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1 Identifikácia organizácie

Názov organizácie:

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici

Sídlo organizácie:

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Kontakt:

Tel: + 421 48 47 101 11
Fax: + 421 48 47 101 17
E-mail: ksu@ksu-bb.sk
webové sídlo: www.ksubb.sk

Štatutárny zástupca:

Mgr. Ingrid Haringová
prednostka
vedúca služobného úradu

Vedúci oddelení:

Ing. Pavel Sabo
vedúci osobného úradu a kancelárie prednostu
Ing. Mária Kolárska
vedúca oddelenia odborných a metodických činností
Ing. Zdenka Mikulová
vedúca oddelenia ekonomických činností
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ÚSEK KONTROLY

2 Poslanie organizácie
2.1

Poslanie organizácie

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len „KŠÚ“) ako právnická osoba
vznikol na základe ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bol zriadený na výkon miestnej štátnej správy v školstve.
KŠÚ bol rozpočtovou organizáciou štátu a finančnými vzťahmi bol zapojený na rozpočet
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
ktoré voči nemu plnilo funkciu zriaďovateľa. KŠÚ riadil prednosta, ktorého vymenúvala
a odvolávala vláda Slovenskej republiky na návrh ministra školstva.

2.2

Úlohy v rámci územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti

Krajský školský úrad zriaďoval a zrušoval podľa siete:
a) základné školy, ak to vyžadovali osobitné podmienky,
b) stredné školy a strediská praktického vyučovania, ak to vyžadovali osobitné podmienky,
c) materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d) základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
f) praktické školy,
g) odborné učilištia,
h) špeciálne výchovné zariadenia,
i) školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňovali v cudzom jazyku na základe
medzinárodnej dohody,
j) školský internát,
k) centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
l) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
m) školské zariadenia, ktoré boli súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného
v písmenách a) až j).
Krajský školský úrad ďalej:




vykonával štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o
vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí okrem prípadov
uvedených v osobitnom predpise,
rozhodoval v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého
žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých v
prvom stupni rozhodla obec,
rozhodoval v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodoval:
– riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého bol zriaďovateľom,
– riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom bola obec, ktorá nebola školským
úradom,
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vykonával kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v
oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry,
spracúval podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a v
školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti,
svojím rozhodnutím potvrdzoval, že obec je školským úradom. Ak krajský školský úrad
nepotvrdil obec ako školský úrad, vykonával činnosti obce ako školského úradu krajský
školský úrad,
vymenúval predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky,
absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti,
spracúval a poskytoval informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti
orgánom štátnej správy a verejnosti,
viedol územný školský register detí a žiakov,
v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečoval
jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,
plnil úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu a
kontroloval efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a
školským zariadeniam,
vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých bol zriaďovateľom, plnil úlohy
vyplývajúce zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
poskytoval odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom
cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských
zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých bol zriaďovateľom, a to
v oblastiach:
organizácie výchovy a vzdelávania,
školského stravovania,
informatiky,
práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,
rozvoja telesnej výchovy a športu,
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
g. pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania,
a.
b.
c.
d.
e.
f.










kontroloval 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,
vydával organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo
svojej územnej pôsobnosti,
organizoval, koordinoval a finančne zabezpečoval obvodné a krajské kolá súťaží detí a
žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády
žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
organizačne a finančne zabezpečoval spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej
pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport,
telesnú kultúru vrátane súťaží detí a žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
zabezpečoval výkon miestnej štátnej správy v školstve,
vydával organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo
svojej územnej pôsobnosti,
v rámci výkonu štátnej správy v školstve vykonával činnosti podľa osobitného predpisu,
koordinoval podľa rozhodnutia vlády SR plnenie spoločných úloh s inými orgánmi štátnej
správy pri riešení závažných spoločenských problémov,
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plnil úlohy služobného úradu zamestnancom, ktorí vykonávali štátnu službu na krajskom
školskom úrade a úlohy zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí vykonávali práce vo
verejnom záujme,
spravoval majetok vo vlastníctve štátu, ktorý slúžil na jeho činnosť,
organizačne a finančne zabezpečoval prenos finančných prostriedkov na prenesené
kompetencie zriaďovateľom škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ.

Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Banskej
Bystrici je uvedený v prílohe správy.

3

Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom.
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4

Zabezpečenie činnosti a plnenie úloh KŠÚ

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici v roku 2012 v plnom rozsahu zabezpečoval
všetky úlohy, ktoré mu stanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.1

Oddelenie odborných a metodických činností

Oddelenie odborných a metodických činností venovalo svoju pozornosť predovšetkým
metodickému usmerňovaniu zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov škôl
a školských zariadení, spolupráci so školskými úradmi, poradenstvu, kontrolnej činnosť
v oblasti výkonu štátnej správy, zabezpečovalo zber štatistických údajov, kontrolu podkladov
škôl pre oblasť normatívneho i nenormatívneho financovania, rozvojovým projektom
v regionálnom školstve, zavádzaniu nových metód do výchovy a vzdelávania, organizačnému
a finančnému zabezpečeniu predmetových olympiád, športových súťaží, odborných súťaží
žiakov škôl a školských zariadení a pod.
Z najdôležitejších akcií je možné uviesť :








sedem pracovných porád s riaditeľkami materských škôl v územnej pôsobnosti kraja zamerané na uplatňovanie školských vzdelávacích programov, poznatky z inšpekčnej
činnosti, dodržiavanie platnej legislatívy,
tri porady s riaditeľmi základných škôl v kraji - zamerané na zber údajov pre financovanie
– EDUZBER , pedagogicko-organizačné pokyny pre školy a školské zariadenia na školský
rok 2012/2013, aktuálne informácie z oblasti školstva,
šesť stretnutí s riaditeľmi, resp. s odbornými zamestnancami centier pedagogickopsychologického poradenstva, ktoré boli venované diagnostike a zaraďovaniu žiakov do
špeciálnych škôl, osobitostiam a praktickým skúsenostiam z edukácie žiakov s autizmom,
rozvoju motorických zručností; problematike poradenstva pre štúdium na stredných školách
dve pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení zriadených KŠÚ mali na
programe aktuálne informácie z oblasti novej legislatívy, zverejňovanie faktúr a zmlúv,
financovanie škôl a školských zariadení , zber štatistických údajov,
pre vedúce zariadení školského stravovania bolo zorganizovaných 7 stretnutí , ktoré sa
venovali problematike e - modelu programu správnej výrobnej praxe, zostavovaniu
jedálnych lístkov, poznatkom z kontrol RÚVZ , plnenia odporúčaných výživových dávok,
na dvoch poradách s riaditeľmi stredných škôl boli prezentované výsledky a priebeh
maturitných skúšok a následne organizačné zabezpečenie maturitných skúšok
v školskom roku 2012/2013.

