida, 23 tis Sk Trebišov, 4 
tis. Sk Borša, 2 tis. Sk Buzica a 29 tis. Sk Michalovce) 

• vrátky odchodné 8 tis. Sk (VÚC) 
• vrátky za vzdelávacie poukazy 45 tis. Sk (35 tis. Sk Kapušianske Kľačany, 

5 tis. Sk Košické Olšany, 1 tis. Sk Porúbka a 3 tis. Sk  Michalovce) 
• vrátky za asistentov učiteľa 41 tis. Sk (34 tis. Sk Rožňava, 5 tis. Sk Šved-

lár, 2 tis. Sk  Markovce). 
• vrátky za poistenie a študijné výhody  9 tis. Sk 
• stravné od zamestnancov za rok 2006 3 tis. Sk 

                                
  
 
5.2    Rozpočtové výdavky 
 
         Rozpisom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2007 a vykonanými rozpočtovými opatre-  
niami zo strany Ministerstva  školstva SR v priebehu  roka, bol  upravený rozpočet  Krajského 
školského úradu v Košiciach na rok 2007 v rámci podprogramu 07814 – Zabezpečenie miestnej 
štátnej správy v regionálnom školstve a jeho čerpanie nasledovné  (v Sk): 
 
 
 

 schválený rozpočet upravený rozpočet čerpanie 

610 - mzdy, platy a OOV                     14 449 000 14 761 000 14 761 000 

620 - odvody do poisťovní a NÚP       5 050  000 5 274 000 5 263 926 

630 - tovary a služby 9066 000 5 688 000 5 675 755 

640 – bežné transfery                           
 

14 912 000 16 391 000 16 384 203 

600 – bežné výdavky spolu                  
 

43 477 000 42 114 000 42 084 884 

700 – kapitálové výdavky                   
 

0 125 000 124 896 
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Bežné výdavky za rok 2007 
 
      Čerpanie rozpočtu mzdových prostriedkov ako záväzného ukazovateľa štátneho rozpočtu bolo 
v priebehu roku 2007 v súlade s platnými právnymi normami. Úprava platov v dôsledku valorizá-
cie a navýšenia u zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verej-
nom záujme boli zohľadnené pri vyplácaní mzdových prostriedkov zamestnancov. 
                                                                                                  
      Odvody do poistných fondov a NÚP boli čerpané úmerne k vyplateným mzdovým prost- ried-
kom a zodpovedajú  výške 35,66 % . V roku 2007 Krajský školský úrad v Košiciach na základe 
podpísaných zamestnávateľských zmlúv vyplatil príspevok do doplnkových dôchod-kových pois-
ťovní  vo výške 259 457 Sk.   
  

    V priebehu roku 2007 bola vykonaná  úprava rozpočtu v kategórii  630 – tovary a služby 

z dôvodu presunu 33 tis. Sk na nemocenské dávky vyplácané z položky 642 015, 183 tis. Sk na 
odstupné a 122 tis. Sk na odchodné vyplácané z položiek 642012 a 642013.  Taktiež bol vykonaný 
presun bežných výdavkov (630) vo výške 125 tis. Sk do kapitálových výdavkov na obstaranie 
dvoch garáži a 2 800 tis. Sk bolo presunutých na tovary a služby z prodprogramu 07814 na pod-
program 07811 na krytie koncoročných záväzkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti KŠÚ.  

Čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2007 je na-
sledovné : 

631 - cestovné  

         Náklady na tuzemské služobné cesty dosiahli hodnotu 138 000,- Sk. V priebehu hodnotiace-
ho obdobia boli organizované pracovné porady so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl a školských za-
riadení v jednotlivých okresoch Košického kraja, služobné cesty zamestnancov úradu zamerané na 
kontrolnú činnosť a metodickú pomoc v oblasti regionálneho školstva v rámci kraja.         

 
        Náklady vynaložené na zahraničné služobné cesty v priebehu roku 2007 tvoria fi- nančnú 
čiastku 48 459,82 Sk  a boli čerpané nasledovne: 

 
20.3.-23.3.2007 KOLÍN - Nemecko 

             Pracovné, partnerské a spoločenské jednania na Landshaftsverband Rheiland  
             ( LVR) . Návšteva špeciálnej školy.  

              Dvaja zamestnanci úradu ktorí sa zúčastnili rokovania mali hradené ubytovanie  
              LVR doprava letecký bola hradená z prostriedkov KŠÚ.  
              Náklady celkom boli  37 311,70 Sk. 
 

23.4. – 27.4.2007  KOLÍN, SOLINGEN  -  Nemecko 
              Účasť na oslavách 50-tého výročia partnerskej školy pre zrakovo postihnuté deti  
              v Severinschule – Kolín. Náklady spolu 2 401,62 Sk. 
 

