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1.

Identifikácia organizácie

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:

Krajský školský úrad v Košiciach
Zádielska 1, 040 78 Košice

Rezort / zriaďovateľ:
Kontakt:

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
tel.: ++421-055 / 72 45 442-3, fax.: ++421-055 / 72 45 437
E-mail: ksuke@ksuke.sk
Web: www.ksuke.sk
35557184
rozpočtová organizácia

IČO:
Forma hospodárenia:
Štatutárny orgán:

doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. – prednosta – vedúci služobného
úradu

Členovia vedenia organizácie:
JUDr. Jozef Štuller – vedúci osobného úradu, zástupca prednostu úradu
PaedDr. Daniela Jutková – vedúca kancelárie prednostu úradu
PhDr. Anna Racková - vedúca oddelenia odborných a metodických činností
Ing. Viera Kováčová - vedúca oddelenia ekonomických činností
Ing. Jozef Selín – vedúci oddelenia kontroly
Ing. Valent Mokrý – vedúci správy vnútornej prevádzky
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 zariadeniam v územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach bez rozdielu zriaďovateľov,
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 pracovnoprávnej v školách a v školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka z úrovne MŠ SR vykonáva rozpis normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.
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•

•

•

2.
2.1

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 zamestnávateľa pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na KŠÚ v Košiciach,
podľa rozhodnutia vlády SR koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s inými orgánmi štátnej
správy.

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
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 niektorých zákonov najmä v nasledovných oblastiach:
-

-

zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení podľa siete MŠ SR, ktoré sú určené týmto zákonom (špeciálne školstvo, školy a zariadenia s osobitnými podmienkami),
výkon štátnej správy v prvom stupni vo veciach posudzovania a rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí na ZŠ a SŠ,
výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka, alebo zanedbávania povinnej školskej dochádzky žiaka, ak v prvom stupni rozhodla 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, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky pri ukončovaní štúdia na školách v územnej pôsobnosti,
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 školských 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,
poskytovanie právneho poradenstvo,
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-

-

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 zariadení 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,
• realizáciu vzdelávania pedagogických zamestnancov formou odborných seminárov
a tvorivých dielní v rámci projektov ESF spracovaných KŠÚ v Košiciach,
• zvyšovanie odborného vzdelávania vlastných zamestnancov úradu v rámci legislatívy, pokračovať v jazykovom vzdelávaní, zvyšovanie zručností v práci s PC,
• rozširovanie možností výmeny pracovných skúseností zamestnancov KŠÚ v Košiciach so
zamestnancami 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 niektorých zákonov.
Ďalšie úlohy:
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

3.

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 racionálne a ekonomicky efektívne využívanie objektov s dôrazom na vzdelávanie žiakov marginalizovaných skupín,
pokračovať v racionalizácii špeciálnych škôl a školských zariadení v kraji,
sledovať potreby trhu práce a v spolupráci so zriaďovateľmi iniciovať zmeny v zameraní študijných 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.

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 v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Košiciach boli uskutočnené nasledovné racionalizačné opatrenia :

•

vyradenie zo siete škôl a školských zariadení :

•

- MŠ pri ZZ Detská liečebňa, Štós - kúpele k 31.7.2006
- ZŠ pri ZZ Detská liečebňa, Štós - kúpele k 31.7.2006
- ZŠ pri NsP, Špitálska 1, Rožňava
k 30.6.2006
zaradenie do siete škôl a školských zariadení :
-

DIC Opatovská cesta 101, Košice
OU Zeleného stromu 8, Rožňava
PŠ Fabiniho 3, Spišská Nová Ves
PŠI Ždaňa 244

od 1.9.2006
od 1.9.2006
od 1.9.2006
od 1.9.2006
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( S účinnosťou od 1.1. 2006 bolo Stredné odborné učilište železničné, Palackého 14 v Košiciach
delimitované zo Železníc Slovenskej republiky na Krajský školský úrad ako samostatne hospodáriaca príspevková organizácia).
4.2

Realizácia ťažiskových úloh vo vzťahu k zriaďovateľom, školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti

V územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach bolo k 31.12.2006 :
•

379 zriaďovateľov štátnych, cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení (ďalej ŠZ),
z ktorých je :

• 327 zriaďovateľov základných štátnych škôl
• 40 zriaďovateľov súkromných škôl a ŠZ
• 10 zriaďovateľov cirkevných škôl a ŠZ
• 1 zriaďovateľ štátnych stredných škôl a ŠZ – Košický samosprávny kraj
• 1 zriaďovateľ špeciálnych škôl a ŠZ – KŠÚ v Košiciach
V územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach bolo k 31.12.2006 :

•

203 obcí a miest, ktoré majú spolu zriadených 22 školských úradov,

•

67 obcí, zriaďovateľov základných škôl, nemá zriadený školský úrad, z uvedeného dôvodu
KŠÚ v Košiciach:
-

-

podľa § 10 ods. 11 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. rozhodoval v druhom stupni
vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej
zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom,
podľa § 10 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z.z. vykonával činnosti obce ako školského úradu.

Krajský školský úrad 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 (špeciálne školy a ŠZ, poradenské zariadenia, bilingválne gymnáziá a SOU železničné
v Košiciach).
V činnosti KŠÚ v Košiciach v roku 2006 bol kladený dôraz na:
-

-

odbornú, metodickú a poradenskú činnosť pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských
zariadení v oblasti organizácie, výchovy a vzdelávania, financovania, zberu údajov, štatistiky
a informatiky,
finančné zabezpečenie škôl a školských zariadení,
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a efektívneho využívania pridelených
finančných prostriedkov,
skvalitňovanie organizácie vedomostných a športových súťaží,
zvyšovanie odbornosti a kompetentnosti vlastných zamestnancov úradu priebežným vzdelávaním

Usmernenia, pokyny poskytnuté školám, školským zariadeniam a zriaďovateľom:
6
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•
•

Usmernenie k zavedenie predmetu informatická výchova a informatika na ZŠ

•

Usmernenie ku zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠ SR pre KSK

•

Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach ku
asistentom učiteľa na rok 2006

•

Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v
Košiciach ku podmienkam a postupu úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov na školský rok 2006-2007

•

Usmernenie v oblasti vzdelávacích poukazov pre
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach

•
•

Usmernenie ku kultúrnym poukazom pre základné školy a špeciálne základné školy

•
•

Usmernenie k Monitoru 9 – 2006 pre základné školy a špeciálne základné školy

•
•

Usmernenie k súťažiam e- learningové ceny a Cena mládeže za rozvoj 2006

•
•
•
•

Usmernenie ku školskému štatistickému výkazníctvu

•
•

Organizačný pokyn k opravnému termínu a náhradnému termínu maturitnej skúšky

•

Organizačný pokyn pre základné a stredné školy v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k
prijímaciemu konaniu do 1. ročníka strednej školy

•
•

Organizačný pokyn k súťaži Deti maľujú prezidentovi

•

Vzorové rozhodnutia pre neštátne školy a ŠZ o prijatí dieťaťa do MŠ, o prijatí žiaka na súkromnú strednú školu, vzorová prihláška do záujmového útvaru

•

Metodické pokyny pre organizovanie a finančné zabezpečenie predmetových olympiád
a postupových súťaží zabezpečovaných KŠÚ v Košiciach na rok 2006

Usmernenie ku zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠ SR pre obce a mestá

školy

a školské

zariadenia

Usmernenie k termínom konania externej časti a písomnej formy internej časti MS v školskom roku 2006-2007
Usmernenie pre základné školy v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k zápisu detí do 1.
ročníka základnej školy pre školský rok 2006-2007
Usmernenie základným školám v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k zisťovaniu odbornosti vyučovania cudzích jazykov
Usmernenie k súťaži Európsky učiteľ jazykov roka
Usmernenie ku objednávkam na učebnice pre žiakov prvých ročníkov
Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach na školský rok
2006-2007
Organizačný pokyn k menovaniu predsedov predmetových maturitných komisií a školských
maturitných komisií

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
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•

Organizačné zabezpečenie predmetových olympiád a postupových súťaží v okresoch Košického kraja na rok 2006

•
•
•

Podklady a otázky k problematike financovania školských súťaží
Metodické usmernenie k príprave projektu „Škola podporujúca zdravie“
Metodický pokyn k vyúčtovaniu školských športových súťaží za kalendárny rok 2006

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
Rozhodnutia v 1. stupni vo veciach rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných ZŠ a SŠ v zahraničí

77
3

V oblasti vydávania dekrétov a poverení
Činnosť

Počet

Menovacie dekréty pre predsedov predmetových maturitných komisií
Menovacie dekréty pre predsedov školských maturitných komisií
Menovacie dekréty pre predsedov komisií pre záverečné a absolventské skúšky
Menovacie dekréty pre predmetové olympiády a postupové súťaže
Menovacie dekréty do Krajskej odbornej komisie pre školské športové súťaže
Poverenia k organizovaniu predmetových olympiád a postupových súťaží
Poverenia k organizovaniu športových súťaží

1262
103
85
240
13
97
230

Správy vypracované v roku 2006

•

Regionálna správa o stave výchovy a vzdelávania špeciálnych škôl a ŠZ v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach za školský rok 2005-2006,

•

Správy o stave výchovy a vzdelávania základných škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ
v Košiciach za školský rok 2005-2006 v okresoch Gelnica, Košice I až IV, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov,

•

Správy o stave výchovy a vzdelávania základných umeleckých škôl Košického kraja za školský rok 2005-2006 v okresoch Gelnica, Košice I až IV, Michalovce, Rožňava, Sobrance,
Spišská Nová Ves, Trebišov,

•

Správy o stave výchovy a vzdelávania centrách voľného času Košického kraja za školský rok
2005-2006 v okresoch Gelnica, Košice I až IV, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov,

•
•

Správa o činnosti poradenských zariadení Košického kraja (PPP a ŠPP),

•

Správa o priebehu a celkovej úrovni maturitnej skúšky v školskom roku 2005-2006,

Správy o činnosti školských úradov v územnej pôsobnosti Košického kraja za školský rok
2005-2006 v okresoch Gelnica, Košice I až IV, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov,
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•

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

•

Správa o činnosti obcí Košického kraja
v oblasti školstva za rok 2005

•
•
•
•
•
•

Správa o vydávaní periodík KŠÚ pre MK SR

v oblasti

preneseného

výkonu štátnej správy

Správa o stave prevencie kriminality a protispoločenskej činnosti
Výročná správa o činnosti KŠÚ v Košiciach za rok 2005
Monitorovacie správy o realizácii schválených projektov z ESF
Správa o výsledku hospodárenia KŠÚ za rok 2005
Súhrnná správa o hospodárení za rok 2005

Správy slúžia pre plánovanie nových aktivít úradu i ďalším užívateľom a verejnosti.
V oblasti pripomienkového konania
V súvislosti s prípravou nových rezortných predpisov odborní zamestnanci KŠÚ počas roka 2006 spracovali pripomienky k návrhom legislatívnych noriem :

•

Pripomienky k Návrhu akčného plánu politiky mládeže na rok 2007, ktorý vyplýva z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 2007

•

Pripomienky k rezortnému predpisu, na základe ktorého bude MŠ SR poskytovať finančné
prostriedky vo forme príspevku zriaďovateľom na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení

•
•
•

Stanovisko k návrhu Výnosu MŠ SR o poskytovaní dotácií

•

Pripomienky k návrhu vyhlášky MŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR 510/2004
Z.z.