Medzi dôležité činnosti a úlohy oddelenia patrí organizačné zabezpečenie maturitných
skúšok a záverečných skúšok vo všetkých stredných školách v kraji. Okrem pracovného
stretnutia s riaditeľmi stredných škôl a koordinátormi maturitných skúšok bolo zorganizované
školenie pre nových predsedov predmetových maturitných skúšok z problematiky platnej
legislatívy k ukončovaniu štúdia na stredných školách a k hodnoteniu úloh z externej časti
maturitných skúšok a písomnej formy internej časti maturitných skúšok. Vyškolených bolo
117 učiteľov.
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Vymenovaní boli predsedovia školských a predmetových maturitných komisií, predsedovia
skúšobných komisií záverečných a absolventských skúšok. V roku 2012 bolo vydaných 92
dekrétov pre predsedov školských maturitných komisií, 1038 dekrétov pre predsedov
predmetových maturitných komisií a 132 dekrétov pre predsedov skúšobných komisií
absolventských a záverečných skúšok.
V súčinnosti so zamestnávateľskými zväzmi
a komorami bolo zabezpečované delegovanie ich zástupcov do komisií na záverečné skúšky
v stredných odborných školách. Krajský školský úrad stanovil v súlade s platnou legislatívou
termíny konania internej časti maturitnej skúšky pre jednotlivé stredné školy v riadnom
i mimoriadnych termínoch.
V súčinnosti s NÚCEM bolo na 5 distribučných miestach zabezpečené odovzdanie testov na
externú časť maturitných skúšok.
Pre 21 žiakov bola organizačne zabezpečená externá forma a písomná forma internej časti
maturitných skúšok v náhradnom termíne z predmetov slovenský jazyka a literatúra, nemecký
jazyk a anglický jazyk na troch určených stredných školách v kraji.
Po ukončení maturitných skúšok
bola vypracovaná Správa o priebehu a výsledkoch
maturitných skúšok . Celú maturitnú skúšku absolvovalo 6 255 žiakov, neprospelo 285 žiakov.
Ďalšou dôležitou oblasťou činnosti oddelenia bola kontrola podkladov na financovanie
škôl – EDUZBER 2012 . Skontrolované a nahraté boli protokoly od 235 zriaďovateľov škôl
a 410 protokolov jednotlivých škôl .
Súčasne boli skontrolované aj štatistické údaje o počte detí a žiakov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcami alebo neštátnymi zriaďovateľmi, ktoré sú
financované z podielových daní.
Webovou aplikáciou boli spracované protokoly vzdelávacích poukazov
od 251
zriaďovateľov škôl a školských zariadení.
Školy a školské zariadenia prijali 70 720
vzdelávacích protokolov.
Zabezpečované bolo spracovanie podkladov na poskytnutie financií na nenormatívne
náklady pre školy a školské zariadenia v kraji:
- na dopravné žiakov základných a špeciálnych základných škôl – bolo skontrolovaných 140
podkladov zriaďovateľov škôl za 210 škôl. V roku 2012 boli finančné prostriedky poskytnuté
pre 10 558 žiakov základných a špeciálnych základných škôl Banskobystrického kraja.
- na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením- skontrolované boli žiadosti
z 92 škôl v celkovom počte na 260 asistentov učiteľa. Zostavený bol poradovník žiadostí a na
základe rozhodnutia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli poskytnuté
finančné prostriedky pre 108,5 asistentov učiteľa.
Spracované boli podklady na úhradu nákladov na odmeny pre predsedov školských
a predmetových maturitných komisií a skúšobných komisií na záverečné a absolventské skúšky
pre 98 stredných škôl za riadne a mimoriadne maturitné obdobie. Náklady na maturitné
a záverečné skúšky predstavovali v roku 2012 sumu 203 674,- €.
Počas celého roku 2012 predkladali zriaďovatelia škôl a školských zariadení v kraji
návrhy na zmeny v sieti – zaradenie do siete, vyradenie zo siete, udelenie čestného názvu
školám, zmeny v sústave učebných a študijných odborov . Spracované boli vyjadrenia k 20
návrhom na vyradenie škôl a školských zariadení zo siete, 62 vyjadrení k návrhom na
zaradenie do siete, 8 vyjadrení k zmene zriaďovateľa.
Strana 9