29.4 – 5.5.2007 DRÁŽĎANY - Nemecko    
              Študijný pobyt organizovaný MPC Bratislava ako súčasť projektu ESF – Cesta  
              k transformácií odborného vzdelávania.  Na podujatí sa zúčastnil prednosta KŠÚ                    
              Náklady spolu 5 019,02 Sk.  
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23.5.2007 RZESZOW – Poľsko 

              Služobná cesta prednostu KŠÚ služobným autom z dôvodu nadväzovania  
              kontaktov s kurátorom oswiaty RZESOWA (školský úrad). Účasť na súťaží  
              informatikov  regiónu  PL, SR, UKR, RO. Za SR sa súťaže zúčastnili víťazí  
              Košického kraja. Náklady spolu 1 005,72 Sk    
 

30.9. – 3.10.2007          ST.POLTEN – Rakúsko 
              Študijný pobyt „Cesta k transformácii vzdelávania“ organizovaný pre KŠÚ, VÚC 
              a RŠ Metodicko–pedagogickým centrom v Bratislave. Náklady spolu 2543,76 Sk.             

                                         
632 – energie, voda a komunikácie   
  Podstatnú časť tvoria náklady za odobraté teplo, elektrinu  čo predstavuje za  sledova- 
né obdobie 884 tis. Sk. Vyššie  čerpanie  nákladov je za  telekomunikačné a poštové poplatky a to 
538 tis. Sk, ktoré vyplývajú z krajskej pôsobnosti úradu a vysokého počtu zriaďovateľov, ale aj 
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ.       
 
633 – materiál 
             Náklady sú tvorené zväčša  výdavkami na nákup  všeobecného  materiálu potrebného pre 
činnosť úradu, materiálneho  vybavenia  vrátane techniky, odborných  knižných  publikácií, softvé-
ru a licencií.  
 
634 – dopravné 
             Úrad disponuje  tromi  služobnými osobnými motorovými vozidlami, z ktorých jedno  
bolo obstarané  nákupom v roku  2004, druhé v roku 2006 a jedno  delimitované z  Krajského úra-
du v Košiciach. Vzhľadom na to, že delimitované motorové vozidlo je vyrobené v roku 1996 a je 
značne opotrebované  a všetky tri vozidlá si vyžadujú pravidelnú  zvýšenú  údržbu, náklady  na  
servisnú  službu  činia  226 112,70 Sk. Vysoké sú  tiež náklady na pohonné hmoty za rok 2007 vo 
výške  612 547,50 Sk s maximálnym využitím týchto  vozidiel pri pracovných cestách v rámci kra-
ja a celého Slovenska. Na základe platných poistných zmlúv bolo za sledované obdobie uhradené 
zákonné a havarijné poistenie áut vo výške 152 464,- Sk.  
 
635 – rutinná a štandardná údržba 
             V rámci rutinnej údržby bola podstatná časť spotrebovaných nákladov vyčerpaná v roku 
2006 v súvislosti s presťahovaním úradu do vlastných priestorov. V súvislosti s tým boli v  roku 
2007 vynaložené náklady na údržbu strešnej krytiny budovy KŠÚ na Zádielskej ulici č. 1 v Koši-
ciach  vo výške 873 028,00 Sk. Ostatnú časť nákladov v uvedenej položke predstavuje údržba za-
bezpečovacieho systému budovy, prevádzkových strojov, výpočtovej techniky a telekomunikačnej 
techniky. 
 
636 – nájomné za prenájom  
             Za sledované obdobie boli finančné prostriedky v uvedenej položke čerpané vo výške 
12 tis. Sk a to ročný prenájom garáže. 
                  
637 – služby 
             Podstatnú  časť  čerpania v tejto položke predstavujú náklady na školenia a vzdeláva- 
 vanie 100 tis. Sk, všeobecné služby 159 tis. Sk, ochrana objektov   77 tis. Sk, stravovanie za-
mestnancov  531 tis. Sk,  povinný prídel do sociálneho fondu 173 tis. Sk a platby zdravotnej služ-
be za preventívne prehliadky 38 tis. Sk.      
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       V rámci bežného transfera boli v priebehu roku 2007 presunuté finančné prostriedky zo 630 – 
tovary a služby a to 33 tis. Sk na nemocenské dávky, ktoré boli čerpané vo výške 27 tis. Sk t.j. 
81,8 % z upraveného rozpočtu, odstupné vo výške 183 tis. Sk a odchodné vo výške 122 tis. Sk. 
Zvyšná a podstatná časť bežného transfera bola pridelená na zabezpečenie činnosti školských  úra-
dov  a  to  641009  obcí  14 148 tis. Sk  s  čerpaním  100,0%  a  641010 VÚC  905 tis. Sk, kde pri-
delené finančné prostriedky boli čerpané na 99,9%. 
 