•

Pripomienky k príprave Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách
Slovenskej republiky

•
•
•

Pripomienky k Operačnému programu – Vzdelávanie

Pripomienky a návrhy k obsahu Učiteľských novín
Pripomienky a podklady do Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok
2006-2007

Pripomienky ku návrhu Koncepcie poradenských zariadení
Pripomienky k návrhu Nariadenia vlády SR č. 2/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti
rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia

V oblasti kontrolnej činnosti
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K dôležitým úlohám KŠÚ počas roka 2006 patril i výkon kontrolnej činnosti vrátane návrhov
opatrení v oblasti riadiacej práce. Zamestnanci KŠÚ v Košiciach vykonávali v roku 2006 kontrolu
zameranú na:
•
•

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu.

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 2006 bolo zamestnancami KŠÚ vykonaných 86 kontrol.
Pri týchto kontrolách boli zistené viaceré porušenia zákonov, z ktorých boli vyvodené zákonom
stanovené sankcie za ich porušenie.
P.č.
1.

Dátum
Kontrolovaný subjekt
vystavenia
poverenia
13.1.2006
MŠ Dobšiná

2.

17.1.2006

3.

23.1.2006

4.

27.1.2006

5.

6.2.2006

6.

6.2.2006

7.

7.2.2006

8.

6.2.2006

9.

7.2.2006

10. 10.2.2006

Zameranie

Dodržiavanie zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve
ŠZŠ Sečovce
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme v nadväznosti na zákon č.
433/2003 Z.z. Zákonník práce
SPoŠ Michalovce
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme v nadväznosti na zákon č.
433/2003 Z.z. Zákonník práce a Vyhlášky č.
121/1994 Z.z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke
zariadení ŠS
ŠJ pri Spojenej škole sv. Dodržiavanie Vyhlášky č. 121/1994 Z.z.
Košických mučeníkov
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení ŠS
v nadväznosti na Vyhlášku č. 214/2003 Z.z.
o požiadavkách na zariadenia spoloč. stravovania
ZŠ Turňa n./Bodvou
Dodržiavanie Vyhlášky č. 145/1996 Z.z.
ZŠ Čečejovce
o prijímaní na štúdium na stredné školy v znení
neskorších predpisov
2 x ZŠ Trebišov
Dodržiavanie Vyhlášky č. 145/1996 Z.z.
o prijímaní na štúdium na stredné školy v znení
neskorších predpisov
MŠ, ŠZŠ, ZŠ, SOU, OA Dodržiavanie Vyhlášky č. 145/1996 Z.z.
pre telesne postihnutých, o prijímaní na štúdium na stredné školy v znení
RDD Bankov, LVS Ko- neskorších predpisov
šice - Barca
ZŠ sv. Cyrila a Metoda Dodržiavanie Vyhlášky č. 145/1996 Z.z.
Košice
o prijímaní na štúdium na stredné školy v znení
neskorších predpisov
ZŠ Jasov
Dodržiavanie Vyhlášky č. 453/2005 Z.z. o rozsahu
a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného
štipendiá v nadväznosti na metodické pokyny na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ
ZŠ Slovinky
Dodržiavanie § 32 zákona č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákon
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Záznam
Záznam
Protokol

Záznam

Záznam
2 x Záznam
Záznam

Záznam
Protokol

Záznam
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11. 14.2.2006
12. 20.2.2006
13. 28.2.2006

14. 8.3.2006
15. 8.3.2006
16. 27.3.2006
17. 27.3.2006
18. 27.3.2006
19. 28.3.2006
20. 30.3.2006
21. 3.4.2006
22. 10.4.2006
23. 10.4.2006

24. 20.4.2006

ŠÚ Margecany

Dodržiavanie § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve
ŠÚ Trebišov
Dodržiavanie § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Úrad KSK
Dodržiavanie § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
§ 2 zákona č. 365/2004 Z.z. antidiskriminačný zákon
ŠZŠI Ždaňa
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme v nadväznosti na zákon č.
428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov
Gymnázium M. R. Šte- Dodržiavanie Metodického pokynu č. 5/2004-E
fánika Košice
o poskytovaní finančného príspevku z európskeho
fondu
Súkromná stredná ume- Dodržiavanie Smernice č. 13/2004-I o poskytovaní
lecká škola Košice
dotácií v pôsobnosti MŠ
Spoločný obecný úrad
Dodržiavanie Smernice č. 13/2004-I o poskytovaní
Vinné
dotácií v pôsobnosti MŠ
ZŠ s MŠ Vlachovo
Dodržiavanie Smernice č. 13/2004-I o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MŠ
ZŠ s MŠ Čečejovce
Dodržiavanie Smernice č. 13/2004-I o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti MŠ
ZŠ s MŠ Zatín
Dodržiavanie § 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb.
Školský zákon a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z.z.
o financovaní regionálneho školstva
ŠZŠ Moldava n./Bodvou Dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v nadväznosti na zákon č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách
ŠJ pri ZŠ s MŠ Krásna
Dodržiavanie Vyhlášky č. 121/1994 Z.z.
n./Hornádom
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení ŠS
PPP pre PZ a ZŠ Košice Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
prác vo verejnom záujme
ZŠ Bystrany
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme

Záznam
Záznam
Záznam

Záznam
Záznam
Záznam
Záznam
Záznam
Záznam
Záznam
Protokol
Záznam
Záznam

Záznam

25. 24.4.2006

ZŠ s MŠ Rakovec
n./Ondavou

Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania

26. 5.5.2006

RDD Mlynky – Biele
Vody

Dodržiavanie
zákona
č.
330/1996
Z.z. Protokol
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

27. 5.5.2006

ŠZŠ Michalovce

Dodržiavanie č. 218/1993 Z.z. o správe majetku Záznam
štátu

28. 10.5.2006

ŠZŠ Rožňava

29. 11.5.2006

ŠZŠ Vtáčkovce

Dodržiavanie č. 218/1993 Z.z. o správe majetku Záznam
štátu
Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania

30. 11.5.2006

Súkromné osemročné
gymnázium Košice

Dodržiavanie Vyhlášky MŠM a Š SR č. 122/1992 Protokol
Zb. o organizácií školského roka na ZŠ a SŠ, Vyhlášky MŠM a Š SR č. 80/1991 Zb. o stredných
školách v platnom znení
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31. 11.5.2006

ZŠ s MŠ Porúbka

Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania

32. 17.5.2006

ŠZŠ Spišská Nová Ves

33. 26.5.2006

ZSŠ služieb Rožňava

34. 26.5.2006

CZŠ Rožňava

Dodržiavanie
zákona
č.
330/1996
Z.z. Záznam
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Dodržiavanie § 5 ods. 4, § 29 zákona č. 596/2003 Protokol
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Dodržiavanie
zákona
č.
597/2003
Z.z. Záznam
o financovaní reg. školstva a Nariadenia vlády č.
2/04 ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov

35. 29.5.2006

ŠZŠ Moldava n./Bodvou Dodržiavanie
zákona
č.
330/1996
Z.z. Záznam
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

36. 29.5.2006

ŠÚ Smižany

37. 31.5.2006

ŠZŠ Košice

38. 1.6.2006

ZŠ s MŠ Malčice

39. 1.6.2006

ZŠ s MŠ Krčava

40. 6.6.2006

ZŠ s VJM Kráľovský
Chlmec

41. 6.6.2006

Športové Gymnázium
Košice

42. 8.6.2006

RDD Horný Bankov

43. 12.6.2006

ZŠ Kecerovce

44. 13.6.2006

ŠSZ pri RDD Bačkov

Dodržiavanie Vyhlášky č. 121/1994 Z.z. Záznam
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení ŠS

45. 16.6.2006

ŠZŠ Dobšiná

Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania

Dodržiavanie § 6 ods. 5, § 7 ods. 3, §10 ods. 11 Záznam
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve
Dodržiavanie
zákona
č.
330/1996
Z.z. Záznam
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákona
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania
Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania
Dodržiavanie § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. Protokol
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
§ 3 písm. c) zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác
vo verejnom záujme
Dodržiavanie § 5 ods. 4, § 29 zákona č. 596/2003 Protokol
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom Záznam
obstarávaní a zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach
Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania
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46. 19.6.2006

ŠZŠ Košice

47. 21.6.2006

OcÚ Boliarov

48. 26.6.2006

MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SOU
a OA pre telesne postihnutých Košice
PPP pre stredné školy
Košice

49. 27.6.2006

50. 29.6.2006
51. 5.9.2006

52. 5.9.2006

Dodržiavanie
zákona
č.
523/2004
Z.z. Záznam
o rozpočtových pravidlách a zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní
Dodržiavanie
zákona
č.
597/2003
Z.z. Záznam
o financovaní regionálneho školstva

Dodržiavanie
zákona
č.
523/2004
Z.z.
o rozpočtových pravidlách a zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní
Dodržiavanie
zákona
č.
523/2004
Z.z.
o rozpočtových pravidlách a zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní
PPP pre PZ a ZŠ V Ko- Dodržiavanie § 32 zákona č. 365/2004 Z.z. Antišiciach
diskriminačný zákon
ŠJ DM Werferova č. 10, Dodržiavanie vyhlášky č. 121/1994 Z.z.
Košice
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v platnom znení a dodržiavanie
Nariadenia vlády SR č. 298/2006 o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
MŠ Havanská č. 26,
Dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
Košice
prác vo verejnom záujme a zákona č. 152/1998 Z.z.
o sťažnostiach

Záznam
Záznam

Záznam
Protokol

Protokol

53. 6.9.2006

Úrad KSK

Dodržiavanie § 3 zákona č. 596/2003Z.z. o štátnej Záznam
správe
v školstve
a školskej
samospráve
v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme

54. 11.9.2006

ŠÚ Sobrance

Dodržiavanie §7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z.