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici súčasne predložil na Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR
návrhy na zmenu v sieti škôl a školských zariadení za svoje školy
a školské zariadenia v počte 11. Na základe rozhodnutí vydaných Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR boli vykonané zmeny v zriaďovacích listinách v počte 7.
V roku 2012 sa zamestnanci oddelenia odborných a metodických činností zúčastnili na 22
výberových konaniach na funkciu riaditeľa školy s riadnym hlasom .
V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstva a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo zabezpečené
rozhodovanie v prvom stupni vo veciach posudzovania rovnocennosti dokladov o vzdelaní
vydaných základnými a strednými školami v zahraničí . V roku 2012 vydal KŠÚ spolu 3
rozhodnutia. V druhom stupni bolo vydaných 5 rozhodnutí, ktoré potvrdili rozhodnutia
riaditeľov škôl vydaných v prvom stupni pri neprijatí žiaka na štúdium na strednej škole a v 1
prípade pri vylúčení žiaka zo štúdia.
V 3 prípadoch bolo vydané rozhodnutie o potvrdení obce ako školského úradu .
Vydaných bolo 19 rozhodnutí, ktorými boli zriaďovateľom škôl stanovené počty tried
a žiakov prvých ročníkov osemročných gymnázií.
Podobne boli stanovené plány výkonov 1. ročníkov stredných škôl zriadených Krajským
školským úradom v Banskej Bystrici v počte 23.
Významnou oblasťou činnosti oddelenia odborných a metodických činností je aj
organizačné a finančné zabezpečenie predmetových olympiád, odborných a športových súťaží.
Vydaných bolo 25 poverení na organizačné zabezpečenie oblastných a krajských kôl súťaží,
uzatvorených bolo 45 zmlúv na finančné zabezpečenie súťaží, 169 menovacích dekrétov pre
predsedov a členov odborných komisií súťaží.
Odborní zamestnanci sa zúčastnili na súťažiach aj ako členovia komisií ( Slávik Slovenska,
Hnúšťanský akord, ZENIT v elektronike, programovaní , strojárstve, Mladý ekofarmár,
Spracovanie informácií na počítači, Športová olympiáda detí, Gaňova Tarnava, Súťaž
v prednese poézie a prózy žiakov ŠZŠ apod.)
Zabezpečená bola kontrola faktúr za zorganizované obvodné a krajské kolá súťaží a tiež za
celoslovenské súťaže organizované v kraji.
Zamestnanci oddelenia odborných a metodických činností sa aktívne podieľali na
organizačnom zabezpečení Testovania 9. Vydané boli poverenia pre riaditeľov škôl na
vymenovanie externého dozoru a skontrolovaný bol aj priebeh testovania na 5 vybraných
základných školách v kraji. Následne bol zabezpečený aj náhradný termín testovania pre
žiakov, ktorí sa nezúčastnili testovania v riadnom termíne.
Spracované boli podklady k hodnoteniu úloh vyplývajúcich pre školstvo z uznesení
vlády SR - Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
na obdobie rokov
2009 - 2011;
vyhodnocované bolo plnenie úloh vyplývajúcich z Dekády začleňovania rómskej populácie;
k Národnej protidrogovej stratégii; podklady do správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania
v školách Banskobystrického kraja; k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným
postihnutím; o počte zamestnancov v zariadeniach školského stravovania; o individuálnom
plnení povinnej školskej dochádzky; o zapojení škôl do mliečneho programu, programu Ovocie
do škôl ; podklady o zapojení škôl do Európskeho dňa jazykov a pod.
V období štrajku školských odborárov boli denne spracúvané informácie o zapojení
škôl do štrajku.
Strana 10

Odborní zamestnanci oddelenia sa aktívne zúčastňovali aj na rôznych odborných
seminároch, konferenciách, odborných poradách, z ktorých uvádzame nasledovné:
 diskusný seminár k prenosu dobrej praxe z Veľkej Británie v oblasti inkluzívneho
vzdelávania
 národný projekt Štátnej školskej inšpekcie „Externé hodnotenie kvality školy
podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy - Sebahodnotenie ako proces
zmeny“
 Hyperaktívne dieťa
 Škola lásky v rodine a v školách
 Workshop socioterapia a psychoterapia a dieťa
 Detská obezita v praxi
 Roadshov Moderný učiteľ
 Športové fórum
 Módny tvorca Trenčín
 Pedagogické dni - Brezno
 Odborné konferencie a semináre centier pedagogického poradenstva a prevencie
 Odborné semináre pre školské stravovanie
 EDUCAFILM – prehliadka súťažných vzdelávacích programov žiakov stredných škôl
a študentov vysokých škôl
 Študentská vedecká konferencia
Zamestnanci oddelenia aktívne pracovali v celoslovenskej sekcii predprimárneho
vzdelávania, celoslovenskej sekcii školského stravovania, Územnej školskej rade
Banskobystrického
kraja, Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu
Banskobystrického samosprávneho kraja, celoštátnej komisii športových súťaží; koordinačnej
rade predmetových olympiád a súťaží i ako členovia rád škôl zriadených Krajským školským
úradom v Banskej Bystrici.
Zúčastňovali sa aktívne aj pri zabezpečovaní vzdelávania učiteľov k tvorbe školského
vzdelávacieho programu, či zabezpečení Detských olympijských festivalov v kraji; pri
realizácii projektu Športové poukazy.

Prehľad o plnení úloh v oblasti výkonu štátnej správy v správnom konaní:

ÚLOHA
Rozhodovanie v prvom stupni vo veciach rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných
základnými školami a strednými školami v zahraničí

POČET
3

Rozhodovanie potvrdením, že obec je školským úradom

3

Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ
školy alebo riaditeľ školského zariadenia zriadeného KŠÚ.