Kapitálové výdavky za rok 2007   
 

V priebehu  roku  2007 bola  vykonaná  úprava  rozpočtu  na  základe žiadosti Krajského  
školského úradu v Košiciach formou presunu (preklasifikáciou) z kategórie  630 – tovary a služby 
vo výške 125 tis. Sk  na obstaranie dvoch garáži pre zabezpečenie ochrany dvoch služobných 
osobných motorových vozidiel úradu.   
 
       Krajský školský úrad v Košiciach finančne zabezpečoval realizáciu koncertu „Zaspievajme si  
spolu v roku 2007“. Finančné prostriedky boli pridelené v rámci podprogramu 07813 - Usmerňo-
vanie a transformácia  regionálneho školstva v  objeme 65 000,- Sk a boli v plnom rozsahu použi-
té na určený účel.  
 
       V rámci uvedeného podprogramu Krajský školský úrad v roku 2007 tiež realizoval úhradu 
nákladov súvisiacich s organizačným zabezpečením vedomostných a športových súťaží.  Na uve-
dený účel nám bolo z kapitoly  Ministerstva  školstva SR v roku  2007  pridelených 
4 248 000 Sk a ich čerpanie bolo vo výške 4 127 924 Sk. 
 
Krajskému školskému úradu v Košiciach boli Ministerstvom školstva SR schválené 4 projekty 
spolufinancované ESF, z ktorých  na tri boli v roku 2007 poskytnuté zálohy.  
 

1/  Projekt  „Eurošanca pre učiteľov“, kód ITMS 11230220105 
 
 V októbri 2006 konečný prijímateľ KŠÚ v Košiciach požiadal o predlženie realizácie projektu do 31.5.2007 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. K podpisu zmluvy o predlžení realizácie došlo až v priebehu mesiaca 
november 2007 a vzhľadom na krátkosť času nebolo možné zabezpečiť v súlade s predpismi realizáciu personálnych 
výdavkov, ktoré viazaním rozpočtu a predlžením financovania prešli do roku 2008.  
 
                              Celkové náklady projektu s ich realizácia v tis. Sk     Plán 
Názov položky Rozpočet r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 
Personálne náklady 409 185 95  129 
Nákl. na vybav. a zariadenie 370 3 178 1 188 
Náklady projektu 168 35 7  126 
Podpora frekventantov 507 142 45 3 317 
Ostatné náklady 593 322 112 24 135 
Spolu: 2047 687 437 28 895 
 

2/  Projekt  „eVAT- virtuálne autorské tímy“, kód ITMS 11230220228 
 
 Celkovým cieľom projektu je zlepšenie kvality a adaptability učiteľov škôl a školských za-
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu (KŠÚ) v Košiciach a tiež vzdelá-
vanie zamestnancov KŠÚ najmä v oblasti využívania IKT a získania ECDL prostredníctvom bu-
dovania systémovej podpory a realizácie nových programov ďalšieho vzdelávania. 
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 Hlavnými cieľmi projektu sú: 

- vybudovať nástroje systémovej podpory celoživotného vzdelávania učiteľov 

- zvýšiť kvalifikáciu a adaptabilitu učiteľov, a to vývojom a pilotným overením nových 
programov ďalšieho vzdelávania učiteľov a rozvojom IKT zručností 

- Zvýšiť absorbčnú schopnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
na čerpanie finančných zdrojov z eurofondov 

Za hodnotené obdobie 2007 bolo rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 25.1.2007 uskutočne-
né uvoľnenie viazania finančných prostriedkov poskytnutej zálohovej platby č. 2 v celkovej výške 
962.000,- Sk , ktoré boli aj celkové finančné prostriedky poskytnuté na rok 2007. Ďalšia žiadosť 
o poskytnutie zálohovej platby č.3 bola zamietnutá z dôvodu nezúčtovania 40% z poskytnutých 
zálohových platieb v priebehu realizácie projektu za roky 2005 a 2006. 

 
 

Čerpanie finančných prostriedkov: 
 

Celkové náklady projektu a ich realizácia Plán 
Názov položky Rozpočet r.2005 r.2006 r.2007 r.2008 
Personálne náklady 1482 41 344 628 469 
Nákl. na vyb. a zariadenie 680 653 12  15 
Náklady projektu 374 13 27 83 251 
Podpora frekventantov 1409  25 26 1358 
Ostatné náklady 1016 228 247 191 350 
Spolu: 4961 935 655 928 2443 
 
Z uvedeného prehľadu sa dá konštatovať, že z celkových projektovaných nákladov sa  
v skutočnosti vyčerpá len 51% z dôvodu úspor položky frekventantov. 
 
 
3/  Projekt  „Dajme viac tým, ktorí majú menej“, kód ITMS 11230550338 
 
     Cieľom projektu je zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania 
s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu pedagogických zamestnancov predškolských zariadení 
(riaditeľky, učiteľky, asistenti učiteľa) v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu 
v Košiciach v oblastiach s vysokou koncentráciou rómskej populácie prostredníctvom realizácie 
nových programov ďalšieho vzdelávania.  
 