Záznam

55. 13.9.2006

OcÚ Žbince

Protokol

56. 18.9.2006

ZŠ Zemplínska Teplica

57. 19.9.2006
58. 4.10.2006

ŠÚ Dobšiná
Domov mládeže Werferova č. 10, Košice

59. 6.10.2006

OcÚ Drienovec

60. 9.10.2006

ŠZŠ Vojenská č. 13,
Košice

Dodržiavanie §§ 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z.
v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone
prác vo verejnom záujme
Dodržiavanie § 8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a Smernice
MŠ SR č. 11/2005 z 20.7.2005
Dodržiavanie §7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z.
Dodržiavanie § 5 ods. 1 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 v nadväznosti na zákon č. 433/2003
z.z. Zákonník práce
Dodržiavanie § 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom
záujme v nadväznosti na Vyhlášku MŠ SR č.
41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov
Dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z.z. o správe
majetku štátu v platnom znení, v nadväznosti na
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

61. 10.10.2006

OcÚ Vojka

Záznam
Záznam
Protokol

Záznam

Záznam

Dodržiavanie vyhlášky č. 121/1994 Z.z. Protokol
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v platnom znení a dodržiavanie
Nariadenia vlády SR č. 298/2006 o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

13

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2006
Krajský školský úrad v Košiciach
62. 23.10.2006

ZŠ s MŠ Tušická Nová
Ves

Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania

63. 27.10.2006

ZŠ s MŠ VJM Boľ

Dodržiavanie vyhlášky č. 453/2005 Z.z. o rozsahu Záznam
a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného
štipendia v nadväznosti na Metodické pokyny na
hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl

64. 31.10.2006

ZŠ Nálepkovo

65. 3.11.2006

Súkromné gymnázium
Galaktická č. 9, Košice

66. 3.11.2006

OUI Prakovce

Dodržiavanie § 32 písm. a), b), c) zákona č. Záznam
29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
v platnom znení a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení
Dodržiavanie § 5 ods. 4, § 29 a § 38 zákona č. Záznam
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve
Dodržiavanie
zákona
č.
124/2006
Z.z. Záznam
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom
znení a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi

67. 3.11.2006

OU Alejová č. 6, Košice Dodržiavanie
zákona
č.
124/2006
Z.z. Protokol
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom
znení a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi
Škola úžitkového výDodržiavanie § 5 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. Protokol
tvarníctva, Košice
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

68. 8.11.2006
69. 16.11.2006

ZŠ Zemplínska Teplica

Dodržiavanie § 32 písm. a), b), c) zákona č. Záznam
29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
v platnom znení a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení
Dodržiavanie § 5 ods. 3 a 5 zákona č. 596/2003 Z.z. Protokol
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania, Vyhlášky č. 145/1996 Z.z. o prijímaní
na štúdium na stredných školách v platnom znení
Dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z.z. o správe Záznam
majetku štátu v platnom znení, v nadväznosti na
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve

70. 20.11.2006

OUI Poľná č. 1, Trebišov

71. 22.11.2006

RDD Mlynky – Biele
Vody č. 267

72. 22.11.2006

ZŠ Rozhanovce

Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. Záznam
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania

73. 22.11.2006

PPP pre PZ a ZŠ Sl.
Jednoty č. 29, Košice

Dodržiavanie
zákona
č.
523/2004
Z.z. Správa
o rozpočtových pravidlách, zákona č. 25/2006 Z.z. o výsledku kono verejnom obstarávaní a zákona č. 278/1993 Z.z. troly
o správe majetku štátu v platnom znení

74. 22.11.2006

MŠ, ZŠ pri DFN v Košiciach

Dodržiavanie
zákona
č.
523/2004
Z.z. Záznam
o rozpočtových pravidlách, zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a zákona č. 278/1993 Z.z.
o správe majetku štátu v platnom znení
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75. 22.11.2006

ŠSZ pri ZŠ Čaňa

76. 22.11.2006

ŠSZ pri ZŠ Bidovce

77. 24.11.2006

Gymnázium Moldava
nad Bodvou

78. 27.11.2006

ŠZŠ Rovníková č. 11,
Košice

79. 27.11.2006

80. 5.12.2006

81. 6.12.2006
82. 6.12.2006

83. 6.12.2006

84. 6.12.2006

85. 8.12.2006

86. 14.12.2006

Dodržiavanie vyhlášky č. 121/1994 Z.z. Záznam
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v platnom znení a dodržiavanie
Nariadenia vlády SR č. 298/2006 o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
Dodržiavanie vyhlášky č. 121/1994 Z.z. Záznam
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v platnom znení a dodržiavanie
Nariadenia vlády SR č. 298/2006 o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
Dodržiavanie § 5 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. Protokol
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Dodržiavanie
zákona
č.
124/2006
Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom
znení a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi
Cirkevné gymnázium sv. Dodržiavanie
zákona
č.
597/2003
Z.z.
Jána Krstiteľa
o financovaní reg. školstva a Nariadenia vlády č.
2/04 ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov
ŠSZ pri ZŠ Kráľovce
Dodržiavanie vyhlášky č. 121/1994 Z.z.
o zriaďovaní, činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v platnom znení a dodržiavanie
Nariadenia vlády SR č. 298/2006 o podrobnostiach
a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
SZŠ Odborárska č. 2,
Dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z.z. o správe
Košice
majetku štátu v platnom znení, v nadväznosti na
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
ŠMŠ Ľudová č. 15, Ko- Dodržiavanie
zákona
č.
124/2006
Z.z.
šice
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom
znení a zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi
Cirkevné gymnázium sv. Dodržiavanie
zákona
č.
597/2003
Z.z.
Jána Krstiteľa
o financovaní reg. školstva a Nariadenia vlády č.
2/04 ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov
ZŠ s MŠ Bežovce
Dodržiavanie § 5 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania
ŠZŠ Hrabušice
Dodržiavanie § 5 ods. 3 a 5 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a Vyhlášky č. 212/1991 Zb. pre oblasť školského
stravovania
Centrum voľného času
Košice - okolie

Záznam

Zrušené

Protokol

Záznam
Protokol

Záznam

Záznam

Protokol

Dodržiavanie § 4 Smernice MŠ SR č. 537/2000-7 Záznam
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení
súťaží žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ v SR

Kontrolný orgán KŠÚ v Košiciach vybavil celkom za rok 2006 dve petície, a to obe
ním. Zameranie petícií bolo nasledovné:
•

výmena triedneho učiteľa na Základnej škole
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•

petícia proti zrušeniu Materskej školy

Celkový počet vybavených sťažností je 43 z toho 25 anonymných. Vybavených priamo bolo 8,
z toho 2 opodstatnené a 6 neopodstatnené. Postúpených bolo 19 a odložených 16 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 2006
najmä tieto úlohy:
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

spracovanie štvrťročných finančných štatistických výkazov o čerpaní mzdových prostriedkov
a kapitálových výdavkov za školy a školské zariadenia v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti
na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka z úrovne MŠ SR vykonanie rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, zároveň oznámenie zriaďovateľom
škôl a školských zariadení výšky pridelených normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov
v priebehu rozpočtového roka na základe rozpisu normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov realizovanie mesačných platieb zriaďovateľom škôl a školských zariadení prostredníctvom Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP)
v zmysle platnej smernice MŠ SR o dohodovacom konaní realizovanie so zriaďovateľmi škôl
a školských zariadení, ako aj školami v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie
a posudzovanie opodstatnenosti predložených požiadaviek
spracovanie návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a strednodobý výhľad na nasledujúce dva rozpočtové roky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v IS ŠP
spracovanie štvrťročných a ročnej účtovných závierok o čerpaní finančných prostriedkov organizácie v programe IBEU a IS ŠP, kontra a odsúhlasovanie štvrťročných účtovných závierok podriadeným organizáciám
zabezpečovanie finančnej stránky realizácie projektov ESF
prehodnocovanie opodstatnenosti požiadaviek zriaďovateľov na riešenie havarijných situácií
škôl a školských zariadení v rámci bežných a kapitálových výdavkov a ich odstúpenie na riešenie MŠ SR
zabezpečovanie finančnej stránky realizácie okresných, krajských a celoslovenských školských súťaží
v súlade so zákonom o správe majetku štátu a zákonom o účtovníctve zabezpečovanie správy
majetku štátu
kontrolovanie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach vo
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•

svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa osobitného predpisu a v oblasti pracovnoprávnej v školách a v školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
vydávanie organizačných pokynov pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení
vo svojej územnej pôsobnosti

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, CO, PO
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti Krajského školského úradu v Košiciach pre rok 2006
bola oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kde sa neustále sledovala a zlepšovala úrovne
kvality pracovných podmienok v prospech zamestnancov, technický stav budov a pracovných
priestorov KŠÚ, škôl a školských zariadení, výskyt pracovnej neschopnosti zamestnancov, 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 požiarmi
a civilná ochrana.
Množstvo novelizovaných právnych predpisov v oblasti BOZP v roku 2006 si vyžadovalo
zabezpečenie preškolení riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti ( pre obce
a mestá v košickom kraji – všetky typy škôl) pre ich každodennú prácu, ktorá má priamy vplyv na
zodpovednosť za zdravý vývoj mladej generácie v podmienkach škôl, produktivitu, efektívnosť,
kvalitu práce a celkovú prosperitu zamestnancov KŠÚ v Košiciach.
Z toho dôvodu Krajský školský úrad v Košiciach zabezpečil prostredníctvom Inšpektorátu
prace v Košiciach a vlastným bezpečnostným technikom v roku 2006 preškolenie všetkých riaditeľov zo základných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poukazoval na nedostatky
a povinnosti v oblasti civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi, kde bolo zrealizované školenie
v súčinnosti so Vzdelávacím strediskom CO v Spišskej Novej Vsi.
Prostredníctvom porád organizovaných pre riaditeľov škôl a školských zariadení
v územnej pôsobnosti kraja a metodických rád vydával metodické pokyny a usmernenia z platnej
legislatívy k:
•
•
•
•
•

výkonu ročných previerok
k bezpečnostno-technickej službe
k novej vyhláške o registrovanom pracovnom úraze a metodickému usmerneniu
k registrovaným školským úrazom,
k pracovnej zdravotnej službe
spracovaniu štatistických výkazov k školskej úrazovosti za všetky školy a školské zariadenia.

V oblasti CO bola činnosť zameraná na metodickú pomoc pre zabezpečenie a kvalitné rozpracovanie úloh v oblasti obrany, bezpečnosti, krízového plánovania, civilného núdzového plánovania a ochrany u všetkých subjektov v pôsobnosti KŠÚ.
Dôležitou súčasťou úloh bolo dodržiavanie zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, kde bolo potrebné zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostného projektu pre chránený priestor KŠÚ. KŠÚ ako subjekt hospodárskej mobilizácie polročne zabezpečuje zber údajov do
celoštátneho systému Amion od škôl a školských zariadení a každoročne zabezpečuje vyučovanie
civilnej ochrany obyvateľstva v učive „Ochrana človeka a prírody“ na ZŠ a v učive „Ochrana
a obrana človeka“ na stredných školách podľa platných učebných osnov vydaných MŠ SR.
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Bezpečnostný zamestnanec KŠÚ vytvára dobre fungujúci mechanizmus, ktorý zabezpečuje 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 systematickému
zlepšovaniu pracovných podmienok a pracovných vzťahov, k efektívnemu riadeniu, zavedeniu
poriadku a disciplíny na pracovisku, k zvyšovaniu motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je aj pre Európsku úniu strategická priorita hlavne
preto, že na pracoviskách pretrvávajú problémy v oblasti ochrany práce z dôvodov:
•

•
•
•

demografického vývoja, zvyšujúceho sa podielu zamestnanosti žien a stárnutia ekonomicky
činného obyvateľstva, charakteru rizík v súvislosti s novými technológiami, látkami, ale aj
vzťahmi na pracovisku,
zvyšovania výskytu niektorých druhov chorôb z povolania
nových trendov v zamestnanosti,
odlišnej úrovne konkrétnej realizácie právnych predpisov.