6
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Hlavné činnosti, v ktorých sa nepostupuje podľa zákona o správnom konaní:
ČINNOSŤ
Menovanie predsedov školských maturitných komisií
Menovanie predsedov predmetových maturitných komisií

POČET
92
1038

Menovanie predsedov skúšobných komisií na záverečné skúšky

132

Menovanie predsedov a členov komisií na okresné a krajské kolá súťaží

169

Určovanie plánu výkonov l. ročníkov pre stredné školy zriadené KŠÚ

23

Písomné vyjadrovanie k návrhom na úpravu siete škôl a školských zariadení

90

Spracovanie návrhov na zmeny v sieti škôl a školských zariadení zriadených KŠÚ
11
Poverenia pre riaditeľov ZŠ na vymenovanie externého dozoru na Testovanie 9
170
Spracovanie pripomienok k návrhom na legislatívne zmeny
5
Spracovanie protokolov o vzdelávacích poukazoch od jednotlivých zriaďovateľov
251
Kontrola podkladov pre rozpočet škôl a školských zariadení – počet zriaďovateľov
235 / 410
(obcí a VÚC) / počet škôl a školských zariadení v pôsobnosti KŠÚ.
Spracovanie podkladov zo škôl do správy o priebehu a úrovni maturitnej skúšky
92
Kontrola podkladov a vyúčtovanie nákladov na dopravu žiakov ZŠ – počet
140/10 558
zriaďovateľov /celkový počet žiakov , ktorým sa poskytuje cestovné
Spracovanie žiadostí na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným
92
znevýhodnením
Účasť na výberových konaniach na funkciu riaditeľov škôl a školských zariadení
Kontrola výkazov obcí na účely poskytnutia podielových daní
Projekt Enviroprojekt
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách
Projekt Zdravie na tanieri
Projekt Stop bariéram
Projekt Vzdelávanie pre všetkých
Projekt Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie
Projekt Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo
Projekt Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave

22
473
14
17
2
6
15
10
11
4

Z ďalších úloh, ktoré zabezpečovali zamestnanci oddelenia odborných a metodických
činností počas roka 2012 treba spomenúť:
 Kontrola a schvaľovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských
zariadení zriadených KŠÚ za školský rok 2011/2012
 Kontrola predložených rozvojových projektov a následne spracovanie podkladov
z kontroly vyúčtovania rozvojových projektov
 Účasť na zasadnutiach rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
 Spracovanie podkladov a štatistík pre rôzne orgány a organizácie, vrátane 28 výkazov
Škol(MŠVVŠ SR) za všetky školy a školské zariadenia v kraji
 Pripomienkovanie návrhov na legislatívne zmeny
 Účasť na rôznych akciách škôl, výročiach škôl, udelení čestných názvov školám,
prezentácii projektov a pod.
 Zabezpečenie registrácie škôl do rezortného informačného systému
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Účasť na pracovných poradách organizovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR,NÚCEM, rôznymi organizáciami – Odborovým zväzom pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku, Asociáciou štátnych gymnázií, Združením odborných
učilíšť na Slovensku , Spoločnosťou pre predškolskú výchovu a pod.
Súčinnosť pri organizovaní výstavy Stredoškolák a iných burzách povolaní v kraji

vydávanie dekrétov MS a ZS
vydávanie dekrétov na súťaže
3% 0%
25%
18%

kontrola podkladov do
projektov

35%
6%

kontrola podkladov na
vzdelávacie poukazy

7%

2%

4%

kontrola podkladov na
dopravné žiakom ZŠ a ŠZŠ
kontrola podkladov na
normatívne financovanie
ostatná činnosť

Celkové hodnotenie cieľov oddelenia
Všetky plánované úlohy na rok 2012 boli splnené. Bez problémov boli zabezpečené
všetky úlohy spojené s Testovaním 9, či organizačným zabezpečením maturitných
a záverečných skúšok. Podľa potreby bola poskytovaná metodická pomoc zriaďovateľom škôl
a školských zariadení a to prostredníctvom zorganizovaných pracovných stretnutí, osobnými
návštevami škôl, konzultáciami, elektronickou poštou. Zrealizované boli aj plánované kontroly
výkonu štátnej správy v školstve riaditeľmi škôl a zriaďovateľmi. Spracované boli všetky
štatistické výkazy podľa harmonogramu. Aktualizované boli údaje v registri škôl a školských
zariadení. Zrealizované boli všetky predmetové súťaže, olympiády, športové súťaže.
Spracované boli požadované podklady k financovaniu súťaží, ku kalendáru súťaží a pod.
Vykonaná bola kontrola podkladov na financovanie škôl a školských zariadení, či na
poskytnutie podielových daní. Zriaďovateľom bola poskytovaná pomoc pri zmenách v sieti
škôl a školských zariadení, výberových konaniach, či iných problémoch.
Pozornosť bola venovaná aj školám a školských zariadeniam zriadeným KŠÚ. Zorganizované
boli odborné porady s cieľom skvalitniť vzdelávanie a výchovu, či výkon štátnej správy.
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Prehľad o počte škôl v roku 2012
typ školy
materské školy
základné školy
gymnáziá
SOŠ
konzervatóriá