Realizácia projektu                                                                01. 01. 2006  - 28. 02. 2008 
Rozpočet projektu                                                                 1 844 646,00 Sk 
Poskytnutý rozpočet k 31.12. 2007                                         444 666,00 Sk 
Z toho v roku 2007                                                                     82 100,00 Sk      
Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2007                                              439 501,80 Sk  
Z toho v roku 2007 (uvoľnené viazanie z roku 2006)               81 867,00 Sk  
% čerpania  rozpočtu projektu k 31.12. 2007                                    23,83 % 
Z toho % čerpania v roku 2007                                                           4,44 % 
 
Celkové čerpanie finančných prostriedkov: 
1. Personálne výdavky                   178,00 Sk     diéty, ubytovanie, stravné lektorov 
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2. Zariadenie/vybavenie          287 230,00 Sk     výpočtová a digitálna technika      
3. Náklady projektu                   49 997,80 Sk     nájom priestorov a spotrebný tovar    
5. Podpora frekventantov          77 196,00 Sk      cestovné, stravné, ubytovanie 
6. Ostatné náklady                     24 900,00 Sk      PC kurz     
 
     V januári 2007 bolo rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 25. 1. 2007 uvoľnené viazanie finanč-
ných prostriedkov z roku 2006 vo výške 82 100 Sk, ktoré nebolo možné v roku 2006 dočerpať 
v dôsledku nedoriešeného spôsobu odmeňovania  realizačného tímu projektu. 
 
Čerpanie poskytnutých viazaných finančných prostriedkov v roku 2007:  
1. Personálne výdavky                  178,00 Sk      diéty, ubytovanie, stravné lektorov 
3. Náklady projektu                  12 000,00 Sk      nájom priestorov     
5. Podpora frekventantov          44 789,00 Sk      cestovné, stravné, ubytovanie  
6. Ostané náklady                      24 900,00 Sk      PC kurz    
 
     V 31.12.2007 v dôsledku nezúčtovaných zálohových platieb zo strany MŠ SR nebolo možné 
žiadať ďalšie finančné prostriedky aj napriek skutočnosti, že v zmysle harmonogramu realizácie 
projektu boli realizované aktivity, ktoré neboli uhradené.       
Neuhradené záväzky k 31.12.2007  

1. Faktúra Conzulting s.r.o – subdodávka PC kurz                      24 900,- Sk  
2. Cestovné príkazy-cestovné, stravné                                         67 976,- Sk 
3. Personálne výdavky-ostatné                                                    165 772,50 Sk 
 
Spolu neuhradené záväzky k 31.12.2007                                       258 648,50 Sk      

 
                  
4/  Projekt „Prvá voľba – úspešná kariéra“, kód ITMS 11230310101 
   
Cieľom projektu je rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile a :                                                                                                                                     
-  Pomôcť vybraným skupinám žiakov 8.ročníkov ZŠ pri identifikácii ich profesijných záujmov, 
aktivizovať vnútorné zdroje cez aktívne sebapoznávanie, zvýšiť úroveň sebaregulácie a motivácie, 
zvýšiť kontrolu týchto žiakov nad výberom svojho budúceho povolania s cieľom zosúladiť ich zá-
ujmy s reálnou potrebou a ponukou trhu práce.   
-   Zintenzívniť a skvalitniť procesy rozhodovania žiakov pri výbere strednej školy, zosúladiť ich 
výber s potrebami trhu práce. Zvýšiť motiváciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre 
výber povolania. 
-   Zvýšiť dostupnosť, kvalitu a rozsah informácií pre účely kariérneho poradenstva na ZŠ. Cielene 
poskytovať relevantné informácie pre jednotlivé vybrané skupiny žiakov. 
 Tento zámer realizovať s využitím a následnou aplikáciou špecifických poradenských programov 
vytvorených a zameraných na zisťovanie záujmov pre túto vekovú kategóriu žiakov. 
                                     
Realizácia projektu                   01.03.2006  -  29.02.2008 
Rozpočet projektu                      2 197 560,- Sk 
Poskytnutý rozpočet                      500 000,- Sk 
Z toho v roku 2007                        500 000,- Sk 
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2007   498 927,- Sk   čo je 22,7% 
 