Z toho dôvodu vydala koncom februára 2007 Komisia Európskeho parlamentu novú 5ročnú stratégiu na podporu zdravia a bezpečnosti pri práci v Európskej únii nazvanú „Zlepšenie
kvality a produktivity práce“ na obdobie 2007 – 2012.
V oblasti právneho poradenstva

•

pracovno-právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, ale na požiadanie aj zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,

•

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

•

výklad zákonov a ďalších právnych predpisov v oblasti školstva

•

majetkovoprávne vzťahy - riešenie majetkovoprávnych otázok súvisiacich so správou majetku štátu, príprava zmlúv, resp. právne poradenstvo v oblasti zmluvných vzťahov

•

zastupovanie KŠÚ v súdnych konaniach,

•

riešenie rôznych ďalších špecifických právnych problémov.

V oblasti slobodného prístupu k informáciám
V roku 2006 pri výkone štátnej správy v oblasti slobodného prístupu k informáciám boli
vydané 2 rozhodnutia a písomne sprístupnené dve informácie v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
V oblasti informatiky
Krajský školský úrad v Košiciach je napojený na sieť SANET a správcovské služby si zabezpečuje vlastnými zamestnancami, ktorí vybudovali počítačovú sieť a zabezpečili napojenie
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všetkých zamestnancov na Internet. Priebežne sa v oblasti informatiky vykonávala metodická
a odborná činnosť pre zamestnancov KŠÚ ako aj zamestnancov škôl a školských zariadení Košického kraja. Zamestnanec KŠÚ v oblasti informatiky je členom komisie pri MŠ SR pre vypracovanie Stratégie informatizácie regionálneho školstva.
V roku 2006 sa v oblasti informatiky vykonávali najmä tieto činnosti:
Činnosti v rámci KŠÚ:
• priebežná aktualizácia www stránky KŠÚ podľa požiadaviek odborných radcov
• správa siete
• v rámci projektu eVAT zriadená učebňa PC, ktorá je využívaná na aktivity KŠÚ aj mimo aktivít projektu
• inštalácia aplikačného programového vybavenia pre PAM, účtovníctvo a poštu
• spolupráca pri zbere údajov pre MŠ SR - EDU zber
• spracovanie štatistických výkazov a výstupov
• spracovanie informačnej publikácie o stredných školách v Košickom kraji pre ZŠ s cieľom
zvýšenia informovanosti žiakov ZŠ v rámci prijímacieho konania,
• vydanie VESTNÍKA KŠÚ
• spracovanie zborníka z odbornej konferencie „Postavenie regionálneho školstva vo vzdelávacom systéme SR“
• vytvorenie programu na servri pre zber údajov do Registra prostredníctvom webovej stránky
• vytvorenie programu na servri pre zber údajov na menovanie skúšobných komisií pre maturitné a záverečné skúšky 2007 prostredníctvom webovej stránky a pre zber štatistických výsledkov maturitných skúšok
• odborná pomoc pri príprave zamestnancov KŠÚ na ECDL
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
• zaškolenie 43 hospodárskych pracovníčok zo škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ na 3 jednodňových školeniach pre prácu s programom Microsoft Excel
• 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, komunikácia a výmena informácií pomocou elektronickej pošty
• elektronický zber údajov pre aktualizáciu Registra škôl a školských zariadení
• zriadenie subdomén na servri KŠÚ pre PPP a ŠZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
• vytvorenie aplikácie pre zverejnenie a vyhľadávanie štatistických údajov o školách z registra
škôl a zo zahajovacích štatistických výkazov prostredníctvom webovej stránky KŠÚ.
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
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predpisov KŠÚ. Jednotlivé oddelenia viedli príručné registratúry a do centrálneho registratúrneho
strediska KŠÚ boli postupne odovzdávané ukončené spisy.
Priebežne bola zabezpečovaná bežná činnosť súvisiaca s prácou v podateľni
a registratúrnom stredisku (preberanie a rozdeľovanie spisov, evidencia došlých a odoslaných zásielok v systéme ASU).
V oblasti spracovania štatistických údajov
V súčasnosti má KŠÚ v Košiciach v územnej pôsobnosti 2462 spravodajských jednotiek,
v tom je 2055 rôznych typov škôl a školských zariadení. Prostredníctvom štatistického výkazníctva spravodajské jednotky plnili oznamovaciu povinnosť voči nadriadeným orgánom. Údaje získané spracovaním školských výkazov sú zdrojom pre tvorbu štandardných i neštandardných informácií pre potreby rozhodovania v oblasti školstva na všetkých stupňoch riadenia. Údaje zo
školského výkazníctva sú jedným z podkladov pre rozdeľovanie finančných prostriedkov
v rezorte, preto ich spracovanie vo všetkých etapách vyžaduje maximálnu pozornosť.
V súvislosti s plnením úloh v oblasti štatistiky KŠÚ vykonával činnosti súvisiace s distribúciou, zberom a spracovaním školských štatistických výkazov v územnej pôsobnosti, zároveň
vykonával odborno-metodické a konzultačné činností súvisiace so štatistickým zisťovaním školám a školským zariadeniam a novozriadeným právnym, neprávnym subjektom i zriaďovateľom a
aktualizoval register škôl a školských zariadení a v neposlednom rade poskytoval štatistické informácie rôznym organizáciám a inštitúciám.
V roku 2006 sa na úseku štatistiky vykonávali najmä tieto činnosti:
• distribúcia, zber školských štatistických výkazov, skompletizovanie, skontrolovanie úplnosti
a správnosti vyplnených údajov
• pri automatizovanom spracovaní - vykonanie potrebných opráv, spracovanie (nahratie), vyhotovenie výpisu chýb a potvrdenie správnosti opisu dát
• pri automatizovanom spracovaní - odoslanie súborov dát, výsledky spracovania prostredníctvom počítačovej siete do ÚIPŠ v Bratislave
• pri ručnom spracovaní – odoslanie kompletne opravených sád výkazov na ÚIPŠ v Bratislave
• poskytovanie štatistických informácií rôznym organizáciám, inštitúciám a jednotlivým odd.
KŠÚ,
• aktualizácia registra škôl a školských zariadení a adresára zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ
• individuálne poskytovanie informácií vrátane odborno-metodickej a konzultačnej činnosti
súvisiacej so štatistickým zisťovaním školám a školským zariadeniam a novozriadeným právnym, neprávnym subjektom i zriaďovateľom
• spracovanie podkladov k zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov školám
a školským zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠ SR – EDUZBER a pripomienkovanie príručky.

V oblasti realizácie odborných seminárov, pracovných porád, školení v roku 2006
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Cieľová skupina
Počet
riaditelia ŠZŠ a ŠZ
5
riaditelia PPP a ŠPP
5
riaditelia škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti
16
zriaďovatelia škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti
5
riaditelia neštátnych škôl a školských zariadení
2
riaditelia materských a základných škôl Košického
4
kraja bez príslušnosti ku školským úradom
riaditelia gymnázií, SOŠ a SOU
3
vedúce stravovacích zariadení v územnej pôsob9
Pracovná porada
nosti KŠÚ v Košiciach
vedúce stravovacích zariadení v zriaďovateľskej
2
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
zamestnanci školských úradov
2
riaditelia CVČ + organizátori vedomostných súťaží
2
organizátori SOČ
5
riaditelia škôl a ŠZ a organizátorov športových sú2
ťaží
krajská odborná komisia pre športové súťaže
3
predsedovia okresných rád SAŠŠ
3
riaditelia základných škôl Košického kraja bez prí1
Odborný seminár
slušnosti ku školským úradom
3
Školenie k maturitnej skúške Školenie predsedov predmetových a školských MK
Činnosť, téma

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 Košického kraja podľa samostatného plánu kontrol a kontrolu dodržiavania legislatívnych noriem
pri zaraďovaní žiakov do špeciálnych škôl a špeciálnych tried a zaraďovaní integrovaných žiakov do bežných tried ZŠ,

•

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,

•

pravidelná pomoc riaditeľom základných škôl, ktorých zriaďovateľom je obec bez školského
úradu, pri vypracovaní rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy,
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•

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 pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,

•

spracovávanie žiadostí obcí a miest Košického kraja na pridelenie účelových finančných prostriedkov na asistentov učiteľa na rok 2006,

•

spracovávanie podkladov a protokolov od zriaďovateľov škôl a ŠZ ku zberu údajov k rozpočtu
na rok 2007,

•

spracovanie údajov k žiadostiam zriaďovateľov škôl a školských zariadení o pridelenie finančných 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,

•

účasť OOMČ KŠÚ v Košiciach ako delegovaných členov rady školy na výberových konaniach na funkciu riaditeľa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,

•

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 KŠÚ 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
z toho:
školských zariadení spolu
materských škôl
základných škôl
školských zariadení (ŠJ, ŠKD, SSŠ, CVČ)
Počet zaradených škôl a
z toho:
školských zariadení spolu
materských škôl
základných škôl
stredných škôl (novozriadených)
školských zariadení (ŠSZČ, ŠJ, ŠKD, CVČ)
základné umelecké školy

štátne
neštátne
(obecné)
0
9
2
2
1
13
štátne
neštátne
(obecné)
1
2
0
3
2
2
2
10
0
7

4.2.1 Ďalšie činnosti zamerané na skvalitnenie práce v oblasti školstva v Košickom kraji
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•

v súvislosti s transformáciou ŠZŠI v Ždani a Spišských Vlachoch boli uskutočňované rokovania s ÚPSVR a spracované návrhy riešenia,

•

koordinácia prípravy organizácie školského roka 2006-2007 riaditeľmi škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach s dôrazom na naplnenosť tried a efektívne využívanie finančných prostriedkov,

•

aktívna účasť odborných radcov OOMČ KŠÚ v Košiciach na 12 poradách organizovaných
školskými úradmi pre riaditeľov škôl a ŠZ vo svojej územnej pôsobnosti,

•

vytvorenie databázy žiadateľov o pracovné miesta pedagógov Košického kraja na webovej
stránke KŠÚ v Košiciach a jej priebežná aktualizácia,

•

aktualizácia emailovej databázy škôl a ŠZ, školských úradov a zriaďovateľov v územnej pôsobnosti,

•

aktualizácia databázy štatistických údajov o školách a školských zariadeniach v kraji pre potreby odbornej a metodickej činnosti zamestnancov KŠÚ v Košiciach,

•

zverejňovanie aktuálnych informácií pre zriaďovateľov, školy a ŠZ v územnej pôsobnosti vo
Vestníku KŠÚ v Košiciach 2x ročne, Vestník KŠÚ obsahuje aktuálne informácie, ktoré slúžia
pre školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti KŠÚ, zriaďovateľov a iné organizácie
i ostatnú verejnosť v rámci Košického kraja,

•

spolupráca s tlačou a médiami – poskytovanie rozhovorov, účasť na odborných diskusiách
v Slovenskom rozhlase a STV, 1x ročne brífing pre tlač a média Košického kraja, v roku
2006 bolo tlači a médiám odoslaných cca 55 správ, informácií a stanovísk v printovej podobe a bolo poskytnutých cca 30 rozhovorov pre tlač a médiá (rozhlas a televízia),

•

práca v radách škôl a komisiách :
o

odborní radcovia - členovia rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach sa
zúčastnili na 25 zasadnutiach rád škôl,

o

8 zamestnancov pracuje v odborných pracovných tímoch a komisiách iných štátnych
i neštátnych organizácií,

o

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,
Územnej školskej rady pri KSK, Mestskej školskej rady v Košiciach a závery využívali
v činnosti KŠÚ v Košiciach.