verejné

súkromné
357
265
20
44
1

cirkevné
12
7
5
12
1

Spolu
4
373
11
283
5
30
56
2

prehľad o počte škôl v roku 2012 podľa zriaďovateľov
400
350
300
250
200
150
100
50
0

verejné
súkromné
cirkevné

prehľad škôl zriadených KŠÚ
špeciálne materské školy
8

špeciálne základné školy

10

ZŠ pre žiakov so ZZ

7

gymnáziá

3

špeciálne SOŠ
6
2

29

odborné učilištia
praktické školy
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4.2

Oddelenie ekonomických činností

V súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení KŠÚ vykonával v roku 2012 nasledovné činnosti:


















podľa zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
oznamoval zriaďovateľom výšku normatívnych a nenormatívnych príspevkov pre školy
v ich pôsobnosti. Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
vykonal rozpis schváleného rozpočtu – rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok
2012 - nedaňové príjmy 132 536 €, výdavky celkom 98 141 554 €,
v priebehu rozpočtového roka uskutočňoval úpravy rozpočtu, celkom za rok bolo
rozpracovaných 90 rozpočtových opatrení ministerstva, z toho za bežné výdavky 80
rozpočtových opatrení a za kapitálové výdavky 10 rozpočtových opatrení, rozpracované
bolo aj 1 rozpočtové opatrenie z úrovne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR (Regionálny operačný program),
zriaďovatelia škôl oznamovali KŠÚ výšku finančných prostriedkov rozpísaných v roku
2012 jednotlivým školám, rozdelenie prostriedkov zverejnil KŠÚ na svojej webovej
stránke,
KŠÚ zvlášť na základe spracovávaných údajov z účtovníctva, štatistiky a osobitne
vyžiadaných podkladov analyzoval potrebu finančných prostriedkov školám, štátnym
materským školám a štátnym školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
pri dohodovacom konaní uplatňoval požiadavky na zvýšenie rozpočtu normatívnych
finančných prostriedkov,
riešil požiadavky na materiálne zabezpečenie a priestorové vybavenie škôl a školských
zriadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
získaval požiadavky od jednotlivých zriaďovateľov škôl na odchodné podľa zákona č.
597/2003 Z. z. (183 529 €) a bolestné, ako aj vstupné údaje k rozpisu špecifík na náklady
na dopravu žiakov podľa § 4a ods. 2 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. (1 254 696 €),
náklady na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. (781 200
€), na príspevky na záujmové vzdelávanie (1 504 566 €),
poskytoval nenormatívne príspevky na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
podľa zákona č. 245/2008 Z. z. § 107 ods. 4 a podľa vyhlášky MŠ SR č. 649/2008 Z. z.,
v zmysle čoho sa poskytnuté finančné prostriedky používali na náklady na mzdy a odvody
do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
na vybavenie miestností, didaktickú techniku, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
( 1 250 834 €),
podľa § 6b zákona č. 597/2003 Z. z. poskytoval zriaďovateľom finančné prostriedky na
výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí v materských školách – úprava rozpočtu v januári
vo výške 889 234 €,v súvislosti s opravných výkazom Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 bola
vykonaná oprava rozpočtu + 936 €, po zbere údajov o počte detí MŠ k 15.09.2012 sa
zvýšil rozpočet o 13 085 €