     V období 1 až 12/ 2007 boli zrealizované nasledujúce aktivity projektu : tvorba metodiky, zrea-
lizovanie poradenských programov, Otvorené dni kariéry, prezentácia poradenských programov, 
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spustenie webstránky, monitorovanie a analýza výsledkov, mapovanie zmien v procese rozhodo-
vania žiakov, spracovanie odbornej štúdie o výsledkoch projektu, workshop a konferencia pre vý-
chovných poradcov a zamestnancov PPP a CVPP, odborná príprava výchovných poradcov, tvorba 
metodiky poradenstva pre cieľové skupiny, identifikácia žiakov a ich zaradenie do skupín, realizá-
cia prieskumu, kurz ovládania PC . 
Čerpanie finančných prostriedkov : 
Personálne výdavky          202 823,00 Sk  náklady na vyplatenie dohôd o VP za 2/2007   
Zariadenie                         241 090,00 Sk  nákup 8 ks notebookov a 2 ks dataprojektorov 
Náklady projektu                32 383,00 Sk  nákup kancelárskeho materiálu  
Podpora frekventantov          5 067,00 Sk  preplatenie stravy a cestovného účastníkom konfer.                                                                       
Ostatné náklady                   17 564,00 Sk  nákup odborných testov  
 
     Z pridelenej zálohy z marca 2007 vo výške 500 tis. Sk boli čerpané nevyhnutné náklady na roz-
behnutie projektu. V súčasnosti financovanie projektu je zastavené vyčerpaním poskytnutej zálo-
hovej platby. Z vynaložených finančných prostriedkov boli uznané do konca roku 2007 ako opráv-
nené náklady vo výške 496 806,- Sk.  
 
     Zrealizované činnosti tak od marca 2007 nie sú uhradené. Ďalšie čerpanie nákladov projektu je 
tak realizované len v najnutnejších prípadoch aj napriek skutočnosti, že v zmysle harmonogramu 
realizácie projektu boli realizované aktivity, ktoré neboli uhradené. Pre rok 2008 boli z pridelenej 
zálohy v roku 2007 zaviazané finančné prostriedky vo výške 1306,- Sk. Na ostatné prostriedky bo-
la podaná  žiadosť o ich presun do roku 2008 a žiadosť o predlženie lehoty čerpania oprávnených 
nákladov v roku 2008 do 31.9.2008.         
.      
Neuhradené záväzky k 31.12.2007  
Personálne výdavky – dohody za vykonané práce                       555 135,- Sk 
Kancelársky materiál                                                                      79 072,70 Sk 
Kurz na ovládanie PC                                                                     24 900,- Sk 
Strava                                                                                                4 320,- Sk 
Prenájom miestnosti                                                                        75 000,- Sk                                                                                
 
 
6. Personálne otázky 
 
 
 
Osobný úrad  plnil v oblasti riadenia ľudských zdrojov v roku 2007 tieto ťažiskové úlohy: 
 

• úloha C.15 Uznesenia vlády  SR č. 856 z 11. októbra 2006 k návrhu rozpočtu verejnej 
správy na roky 2007 až 2009 – znížiť stanovený počet pracovných miest Krajského škol-
ského úradu v Košiciach o 14 

• služobné hodnotenie štátnych zamestnancov  a v nadväznosti na vykonané služobné hod-
notenie a Nariadenie vlády SR č. 237/2007 Z. z. úprava funkčných platov štátnych zamest-
nancov 

• úprava funkčných platov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme 
a úprava funkčných platov riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti KŠÚ v Košiciach v súlade s Nariadením vlády SR č. 630/2007 Z. z 
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• vymenovanie nových riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KŠÚ v Košiciach v školách a školských zariadeniach, kde končilo funkčné obdobie riadite-
ľov v roku 2007 

• spracovanie miezd zamestnancov KŠÚ a  súvisiace odvodové povinnosti, mesačné, štvrť-
ročné a ročné výkazy pre Sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový a štatistický 
úrad 

• prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo 
verejnom záujme v oblasti informačných systémov, pracovného práva, mzdovej 
a odvodovej oblasti, BOZP, CO, PO a v oblasti školskej legislatívy 

 
Rozpisom záväzných ukazovateľov  štátneho rozpočtu na rok 2007 bol KŠÚ v Košiciach 

určený počet zamestnancov 57 a finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo 
výške 14 761 tis. Sk, ktoré boli vyčerpané v plnej výške. 

 
 
 
Prehľad o počte a štruktúra zamestnancov za rok 2007: 

 
priemerný evidenčný počet zamestnancov 

k 31. decembru 2007 
 plán Evidenčný po-

čet zamestnan-
cov 
k 31.12.2007 

prepočítaný vo fyzických osobách 

štátna služba 40 27 31 31 
verejná služba 17 17 15 17 

spolu 57 44 46 48 

 
V priebehu roka 2007 skončilo štátnozamestnanecký pomer deväť štátnych  zamestnancov 

a pracovný pomer ukončil jeden zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme. 
 