•

zorganizovanie Dňa učiteľov 2006 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,

•

zorganizovanie Dňa detí 2006 pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Košiciach a tlačového brífingu,

•

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

•

zosumarizovanie a spracovanie podkladov za Krajský školský úrad v Košiciach a školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ potrebných k zápisom do Kroniky
mesta Košice

•

organizačné a technické zabezpečenie účasti na Fóre pedagogiky 2006
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•

zorganizovanie odbornej konferencie pod názvom ,,Postavenie regionálneho školstva vo
vzdelávacom systéme SR“ pod záštitou ministra školstva, vydanie zborníka z konferencie

•

zabezpečenie účasti základných a stredných škôl z Košíc na prehliadke víťazných filmov
XXXIII. Medzinárodného festivalu odborných filmov EKOTOPFILM 2006

•

slávnostné otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov zo špeciálnych škôl Košického kraja
spojené s oceňovaním a kultúrnym programom zabezpečenie odborného programu pre členov, vydanie spoločného slovensko - nemeckého kalendára, prezentujúceho výtvarné práce
detí a mládeže špeciálnych škôl

•

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

•

aktívna účasť na významných školských podujatiach usporiadaných základnými školami
v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach a na verejných koncertoch usporiadaných 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),

•

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 vedomostných a športových súťaží, príprava porád pre členov okresných komisií predmetových
olympiád,

•

zapájanie sa odborných radcov OOMČ KŠÚ v Košiciach do aktivít ďalšieho vzdelávania
(ECDL a pod.).

•

účasť na odborných seminároch organizovaných MŠ SR alebo inými vzdelávacími inštitúciami,

•

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 Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy, Zdravie v školách, Elektronizácia
a revitalizácia školských knižníc 2006,

•

zabezpečovanie externého dohľadu nad testovaním žiakov 9. ročníka základných škôl Monitor 9 v spolupráci so ŠPÚ a MŠ SR, zabezpečenie podmienok pre náhradný termín
v Košickom kraji v poverenej ZŠ Park Angelinum v Košiciach,
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•

zabezpečenie racionalizácie siete škôl pri zdravotníckych zariadeniach v Rožňave
a v Kúpeľoch Štós na základe analýzy súčasného stavu,

•

vypracovanie prehľadu k pasportizácii škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Košiciach,

•

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 2006 realizoval KŠÚ v Košiciach tieto schválené projekty z prostriedkov ESF :
•

„Eurošanca pre učiteľov“ zameraného na vzdelávanie učiteľov špeciálnych škôl a školských
zariadení,

•

„e-VAT – Virtuálne autorské tímy“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov KŠÚ
a zamestnancov škôl a školských zariadení,

•

„Dajme viac tým, ktorí majú menej“ pre úsek predškolských zariadení v rámci predbežného
vzdelávania pedagogických zamestnancov,

•

„Prvá voľba - úspešná kariéra“ pre úsek profesijného poradenstva a odbornej problematiky
PPP v Košickom kraji.

V oblasti týkajúcej sa projektov ESF KŠÚ vykonával v roku 2006 aj tieto činnosti:
•

•
•

•

zber a sumarizovanie formulárov na identifikáciu projektov a grantových schém pre budúce
programovacie obdobie 2007 – 2013 s cieľom vytvorenia zásobníka projektov v rezorte školstva
pripomienkovanie materiálu „Operačný program Vzdelávanie“ a pripomienkovanie podkladov k celoživotnému vzdelávaniu v nadväznosti na projekty z ESF
pravidelná spolupráca s MŠ SR – Sekciou európskej integrácie, Odborom pre ESF
a Odborom pre oprávnenosť výdavkov ESF pri riešení postupov zúčtovania a problémov
vzniknutých pri realizácii projektov
Partnerská spolupráca s MPC Bratislava a s MPC Trenčín pri realizácii národných projektov
ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

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, stanovísk, kvalifikovaných informácií a návrhov na riešenie pre oblasť školstva, legislatívy, financovania a jeho členovia spolupracujú aj pri príprave a realizácii podujatí zameraných na propagáciu 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.
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Náklady na jednotlivé činnosti zrealizované Krajským školským úradom v Košiciach
sú uvedené v časti 5. Rozpočet organizácie v stanovenom členení.

5.
5.1

Rozpočet organizácie
Rozpočtové príjmy

Pre rok 2006 neboli vlastnému úradu KŠÚ v Košiciach stanovené rozpočtové príjmy.
V priebehu roka však boli naplňované a k 31.12.2006 predstavovali výšku 3 382 tis. Sk.
Podstatnú časť naplnených príjmov úradu predstavujú :
-

-

-

222003 pokuty a penále vo výške 43 150,- Sk.
príjmy za priestupky v zmysle §37 ods.1 bod b) zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve, ktoré zriaďovatelia poukázali na príjmový účet KŠÚ
223001 poplatky za predaj tovarov a služieb 234 509,37 Sk
príjem za poškodené učebnice od zriaďovateľov škôl
243 úroky z účtov finančného hospodárenia 289 386,97 Sk
príjem predstavujú výnosy z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré zriaďovatelia
škôl a školských zariadení previedli na účet KŠÚ ako príjem ŠR v zmysle usmernenia MŠ
SR
292 ostatné príjmy 2 807 744,74 Sk
292012 celkom 473 072,10 Sk, v tom 422 981,- Sk vratky za činnosť školských úradov, zvyšok tvoria vratky za teplo, elektrickú energiu, nájom, za tlač
292017 celkom 2 334 672,64 Sk, v tom 1 625 953,- Sk vratky normatívnych finančných prostriedkov, 67 435,50 Sk dopravné, 264 505,50 Sk odchodné, 3 983,85 Sk súťaže, 84 648,80
Sk kapitálové transfery, 54 254 Sk vzdelávacie poukazy, 7 812,- Sk asistenti učiteľa, zvyšok
tvoria vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2005 z depozitného účtu KŠÚ
a z vyúčtovania zálohových platieb za odobraté média, stravné za rok 2005, jazykové vzdelávanie zamestnancov KŠÚ.

Nevyčerpané normatívne a nenormatívne finančné prostriedky, ktoré zriaďovatelia škôl
a školských zariadení vrátili v priebehu roka 2006, sú komentované vo výdavkovej časti ako nedočerpaný rozpočet roku 2006.
Na základe uzatvorených darovacích zmlúv ešte v roku 2005 boli darcami poskytnuté finančné prostriedky vedené na darovacom účte KŠÚ vo výške 1 tis. Sk a v priebehu roku 2006
boli čerpané na občerstvenie pri príležitosti slávnostných zhromaždení učiteľov.

5.2 Rozpočtové výdavky
Rozpisom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2006 a vykonanými rozpočtovými opatreniami zo strany Ministerstva školstva SR v priebehu roka, bol upravený rozpočet Krajského školského úradu v Košiciach na rok 2006 a jeho čerpanie nasledovné (v Sk):

26

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2006
Krajský školský úrad v Košiciach

schválený rozpočet

upravený rozpočet

čerpanie

610 - mzdy, platy a OOV

13 099 000

14 046 000

14 045 988

620 - odvody do poisťovní a NÚP

4 578 000

5 020 000

5 061 363

630 - tovary a služby

9 503 000

7 172 000

7 054 952

640 – bežné transfery

14 800 000

15 466 000

15 449 588

600 – bežné výdavky spolu

41 980 000

41 704 000

41 611 891

700 – kapitálové výdavky

1 500 000

1 356 000

1 355 432

Bežné výdavky za rok 2006
Čerpanie rozpočtu mzdových prostriedkov ako záväzného ukazovateľa štátneho rozpočtu bolo
v priebehu roku 2006 v súlade s platnými právnymi normami. Úprava platov v dôsledku valorizácie a navýšenia u zamestnancov v štátnej službe boli zohľadnené pri vyplácaní mzdových prostriedkov zamestnancov.
Odvody do poistných fondov a NÚP boli čerpané úmerne k vyplateným mzdovým prostriedkom a zodpovedajú výške 36,03 % .
K prekročeniu došlo z dôvodu odčerpania finančných prostriedkov pre program ESF na
úhradu odvodov do poistných fondov v celkovej výške 29 487,- Sk.
631 - cestovné
Zvýšené čerpanie v položke cestovné oproti upravenému rozpočtu v roku 2006 je
z dôvodu zvýšených nákladov na tuzemské a najmä zahraničné služobné cesty zamestnancov úradu. V priebehu hodnotiaceho obdobia boli organizované pracovné porady so zriaďovateľmi
a riaditeľmi škôl a školských zariadení 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 za rok 2006 tvoria finančnú čiastku 216
367,- Sk a boli vyčerpané na nasledujúce akcie:
28.2.-2.3.2006
VINOGRADOV - Ukrajina
Účasť na medzinárodnej konferencií venovanej ochrane deti s názvom„BEZ HRANÍC“. Dvaja
zamestnanci úradu spolu so šoférom osobného vozidla sa zúčastnili výmeny skúsenosti
s maďarskými a ukrajinskými pedagógmi v problematike náhradných rodín a detských domovov s cieľom pomoci Ukrajine pred jej vstupom do EU.
21.5. – 27.5.2006
SZCZECINEK - Poľsko
V spolupráci s Gimnazjumom nr. 1 im v Szczecinek u. Armii krajovej 29 bola zorganizovaná
v rámci programu Socrates štúdijná cesta na oboznámenie sa so vzdelávacím systémom Poľska.
Spolu s ďalšími účastníkmi z Nemecka, Talianska, Francúzka, Turecka a Maďarska sa dvaja
pracovníci úradu zoznámili so vzdelávacím systémom uvedených krajín a súčasne predstavili
vzdelávací systém Slovenskej republiky všetkým zúčastneným zástupcom krajín.
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26.5. – 5.6.2006
WUPPERTAL - Nemecko
Účasť jedného zamestnanca úradu na odbornej výmene skúseností. Stretnutie so zástupcami
školstva (škôl rovnakého typu) . Prezentácia slovenského školstva a sprevádzanie vybranej
skupiny 19 detí. Náklady hradila okrem cestovného CAVITAS z Wuppertálu.
17.5. - 22.5.2006
KOLIN, XANTEN - Nemecko
Stretnutie dvoch zamestnancov úradu so zástupcami školstva , riadiacimi zamestnancami LVR
v Kolíne (Landschafts Verband Rheinland) a družobnej školy pre zrakovo postihnuté deti
v Ko- líne.
12.7.2006
Korfu - GRÉCKO
Účasť jedného pracovníka úradu na odbornej vzdelávacej akcii zameranej na základné školy
a stredné školy. Akciu poriadala Nadácia na podporu odborného vzdelávania a prípravy so sídlom Bratislava, Bellova 54/a. Pobyt účastníka bol hradený nadáciou.
13.9 – 18.9.2006
Kolín – NEMECKO
Účasť jedného pracovníka úradu na „Prezentácii školstva a regiónu“ na podujatí
CARITAS WUPPERTAL
27.11. – 4.12.2006
Kolín,Wuppertal, Solingen,Bonn – NEMECKO
Účasť dvoch pracovníkov úradu na prezentácií výtvarných prác špeciálnych škôl spojená
s návštevou partnerských škôl zrakovo postihnutých detí. Účasť na stretnutí s pracovníkmi
školského úradu ( LVR) v Kolíne. Odborná prednáška „Tréning mobility“.
23.11.– 24.11.2006 Maďarská republika
Účasť jednej pracovníčky úradu na odbornej exkurzií do špeciálnych škôl v Maďarsku.
632 – energie, voda a komunikácie
Krajský školský úrad sídlil do 1.4.2006 v dvoch budovách a to v prenajatej administratívnej časti Krajského úradu v Košiciach na Komenského č.52 a v budove na Bocatiovej ulici, ktorá
je v správe KŠÚ. V dôsledku presťahovania úradu do jednej budovy na Zádielskej č.1 od 1.4.2006
došlo k postupnej úprave zmlúv s dodávateľmi energií. Niektoré zmluvy na dodávku tepla
a vodné stočné boli uzatvorené s časovým oneskorením. Terajšie nižšie čerpanie sa po ustálení
pomerov v roku 2007 zreálni.
Vzhľadom na krajskú pôsobnosť a veľký počet zriaďovateľov, ale aj vlastných škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti sú náklady na poštovné a telekomunikačné
služby pomerne vysoké.
633 – materiál
Náklady sú tvorené zväčša výdavkami na nákup všeobecného materiálu pri zariaďovaní
nových priestorov a nákup kníh a učebných pomôcok.
634 – dopravné
Úrad disponuje tromi služobnými osobnými motorovými vozidlami, z ktorých jedno bolo
obstarané nákupom v roku 2004 a dve delimitované z Krajského úradu v Košiciach. Vzhľadom
na to, že delimitované motorové vozidlá sú vyrobené v roku 1996, sú značne opotrebované
a vyžadujú si pravidelnú zvýšenú údržbu, vysoké sú tiež náklady na pohonné hmoty v súvislosti
s maximálnym využitím týchto vozidiel pri pracovných cestách v rámci kraja a celého Slovenska.
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V rámci uzatvorených poistných zmlúv bolo za sledované obdobie uhradené zákonné a havarijné
poistenie aut. Okrem toho boli vynaložené náklady na sťahovanie úradu do nových priestorov na
Zádielskej ul.č.1 v Košiciach.
635 – rutinná a štandardná údržba
V rámci rutinnej údržby bola vykonávaná oprava a údržba priestorov na Zádielskej ulici
v Košiciach.
636 – nájomné za prenájom
Náklady sú tvorené z prenájmu veľkokapacitných priestorov administratívnej budove Magistrátu Mesta Košice na konanie pracovných porád a seminárov so zriaďovateľmi a riaditeľmi
škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ.
637 – služby
Čerpanie v tejto položke predstavujú náklady za školenia, kurzy a semináre, všeobecné
služby, prídel so SF v zmysle zákona NR SR č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, náklady na stravu ,odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, pokuty
a penále.
Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 1 303,- Sk na reprezentačné účely a stravu. Rozpočtovým opatrením CD-2006-6950/16546-2:sekr. bolo pre potrebu zabezpečenia
organizácie odbornej konferencie na tému „Postavenie regionálneho školstva vo vzdelávacom systéme SR“ poukázaných 15 tis. Sk dňa 25.5.2006
Z celkového prideleného objemu rozpočtu za sledované obdobie bolo pre program 07814
pre vlastný úrad presunutých z 630 – tovary a služby celkom 30 tis. Sk na nemocenské dávky, ktoré boli čerpané vo výške 26 tis. Sk t.j. 86,7 % z upraveného rozpočtu, odstupné vo výške 137 tis.
Sk a odchodné 91 tis. Sk.
Zvyšná a podstatná časť bežného transferu bola pridelená na zabezpečenie činnosti školských úradov a to 641009 obci, s čerpaním 100 % (13 047 tis. Sk) a 641010 VÚC kde pridelené
finančné prostriedky boli čerpané tiež na 100 % (2 149 tis. Sk).
V rámci podprogramu 07813 Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva
Krajský školský úrad v Košiciach finančne zabezpečoval realizáciu koncertu „Zaspievajme si
spolu v roku 2006“. Pridelené finančné prostriedky v objeme 65 000,- Sk boli v plnom rozsahu
použité na určený účel.
V rámci uvedeného podprogramu Krajský školský úrad v roku 2006 organizoval, koordinoval
a finančne zabezpečoval obvodné, okresné a krajské kolá predmetových olympiád a postupových
súťaží žiakov a študentov základných a stredných škôl a školských zariadení vo svojej územnej
pôsobnosti na základe odporúčania MŠ SR v pedagogicko-organizačných pokynoch.
predmetové olympiády:
Matematická olympiáda a informatika
Fyzikálna olympiáda
Chemická olympiáda
Biologická olympiáda
Geografická olympiáda
Olympiáda v anglickom jazyku
Olympiáda v nemeckom jazyku
Olympiáda v ruskom jazyku
Olympiáda vo francúzskom jazyku
Olympiáda v španielskom jazyku
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Olympiáda ľudských práv
Pytagoriáda
Európa v škole
súťaže odbornej tvorivosti:

Stredoškolská odborná činnosť
Zenit v programovaní
Zenit v elektrotechnike
Zenit v strojárstve

súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a iné :
Biblická olympiáda
Olympiáda slovenskom jazyku
Hviezdoslavov Kubín
Šaliansky Maťko
Poznaj slovenskú reč
Pekná maďarská reč
Hnúšťanský akord
Slávik Slovenska
Súťaž o mlieku
Pri organizovaní súťaží a olympiád KŠÚ spolupracoval s Centrami voľného času Košického kraja
a poverenými základnými, strednými školami a školskými zariadeniami.
V školskom roku 2005/2006 boli organizáciou okresných kôl predmetových olympiád
a postupových súťaží pre ZŠ poverené :
CVČ Domino Košice
CVČ Cvrček Moldava nad Bodvou
CVČ Príroda Trebišov
CVČ M.R.Štefánika Trebišov
CVČ Zvonček Sobrance
CVČ Adam Spišská Nová Ves
CVČ Košice okolie
CVČ Rožňava
CVČ Gelnica
ZŠ v Michalovciach
V školskom roku 2005/2006 boli organizáciou okresných kôl pre stredné školy olympiády
v anglickom a nemeckom jazyku poverené stredné školy:
Olympiáda v anglickom jazyku: Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Košice
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Gymnázium Exnárova, Košice
Obchodná akadémia, ak. Hronca 8, Rožňava
Osemročné gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves
Gymnázium kpt. Nálepku, Sobrance
Obchodná akadémia Komenského, Trebišov
Obchodná akadémia Kapušianska, Michalovce
Olympiáda v nemeckom jazyku: Stredná priemyselná škola dopravná Hlavná 113, Košice
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice
Gymnázium ak. Hronca 1, Rožňava
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Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves
Gymnázium kpt. Nálepku, Sobrance
Gymnázium Komenského 32, Trebišov
Gymnázium Masarykova1, Michalovce
Organizáciou regionálnych a krajských kôl predmetových olympiád, súťaží odbornej tvorivosti a postupových súťaží boli poverené:
CVČ Kukučínova 23, Košice – Matematická olympiáda, Fyzikálna olympiáda, Chemická
olympiáda, Biologická olympiáda, Slávik Slovenska, Šaliansky Maťko, Európa
v škole, Pekná maďarská reč, Poznaj slovenskú reč
Súkromné CVČ Galaktická 9, Košice – Geografická olympiáda
Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice – Olympiáda v anglickom jazyku
Gymnázium Trebišovská 12, Košice – Olympiáda v nemeckom jazyku
Gymnázium Park mládeže, Košice – Olympiáda v španielskom jazyku
Základná škola Staničná 13, Košice – Olympiáda vo francúzskom jazyku
Základná škola T. J. Moussona, Michalovce – Olympiáda v ruskom jazyku
Stredná poľnohospodárska škola, Kapušianska 6, Michalovce – Súťaž o mlieku
Základná umelecká škola Štefánikova 2, Michalovce – Hnúšťanský akord
Diecézny katechetický úrad, Hlavná 28, Košice – Biblická olympiáda
Diecézny katechetický úrad GAE, Moyzesova, Košice – Biblická olympiáda
Stredné odborné učilište dopravné, Moldavská cesta 2, Košice – regionálne kolo SOČ
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Partizánska 1, Michalovce – regionálne kolo SOČ
Stredné odb.učilište pôšt a tel., SNP 104, Košice – krajské kolo SOČ a Zenit v programovaní
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského, Košice – Zenit v elektrotechnike
Stredné odborné učilište Aurela Stodolu, Košice – Zenit v strojárstve
Gymnázium Poštová 9, Košice – Zenit v programovaní
KŠÚ metodickými pokynmi a usmerneniami koordinoval činnosť okresných a krajských
komisií predmetových olympiád a súťaží. KŠÚ spolupracoval s Iuventou pri organizačnom zabezpečení celoštátnych kôl predmetových olympiád a súťaží a zabezpečovaním pedagogického dozoru.
Pre poverených organizátorov boli vypracované poverenia a pre členov okresných
a krajských komisií a odborných porôt boli vypracované menovacie dekréty. V spolupráci
s organizátormi súťaží KŠÚ zabezpečoval expedíciu úloh, súťažných textov a autorských riešení.
KŠÚ zabezpečoval vyhotovenie diplomov pre krajské kolá jazykových olympiád
a priebežne vyhodnocoval a na svojej webovej stránke uverejňoval výsledkové listiny krajských
kôl vedomostných súťaží.
KŠÚ tiež zabezpečil slávnostné stretnutie pri príležitosti 40. výročia Biologickej olympiády a slávnostné stretnutie víťazov krajských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, na
ktorých boli víťazom odovzdávané ceny. Pri bilancovaní školského roka boli odovzdané ďakovné
listy prednostky KŠÚ odborným komisiám, učiteľom a pracovníkom škôl a školských zariadení,
ktorí sa najväčšou mierou podieľali na úspešnej realizácii súťaží a olympiád.
Finančné zabezpečenie súťaží v školskom roku 2005/2006 bolo realizované Zmluvami
o finančnom zabezpečení súťaží, ktoré vypracovalo Oddelenie odborných a metodických činností
na základe návrhov organizátorov súťaží. KŠÚ vypracoval 59 zmlúv a na vedomostné súťaže bolo
vyčlenených 1 811 000,- Sk.
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Finančné prostriedky účelovo určené na realizáciu okresných a krajských kôl súťaží žiakov
základných a stredných škôl organizovaných v roku 2006 boli rozpočtovým opatrením MŠ SR
zabezpečené až v mesiaci február - marec 2006. Z tohto dôvodu dochádzalo k problémom pri finančnom zabezpečení okresných a krajských kôl súťaží prebiehajúcich v mesiacoch január- marec. Pri finančnom zabezpečení pretrvávali otázky na vyúčtovanie cestovných nákladov pre súťažiacich (napr. hromadným vyúčtovaním na základe jedného cestovného lístka) a na problém uzatváranie dohôd o vykonaní práce pre odbornú porotu.
Priebeh, organizačné a finančné zabezpečenie okresných a krajských kôl predmetových
olympiád, súťaží odbornej tvorivosti a postupových súťaží KŠÚ vyhodnotil na základe predložených správ o priebehu súťaží, výsledkových listín a vyúčtovaní skutočných finančných nákladov
na organizačné zabezpečenie súťaží..
V školskom roku 2005/2006 prebehlo organizačné a finančné zabezpečenie predmetových
olympiád, súťaží odbornej tvorivosti a postupových súťaží v spolupráci s poverenými CVČ Košického kraja a po prvý krát aj priamo v spolupráci s poverenými základnými školami, základnými
umeleckými školami a strednými školami. Spolupráca KŠÚ s poverenými organizátormi bola dobrá. Vzhľadom na chýbajúce skúsenosti škôl s touto činnosťou sa vyskytli niektoré problémy pri
vypracovávaní rozpočtu na finančné zabezpečenie súťaží a vypracovanie faktúr a vyúčtovania po
súťaži.
KŠÚ v školskom roku 2006/2007 pre skvalitnenie organizačného a finančného zabezpečenia vedomostných súťaží zabezpečí metodické pokyny pre organizovanie a finančné zabezpečenie
súťaží a po metodickej stránke zabezpečí činnosť okresných a krajských komisií.
Kalendárny rok 2006 v oblasti športových súťaží, ich organizácie, výsledkov a zapojenosti
môžeme hodnotiť ako veľmi úspešný. Bolo zrealizovaných 300 športových súťaží kategórie „A“ (
postupové športové súťaže vyhlásené MŠ SR ), zúčastnilo sa na nich približne 25 000 žiakov základných a stredných škôl.
Celá organizácia športových súťaží prebehla prostredníctvom poverených organizátorov (
školské zariadenia ). Bolo spracovaných a následne na školy distribuovaných 230 poverení
k organizovaniu športových súťaží. Šlo o súťaže okresné, krajské, ale aj celoslovenské, o ktorých
organizáciu sa niektoré školy uchádzali a v priebehu školského roka im bola schválená
a pridelená. Uvádzame tiež súťaž regionálneho charakteru, ktoré však svojim rozsahom, organizačnou náročnosťou a počtom účastníkov boli náročnejšie ako športové súťaže celonárodného
charakteru:
Zimná kalokagatia
– Slovenská olympiáda zimných športov ( Sp. N. V. )
reg. kolo SŠ vo futbale
- 22 škôl, 370 študentov (KE)
reg. kolo SŠ v atletike
- 30 škôl, 600 študentov (KE)
reg. kolo SŠ v basketbale ch d
- 41 škôl, 500 študentov (KE)
reg. kolo SŠ v volejbale ch d
- 44 škôl, 530 študentov (KE)
reg. kolo SŠ v halovom futbale
- 21 škôl, 300 študentov (KE)
reg. kolo SŠ v stolnom tenise ch, d - 40 škôl, 400 študentov (KE)
Na krytie nákladov súvisiacich s organizačným zabezpečením vedomostných a športových súťaží bolo v roku 2006 pridelených 4 266 tis. Sk a ich čerpanie bolo vo výške 4 148 tis. Sk.
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Krajský školský úrad v Košiciach v roku 2006 finančne realizoval projekty :
1.