 
Čerpanie mzdových prostriedkov podľa kategórie zamestnancov: 
 
  

 mzdové pro-
striedky  
(v tisícoch Sk) 

Priemerný 
mesačný plat 

osobné príplat-
ky 
(v tisícoch Sk) 

štátni zamestnan-
ci 

11 206 30 124 2 456 

zamestnanci vy-
konávajúci práce 
vo verejnom zá-
ujme 

3 555 17 427 704 

S p o l u: 14 761 25 627 3 160 

 
V oblasti vzdelávania zamestnancov KŠÚ 

 
 Hlavné vzdelávacie aktivity zamestnancov v štátnej službe sa zrealizovali v uplynulých 
rokoch. Vzdelávania v cudzích jazykoch sa zúčastňujú 4 zamestnanci. 30 zamestnancov v štátnej 
službe sa zúčastnilo 68 krátkodobých vzdelávacích aktivít. 
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7.      Ciele a prehľad ich plnenia 
 
 Krajský školský úrad v Košiciach v roku 2007 plnil prioritné úlohy podľa požiadaviek a 
termínov určených MŠ SR a ďalšie úlohy v zmysle platnej legislatívy. 

 KŠÚ v Košiciach ako úrad špecializovanej štátnej správy poskytoval zriaďovateľom od-
bornú pomoc v oblasti školskej problematiky. Táto činnosť pretrvávala v náplni práce jednotlivých 
oddelení KŠÚ v Košiciach vo väčšej miere najmä pre tých zriaďovateľov, ktorí nemali s riadením 
školstva potrebné skúsenosti. Odborná pomoc spočívala najmä v individuálnych konzultáciách so 
starostami obcí a primátormi miest Košického kraja. Krajský školský úrad v Košiciach zorganizo-
val v dňoch 19. – 21.3.2007 tri odborné semináre pre novo nastupujúcich starostov obcí po komu-
nálnych voľbách. 

 V súvislosti s § 4 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. sa odborní radcovia OOMČ KŠÚ v Koši-
ciach zúčastňovali na výberových konaniach na funkciu riaditeľa školy. V školách a školských za-
riadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach sa v roku 2007 uskutočnilo 4 výberové 
konaní, na ktorých sa odborní radcovia KŠÚ zúčastnili ako členovia rád škôl. V školách a ŠZ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC sa uskutočnilo 11 výberových konaní v materských ško-
lách, 16 v základných školách a 6 v stredných školách, na ktorých sa zamestnanci KŠÚ zúčastnili 
s hlasom poradným.  

 Náročnosť v orientácii a zmenách v školskej legislatíve si aj v roku 2007 vyžiadala organi-
zovanie pracovných porád a odborných seminárov pre zriaďovateľov i riaditeľov škôl a ŠZ s touto 
problematikou. Ich program bol zameraný na výklad nových právnych noriem a realizáciu v praxi. 
Výsledkom pracovných stretnutí bolo zlepšenie dodržiavania legislatívy a elimináciu jej porušo-
vania najmä zo strany zriaďovateľov škôl a ŠZ.  

 Odborní radcovia KŠÚ v Košiciach pre základné školy a špeciálne školy a ŠZ spolupraco-
vali s MŠ SR pri organizačnom spracovaní zberu údajov pre tvorbu rozpočtu špeciálnych škôl 
a ŠZ na rok 2008 (Eduzber).  

 Odborní radcovia OOMČ KŠÚ v Košiciach zabezpečili kontrolu spracovania údajov 
Eduzberu za všetky školy a školské zariadenia v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
v Košiciach a ich odoslanie na MŠ SR.  

 Odborní radcovia KŠÚ v Košiciach v septembri 2007 zabezpečili spracovanie údajov 
v súlade so školskými obvodmi základných škôl pri uplatňovaní nároku na preplatenie cestovného 
žiakom z obcí, kde nie je zriadená základná škola alebo jej 2. stupeň v súlade s § 8 zákona č. 
596/2003 Z.z. Údaje boli zosúladené na základe dohôd medzi obcami a všeobecne záväzných na-
riadení pre určenie školských obvodov. Získané údaje z jednotlivých základných škôl Košického 
kraja tvorili podklad pre zabezpečenie účelových finančných prostriedkov v súlade s § 4 ods. 13 
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a ŠZ.  

   

 V roku 2007 bolo v školských úradoch Košického kraja vedených 44 odborných zamest-
nancov. Všetky úrady splnili podmienku § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. a odporúčanie čl. 2 
ods. 4 Smernice MŠ SR č. 8/2005-E, aby činnosti spojené s preneseným výkonom štátnej správy 
v školstve odborne zabezpečoval najmenej jeden zamestnanec, ktorý spĺňa požiadavku odbornej 
a pedagogickej spôsobilosti pre učiteľa základnej školy, resp. strednej školy na VÚC. 

Kladne hodnotíme spoluprácu školských úradov Košice, Michalovce, Trebišov, Sečovce, 
Smižany, Margecany, Čaňa, Krompachy, Trhovište a Vinné pri organizovaní spoločných metodic-
kých podujatí pre riadiacich i ostatných pedagogických zamestnancov okresov a ich aktívnu spo-
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luprácu s MPC Prešov pri zabezpečovaní priebežného vzdelávania a prípravy vedúcich pedagogic-
kých zamestnancov. 

Konštatujeme, že spolupráca odborných zamestnancov školských úradov so školami 
a školskými zariadeniami je na dobrej úrovni v smere celkovej komunikácie so záujmom riešiť 
riadiace problémy najmä v málotriednych školách.  

Zákon č. 596/2003 Z.z. ukladá krajským školským úradom organizovať a finančne zabez-
pečovať vedomostné a športové súťaže. Nositeľom tejto úlohy počnúc vypracovaním koncepcie 
organizovania súťaží, cez organizačné pokyny pre organizátorov a tvorbu rozpočtu bolo aj v roku 
2007 oddelenie odborných a metodických činností KŠÚ v Košiciach v súčinnosti s oddelením 
ekonomických činností. Po vyžiadaní súhlasov od zriaďovateľov boli aj v roku 2007 oslovené cen-
trá voľného času v Košickom kraji a niektoré školy, za pomoci ktorých boli obvodné a krajské ko-
lá súťaží detí a žiakov škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach organizované.  

 
8.      Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku 

 
 V treťom roku činnosti KŠÚ sa KŠÚ zameral na  skvalitnenie pôsobenia a prienik do meri-

tórnych oblastí a úloh, ktoré stáli pred celou školskou sústavou a oblasťou výchovy a vzdelávania.  
 

8.1  Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie Krajského školského úradu 
 v Košiciach, realizácia  a prevádzka  automatizovaného  informačného systému 

 
KŠÚ v Košiciach sídli na Zádielskej ulici č.1, Košice.  Autoprevádzka Krajského školské-

ho úradu v Košiciach je  zabezpečovaná 2  služobnými motorovými vozidlami so služobnými vo-
dičmi a 1 referentským služobným motorovým vozidlom, čo plne postačuje pre zabezpečenie pl-
nenia úloh všetkých zamestnancov KŠÚ v Košiciach. Opravy, údržbu a starostlivosť 
o automobilový park vykonáva dodávateľský vybraný autoservis v Košiciach. 

 
Krajský školský úrad v Košiciach je napojený na sieť SANET a správcovské služby si za-

bezpečuje vlastnými zamestnancami.  
 

 Všetci odborní zamestnanci KŠÚ sú pripojení na sieť SANET s využívaním Internetu 
a elektronickej pošty, vo svojej práci využívajú aplikačné programové vybavenie podľa svojho za-
radenia. Ide najmä o využívanie Microsoft Office – Word a Excel, ale aj o programy týkajúce sa 
ekonomickej, personálnej a prevádzkovej agendy. Vo veľkej miere sa využíva informačný systém 
od firmy IVES na základe zmluvy a licencie.  Krajský školský úrad samostatne zabezpečuje spra-
covanie pošty – WINASU, spracovanie miezd – PAM, účtovníctva a pokladne – IBEU. KŠÚ na-
pojený na systém štátnej pokladnice a využíva aj elektronické zasielanie výkazov z programu 
PAM pre sociálnu poisťovňu,  aj pre  zdravotné poisťovne. 
 
 Krajský školský úrad v Košiciach má svoju www stránku www.ksuke.sk, na ktorej sú prie-
bežne zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji, pre ďalšie 
organizácie a verejnosť. Takmer so všetkými zriaďovateľmi je funkčné spojenie pomocou elektro-
nickej pošty.  
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8.2  Hodnotenie dosiahnutých výsledkov KŠÚ v Košiciach v roku 2007 
 
KŠÚ  v Košiciach konštatuje počas roka 2007  ďalšie zlepšovanie komunikácie s obcami 

Košického kraja ako zriaďovateľmi základných škôl a ŠZ.  
 
Tiež spolupráca so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných škôl a školských zaria-

dení je na veľmi dobrej úrovni. KŠÚ má pre túto spoluprácu určeného samostatného odborného 
radcu, ktorý zabezpečuje kompletný poradenský servis zriaďovateľom a riaditeľom neštátnych 
škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ, ktorí aktívne využívajú odbornú 
a metodickú pomoc KŠÚ. 

 
       Spolupráca s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky  bola počas roka 2007 na 
dobrej úrovni. KŠÚ v Košiciach často komunikuje s MŠ SR v oblasti personálnej, legislatívnej, 
informačnej, ekonomickej a odborno-metodickej. Najčastejšia komunikácia je v oblasti zberu úda-
jov k financovaniu škôl a školských zariadení, spracovávania údajov o činnosti KŠÚ 
a o regionálnom školstve a v oblasti realizácie zmien v sieti škôl a školských zariadení MŠ SR. 
Uvedená spolupráca je konštruktívna a primeraná vzájomným požiadavkám pri plnení úloh vzhľa-
dom na zabezpečenie optimálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a škol-
ských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ.  
    