2.

3.

Projekt Eurošanca pre učiteľov, kód ITMS 11230220105
bol čerpaný vo výške 436 847,- Sk a to na: úhradu aktivít – PC kurzov (84 tis. Sk), nákup 6 ks
PC (178 110,60 Sk), sociálno-psychologický výcvik (17 374,- Sk), tréning manažérskych
a interpersonálnych zručností (10 544,- Sk), dohody o vykonaní práce (48 tis. Sk), refundácia
miezd interných zamestnancov KŠÚ (46 836,- Sk) a úhrada cestovných nákladov a nákup
spotrebného materiálu
Projekt eVAT – virtuálne autorské tímy, kód ITMS 11230220228
bol vyčerpaný vo výške 654 970,- Sk a to na : testovanie ECDL (124 779,- Sk), dohody
o vykonaní práce (247 394,- Sk, realizovaná aktivita PC kurzu (79 200,- Sk), refundáciu
miezd interných zamestnancov KŠÚ (94 836,- Sk), výroba letákov (20 000,- Sk), školiaci materiál (2 900,- Sk), úhrada cestovných príkazov a zasadnutie PT (26 852,- Sk), spracovanie
monitorovacej správy (20 000,- Sk), dodávka flipchartov (12 000,- Sk), nákup spotrebného
materiálu (27 009,- Sk)
Projekt Dajme viac tým, ktorí majú menej, kód ITMS 11230220338
bol vyčerpaný vo výške 357 634,80 Sk a to na : nákup výpočtovej a digitálnej techniky pre
potreby realizácie projektu ( 287 230,- Sk), spotrebný materiál ( 34 997,80), nájomné
( 3 000,- Sk), cestovné náhrady (32 407,- Sk)

Kapitálové výdavky za rok 2006
Z celkového objemu kapitálových výdavkov určených pre úrad KŠÚ bola v súvislosti so sťahovaním úradu z prenajatých priestorov administratívnej budovy Krajského úradu v Košiciach do vlastných priestorov na Zádielskej ulici č. 1 obstaraná výpočtová technika, telefónny tarifikátor, zabezpečovací systém budovy, nákup osobného motorového vozidla Škoda Octávia, rekonštrukcia počítačovej siete.

6.

Personálne otázky

Krajský školský úrad v Košiciach vznikol dňom 1. januára 2004 na základe zákona
596/2003 Z. z.. Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 bol KŠÚ
v Košiciach určený počet zamestnancov 56, z toho 40 zamestnancov v štátnej službe.
Prehľad o počte a štruktúra zamestnancov za rok 2006:
plán

Evidenčný počet zamestnan-

priemerný evidenčný počet zamestnancov
k 31. decembru 2006
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štátna služba
verejná služba

40
16

spolu

56

cov
k 31.12.2006
36
18

prepočítaný

vo fyzických osobách

36
16

36
18

52

54

54

V priebehu roka 2006 skončili štátnozamestnanecký pomer štyria štátni zamestnanci a pracovný pomer skončili dvaja zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme.
K 1. aprílu 2006 sa úrad presťahoval do nových priestorov, ktoré získal do správy majetku
štátu. Z tohto dôvodu bolo potrebné navýšiť počet zamestnancov vykonávajúcich práce spojené so
správou a údržbou tohto majetku. Vznikol útvar vnútornej prevádzky a na výkon prác vo verejnom záujme boli prijatí piati zamestnanci.
Veková štruktúra:
do 20 r.
0

21 r. – 30 r.
6

31 r. – 40 r.
6

41 r. – 50 r.
21

51 r. – 60 r.
19

nad 60 r.
2

do 20 r.
21 r. – 30 r.
31 r. – 40 r.
41 r. – 50 r.
51 r. – 60 r.
nad 60 r.

Vzdelanostná štruktúra:
základné

2

stredné

vysokoškolské

ÚS, ÚSO,

Vyššie odborné

prvého stupňa

druhého stupňa

14

1

1
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Aktivity na podporu riadenia ľudských zdrojov:

•
•
•

Ťažiskové úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov v roku 2006 spočívali
vo vykonaní služobného hodnotenia štátnych zamestnancov
v nadväznosti na vykonané služobné hodnotenie v úprave ohodnotenia štátnych zamestnancov a následne aj ohodnotenia zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
v príprave podkladov pre audit výkonnosti v priamo riadených organizáciách na základe poverenia č. 8/2006 schváleného ministrom školstva SR

Čerpanie mzdových prostriedkov:
Mzdové prostriedky boli v roku 2006 čerpané vo výške 14 046 000,- Sk (100 % rozpočtu),
z toho 11 335 000,- Sk tvorili funkčné platy štátnych zamestnancov a 2 711 000,- Sk funkčné platy zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Priemerný mesačný plat zamestnancov dosiahol sumu 21 676,- Sk. V členení na jednotlivé kategórie podľa nasledovnej tabuľky:
priemerný plat v roku 2006
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štátni zamestnanci
zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme
priemerný plat zamestnancov

24 857,- Sk
13 290,- Sk
21 676,- Sk

Osobné príplatky
Celkom bolo v roku 2006 vyplatené na osobných príplatkoch štátnym zamestnancom
1 645 000,- Sk a zamestnancom vykonávajúcich práce vo verejnom záujme 344 000,- Sk. Bez
osobného príplatku prednostu je zamestnancom vyplácaný osobný príplatok priemerne vo výške
23 % z platovej tarify jednotlivých zamestnancov, v korunovom vyjadrení priemerne vo výške 3
630,- Sk mesačne.
Jubilejné odmeny:
Pri životných jubileách boli zamestnancom vyplatené odmeny vo výške 69 000,- Sk.
Poistné:
Prostriedky určené na zdravotné a sociálne poistenie a dôchodkové zabezpečené boli poukázané v predpísanej výške 5 031 526,- Sk.
Organizačná štruktúra:
Prednosta KŠÚ
vedúci služobného
úradu

Kancelária
prednostu
11

Oddelenie
kontroly
3

Odd. odb. a
metodických
činností
13

Osobný
úrad
6

Oddelenie
ekonomických
činností
13

Útvar vnútornej prevádzky
8

KŠÚ v Košiciach riadila do 5.10.2006 Mgr. Helena Jeníková a od 6.10.2006 riadi úrad
doc. PaedDr. Jozef Vook, CSc. Organizačne je členený do piatich oddelení a útvaru vnútornej
prevádzky s nasledovnou hlavnou náplňou činnosti:
oddelenie
Kancelária prednostu úradu

počet zamestnancov
11

Oddelenie kontroly

3

Oddelenie odborných

13

hlavná náplň oddelenia
- organizuje a zabezpečuje zasadnutia poradných orgánov prednostu, kontakt prednostu s inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
- zabezpečuje pre KŠÚ styk a médiami
- zabezpečuje štatistické zisťovania na úseku školstva
- sleduje vývoj siete škôl
- zabezpečuje tvorbu a chod informačného systému KŠÚ
- vypracúva vnútorné predpisy KŠÚ
- sleduje vývoj siete škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti
- riadi kontrolnú činnosť Krajského školského úradu
- vykonáva kontrolu hospodárenia a využívania pridelených finančných
prostriedkov na školách a školských zariadeniach a vlastného úradu
- odborná metodicko–poradenská činnosť v oblasti riadenia vo vzťahu
k zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení
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- koordinovanie a usmerňovanie odbornej činnosti v rámci výchovnovzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach
- usmerňovanie práce školských úradov
- kontrolná činnosť v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a školského
stravovania v územnej pôsobnosti KŠÚ

a metodických činností

Osobný úrad

6

Oddelenie ekonomických činností

13

Útvar vnútornej
prevádzky

8

- zabezpečuje plnenie úloh, ktoré KŠÚ ako služobnému úradu vyplývajú
zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov ako aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme
- uskutočňuje rozpis finančných prostriedkov školám a školským zariadeniam
- sleduje čerpanie rozpočtu a prípade potreby vykoná rozpočtové opatrenia
- zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku v školách
a školských zariadeniach bez právnej subjektivity
- zabezpečuje investičnú činnosť pri príprave a uskutočňovaní stavieb škôl
a školských zariadení
- zabezpečuje komplexnú účtovnú agendu pre KŠÚ a preddavkové organizácie
zabezpečuje:
- materiálno-technické vybavenie úradu
- starostlivosť o majetok štátu v správe KŠÚ, jeho údržbu a prevádzku
- autoprevádzku a práce spojené s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi
starostlivosť o zamestnancov v oblasti stravovania a výkon pokladne
KŠÚ

V oblasti vzdelávania zamestnancov KŠÚ
Odborné vzdelávanie zamestnancov KŠÚ bolo aj počas roka 2006 organizačne zabezpečované v oblasti aktuálnej novelizácie právnych predpisov podľa záujmu zamestnancov a potrieb
KŠÚ a bolo realizované priebežne podľa aktuálnych ponúk vzdelávacích inštitúcií.
Vzdelávanie zamestnancov v štátnej službe sa realizovalo v rámci KŠÚ v Košiciach
v zmysle platnej legislatívy, zákona č. 312/2003 Z. z o štátnej službe ako aj príslušných služobných predpisov k problematike vzdelávania.
Zamestnanci KŠÚ boli zapojení do vzdelávania v nasledovných oblastiach:
1) vzdelávanie zamestnancov v rámci prípravnej štátnej služby ako podmienky kvalifikačnej
skúšky a prechodu do stálej štátnej služby
2) ďalšie formy odborného vzdelávania
3) vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií
4) jazykové vzdelávanie
Prehľad odborného vzdelávania zamestnancov KŠÚ v Košiciach v roku 2006:
Por. číslo

Názov odborov vzdelávania

1.