 Na dobrej úrovni bola  v roku 2007 aj spolupráca Krajského školského úradu v Košiciach 
najmä: 
• so Sekciou európskej  integrácie MŠ SR 
• so Školským výpočtovým strediskom v Michalovciach  
• s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny  
• so Školským inšpekčným centrom v Košiciach 
• s ostatnými KŠÚ  
• s ÚIPŠ v Bratislave  
• so Štátnym pedagogickým ústavom 
 
Ďalšie organizácie, s ktorými KŠÚ spolupracuje : 
• Metodicko-pedagogické centrum v Prešove 
• Iuventa 
• SAŠŠ 
• Občianske združenie FEMAN 
• Štátne divadlo v Košiciach  
• US Steel v Košiciach 
• Dom techniky v Košiciach 
• Nadácia Schola 
• Nadáciou Škola dokorán 
• Academia Istropolitana 
• Krajské osvetové stredisko v Košiciach 
• Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach 
• Stredisko krízovej intervencie 
• partnerské školy v Nemecku a Maďarsku 

O úspešnom zvládnutí úloh KŠÚ v Košiciach svedčia pozitívne ohlasy zriaďovateľov 
a riaditeľov škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ, najmä po osobných odborných a metodických 
konzultáciách.  
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9.      Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 
 

Medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov  Krajského školského úradu v Košiciach počas ro-
ka 2007 patrili : 
• zriaďovatelia škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ 
• riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 
• zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 
• riaditelia a zamestnanci poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
• Ministerstvo školstva SR 
• ŠPÚ Bratislava 
• ŠŠI Bratislava, Košice 
• ŠIOV Bratislava 
• ÚIPŠ Bratislava 
• MPC Bratislava, Prešov, Trenčín 
• VÚC 
• obecné školské úrady 
• územná školská rada 
• Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
• mimovládne a neziskové organizácie 
• verejnosť 

 
 
 
Medzi odberateľov možno považovať aj iné inštitúcie, s ktorými KŠÚ v Košiciach spolu-

pracuje a sú uvedené v časti 8.2. 
 
 
 
 
 
 
         doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. 
                prednosta 
 
 
 
Prílohy: 
      - Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

- Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  podľa stavu k 09/2007 
- Školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k 10/2007 

 
 
 
 
Z čiastkových podkladov oddelení a útvarov KŠÚ 
spracovala Kancelária prednostu KŠÚ v Košiciach 
V Košiciach 27. apríla 2008 
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Štátne

Súkromné

Cirkevné

Prílohy:  
 
Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu 
k 31. 12. 2007 

 
 
Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu k 09/2007 
 

Druh školy SPOLU Štátne Súkromné Cirkevné 
Materské školy 19918 19269 135 514 
Základné školy 75661 71520 917 3224 
Špeciálne školy  5285 5173 60 52 
Združené SŠ 9365 8273 410 682 
SOUaU 6681 6344 77 260 
SOŠ 11520 10263 970 287 
Gymnázia 14973 12598 636 1739 
SPOLU deti a žiaci 143403 133440 3205 6758 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školy a ŠZ Spolu Štátne Cirkevné Súkromné 

Materské školy 451 437 10 4 
Základné školy 322 301 15 6 
Stredné školy 121 93 10 18 
Špeciálne školy a ŠZ 65 61 2 2 
Základné umelecké školy 33 22 3 8 
Jazykové školy 7 5 1 1 
CVČ a ŠSZČ 49 32 6 11 
ŠPP  9 8 0 1 
PPP a CVPP 10 8 0 2 
Zariadenia náhradnej výchovy 6 6 0 0 
Školy v prírode 6 5 1 0 
Domovy mládeže 23 21 2 0 
Zariadenia školského stravovania 652 629 16 7 
Strediská služieb škole 3 3 0 0 
Školské kluby detí 262 246 13 3 

Spolu 2019 1877 79 63 
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Školy a ŠZ  v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  – k 10/2007 

 
Typ školy Počet škôl Počet detí/žiakov 
Stredné školy 3 1657 
Špeciálne ZŠ 40 4252 
Špeciálne MŠ 4 173 
Špeciálne SŠ 17 748 
Zariadenia náhradnej výchovy 
a prevencie:    
z toho:             -      RDD 

              -     RDaM 
              -     LVS 
              -     DC 

6 
 
3 
1 
1 
1 
 

285 
 
154 
13 
89 
30 
 

ŠPP 8 - 
PPP a CVPP 8 - 
Školské jedálne 19 - 
SPOLU:  105 7115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          

                                                                  
 
 
 
                                                                       Počet detí/žiakov 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