Eurovzdelávanie, spolu

1. 1.

Jazykové vzdelávanie

1. 2.

Manažérske vzdelávanie

1. 3.

Štrukturálne fondy EÚ

1. 4.

Rezortné vzdelávanie k EÚ

Počet
účastníkov
4

4
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1. 5.

Diplomacia a protokol

1. 6.

Právo EÚ

1. 7.

Iné vzdelávanie EÚ

2.

Jazykové vzdelávanie, spolu

32

2. 1.

Začiatočník –- 0, A1

12

2. 2.

Základný stupeň –- A2

6

2. 3.

Stredný nižší stupeň – B1

6

2. 4.

Stredný vyšší stupeň – B2

7

2. 5.

Pokročilý – C1

1

2. 6.

Veľmi pokročilý – C2
Vzdelávanie v informačných technológiách,
spolu

125

3. 1.

Základy informačných technológií

15

3. 2.

Používanie počítača a správa súborov

15

3. 3.

Spracovanie textu - textový procesor

30

3. 4.

Tabuľkový kalkulátor - tabuľkový procesor

15

3. 5.

Databázový systém

3. 6.

Elektronická prezentácia

3. 7.

Informácie a komunikácia

3. 8.

Iné vzdelávanie v informačných technológiách
Na základe minimálnych štandardov vzdelávania,
spolu

50

3

4. 2.

Cieľová skupina PŠS
Cieľová skupina - špecialisti riadenia ľudských zdrojov

4. 3.

Cieľová skupina - špecialisti vzdelávania

3

4. 4.

Cieľová skupina - EÚ v opise ŠZM

4. 5.

Cieľová skupina - predstavení -1. stupeň riadenia

4. 6.

Cieľová skupina - predstavení - ostatní

4. 7.

Iná cieľová skupina

5.

Vzdelávanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov

4

6.

Špecializované odborné vzdelávanie

85

7.

Vzdelávanie v súvislosti so systémom EDIS

8.

Iné vzdelávanie

3.

4.
4. 1.

6

106

Celkové náklady na vzdelávanie: 236 577,90 Sk
Poznámka: realizácia kurzov „Práca s PC“ a testovanie ECDL boli uskutočňované z rozpočtu
v rámci
projektu KŠÚ pod názvom „eVAT – Virtuálne autorské
tímy“, ktorý je
spolufinancovaný EÚ.

7.

Ciele a prehľad ich plnenia

Krajský školský úrad v Košiciach v roku 2006 plnil prioritné úlohy podľa požiadaviek a
termínov určených MŠ SR a ďalšie úlohy v zmysle platnej legislatívy.
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KŠÚ v Košiciach ako úrad špecializovanej štátnej správy poskytoval zriaďovateľom odbornú pomoc v oblasti školskej problematiky. Táto činnosť pretrvávala v náplni práce jednotlivých oddelení KŠÚ 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.
V súvislosti s § 4 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. sa odborní radcovia OOMČ KŠÚ v Košiciach zúčastňovali na výberových konaniach na funkciu riaditeľa školy. V školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach sa v roku 2006 uskutočnilo 6 výberových konaní, na ktorých sa odborní radcovia KŠÚ zúčastnili ako členovia rád škôl. V školách
a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC sa uskutočnilo 10 výberových konaní v materských školách, 18 v základných školách a 5 v stredných školách, na ktorých sa zamestnanci KŠÚ
zúčastnili s hlasom poradným.
Náročnosť v orientácii a zmenách v školskej legislatíve si aj v roku 2006 vyžiadala organizovanie 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 porušovania najmä zo strany zriaďovateľov škôl a ŠZ.
Odborní radcovia KŠÚ v Košiciach pre základné školy a špeciálne školy a ŠZ :
•

spolupracovali s MŠ SR pri organizačnom spracovaní zberu údajov pre tvorbu rozpočtu
špeciálnych škôl a ŠZ na rok 2007 (Eduzber).

•

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.

•

v septembri 2006 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 nariadení 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 2006 bolo v školských úradoch Košického kraja vedených 42 odborných zamestnancov. 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 Michalovce, Vinné, Margecany, Smižany,
Spišská Nová Ves. pri organizovaní spoločných metodických podujatí pre riadiacich i ostatných
pedagogických zamestnancov okresu Michalovce a ich aktívnu spoluprácu s MPC Prešov pri zabezpečovaní priebežného vzdelávania a prípravy vedúcich pedagogických 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.
Oddelením odborných a metodických činností bola spracovaná nová koncepcia organizovania súťaží, organizačné pokyny pre organizátorov a tvorbu rozpočtu. Po vyžiadaní súhlasov od
zriaďovateľov boli aj v roku 2006 oslovené centrá voľného času v Košickom kraji a niektoré ško-
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ly, za pomoci ktorých boli obvodné a krajské kolá 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 meritórnych 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
Oddelenia a organizačné útvary KŠÚ v Košiciach boli v roku 2006i umiestnené do priestorov budovy na Zádielskej ulici č.1, v ktorej podľa zmluvy o výpožičke priestorov sídli na 2.
poschodí aj Pedagogicko - psychologická poradňa Košice a v bočnom trakte sídli Academia
Istropolitana Košice.
Autoprevádzka Krajského školského úradu v Košiciach je zabezpečovaná 2 služobnými
motorovými vozidlami so služobnými vodičmi a 1 referentským služobným motorovým vozidlom,
čo plne postačuje pre zabezpečenie plnenia 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 zabezpečuje 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
zaradenia. 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 spracovanie pošty – WINASU, spracovanie miezd – PAM, účtovníctva a pokladne – IBEU. KŠÚ napojený 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 priebežne zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji, pre ďalšie
organizácie a verejnosť. Takmer so všetkými zriaďovateľmi je funkčné spojenie pomocou elektronickej pošty.
8.2 Hodnotenie dosiahnutých výsledkov KŠÚ v Košiciach v roku 2006
V roku 2006 bolo zaznamenané zlepšenie spolupráce medzi zriaďovateľmi a riaditeľmi,
ústretovejší prístup časti zriaďovateľov k zamestnancom škôl a k ich potrebám.
KŠÚ v Košiciach konštatuje počas roka 2006 ďalšie zlepšovanie komunikácie s obcami
Košického kraja ako zriaďovateľmi základných škôl a ŠZ.
Tiež spolupráca so zriaďovateľmi cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení je na veľmi dobrej úrovni. KŠÚ má pre túto spoluprácu určeného samostatného odborného
radcu, ktorý zabezpečuje kompletný poradenský servis zriaďovateľom a riaditeľom neštátnych
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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 2006 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 údajov 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 vzhľadom na zabezpečenie optimálnych podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu na školách a
školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ.
Na dobrej úrovni bola v roku 2006 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.

9.

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov Krajského školského úradu v Košiciach počas roka 2006 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

riaditelia a zamestnanci poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
Ministerstvo školstva SR
ŠPÚ Bratislava
ŠŠI
ŠIOV
ÚIPŠ
MPC
VÚC
obecné školské úrady
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
mimovládne a neziskové organizácie
verejnosť

Medzi odberateľov možno považovať aj iné inštitúcie, s ktorými KŠÚ v Košiciach spolupracuje 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 školskom roku 2005/2006 v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
Školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v školskom roku 2005/2006

Z čiastkových podkladov oddelení a útvarov KŠÚ
spracovala Kancelária prednostu KŠÚ v Košiciach
V Košiciach 27. apríla 2007
Prílohy:
Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu
k 31. 12. 2006
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Školy a ŠZ
Materské školy
Základné školy
Stredné školy
Špeciálne školy a ŠZ
Základné umelecké školy
Jazykové školy
CVČ a ŠSZČ
ŠPP
PPP a CVPP
Zariadenia náhradnej výchovy
Školy v prírode
Domovy mládeže
Zariadenia školského stravovania
Strediská služieb škole
Školské kluby detí
Spolu

Spolu

Štátne
440
308
100
63
23
5
33
9
8
6
5
22
648
3
258

454
328
126
65
33
5
46
10
8
6
5
24
670
3
276
2 059

Cirkevné
10
15
16
2
2
0
5
0
0
0
0
2
15
0
14

1 931

81

Súkromné
4
5
10
0
8
0
8
1
0
0
0
0
7
0
4
47

Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu k 09/2006
Druh školy
Materské školy
Základné školy
Špeciálne školy
Združené SŠ
SOUaU
SOŠ
Gymnázia
SPOLU deti a žiaci

SPOLU
20297
77496
7056
8039
7768
13088
14847
148591

Štátne
19724
73507
6941
6925
7410
11932
12539
138978

Súkromné
106
678
0
429
79
920
621
2833

Cirkevné
467
3311
115
685
279
236
1687
6780

Štátne
Súkromné
Cirkevné

Školy a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v šk. roku 2005/2006
Typ školy
Stredné školy
Špeciálne ZŠ
Špeciálne MŠ

Počet škôl
3
43
6
42

Počet detí/žiakov
1414
4191
146
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Špeciálne SŠ
Zariadenia náhradnej výchovy
a prevencie:
z toho:
RDD
- RDaM
- LVS
- DC

16
6

849
296

3
1
1
1

137
22
59
48

ŠPP
PPP a CVPP
Školské jedálne
SPOLU:

9
8
19
116

7162

4500
4000

Stre d n é š ko ly

3500
Šp e ciá ln e ZŠ

3000
2500

Šp e ciá ln e MŠ

2000

Šp e ciá ln e SŠ

1500
Za ria d e n ia n á h ra d n e j
vých o vy a p re ve n cie :

1000
500
0

Počet detí/žiakov
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