poskytol finančné prostriedky zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov podľa §
4b zákona č. 597/2003 Z. z. vo výške 22 600 €, ktoré boli vyhodnotené v súlade
s postupom určeným v smernici ministerstva,
na základe podkladov zo škôl a od zriaďovateľov boli v roku 2012 poskytnuté finančné
prostriedky na maturity - v mesiaci júl vo výške 42 352 €, dofinancovanie bolo
uskutočnené v novembri 2012 o 2 482 €,
podľa Smernice MŠ SR č. 13/2009-R o organizácii, riadení a finančnom zabezpečení
súťaží žiakov škôl boli v roku na základe vopred schváleného zoznamu súťaží poskytnuté
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finančné prostriedky na súťaže v sume 153 114 €, z toho na celoslovenské súťaže 27 285
€,
boli poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov:
Enviroprojekt 2012 (12 174 €) , Vzdelávanie pre všetkých 2012 (16 240 €), Zdravie
a bezpečnosť na školách (3 722 €), Stop bariéram (9 867 €) Grafické systémy ( 3 052 €),
Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo ( 7 624 €), Podpora vytvárania
pozitívnej sociálnej klímy ( 12 440 €), Zdravie na tanieri ( 3 402 €)
podľa § 4c zákona č. 597/2003 Z. z. KŠÚ posudzoval požiadavky zriaďovateľov na
riešenie vzniknutých havarijných situácií a zabezpečoval agendu súvisiacu s poskytovaním
finančných prostriedkov na uvedený účel, v priebehu roka sa aktualizoval zoznam
havarijných situácií z kapitálových výdavkov a z bežných výdavkov prostredníctvom
internetovej aplikácie,
KŠÚ zriaďovateľom oznamoval výšku poskytnutých finančných prostriedkov na bežné
výdavky a na kapitálové výdavky, podľa Smernice MŠ SR č. 8/2011, ktorou sa určuje
postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl a riešenie havarijných
situácií, na riešenie havárií z bežných výdavkov bolo poskytnuté 1 213 492 € (ZŠ s MŠ
Nenince – 23 200 €, ZŠ Sútor – 27 604 €, ZŠ s MŠ Ožďany – 23 160 €, ZŠ s MŠ Banská
Belá – 103 899 €, Evanjelickému gymnáziu B. Bystrica - 97 615 €, ZŠ Hodruša – Hámre
23 500 €, ZŠ Heľpa – 2 408 €, ZŠ Žiar nad Hronom – 60 000 €, ŠZŠ Krupina – 26 700 €,
ŠZŠ Zvolen – 28 680 €, ZŠ s MŠ Župkov – 21 599 €, ZŠ s MŠ Hiadeľ - 22 000 €, ŠZŠ
Bottova R. Sobota – 11 801€, Gymnáziu J.G. Tajovského B. Bystrica – 36 793 €, ZŠI
Lučenec – 4 740 €, ZŠ Látky – 15 778 €, ŠZŠ Žarnovica – 13 203 €, ZŠ s MŠ Kokava nad
Rimavicou – 73 314 €, ZŠ, Šrobárova 12 R. Sobota – 63 738 €, ZŠ s MŠ Brehy – 50 000 €,
ZŠ s MŠ Hontianske Moravce – 15 038 €, ZŠ Spojová Banská Bystrica – 32 904 €, ZŠ
Vyhne – 25 000 €, ZŠ Veľká Čalomija – 37 900 €, ZŠ Poltár – 14 000 €, ZŠ Golianova
Banská Bystrica – 100 000 €, RC Čerenčany – 13 199 €, ŠZŠ Lučenec – 9 195 €, ZŠ
Mučín – 40 640 €, ZŠ Hrnčiarske Zalužany – 70 119 €, ZŠ Vyhne – 80 319 € a ZŠ Cerovo
– 48 744 €
na riešenie havárií z kapitálových výdavkov boli z podprogramu 078 11 poskytnuté
finančné prostriedky pre ŠZŠ Rimavská Seč na rekonštrukciu objektu školy 100 000 €,
ŠZŠ Jelšava – na vybudovanie vodovodnej prípojky 15 300 €, ŠZŠ Zvolen – na
dobudovanie vodovodu, kanalizácie a montáž umývadiel 6 865 €, SŠ Kremnica – na
zakúpenie osobného automobilu 11 990 €, ŠZŠ Banská Štiavnica – na rekonštrukciu
kotolne 23 990 €, ZŠ s MŠ Podkonice – na odstránenie havarijného stavu kotolne 100 000
€, ZŠ s MŠ J. Kármána Lučenec – na odstránenie havarijného stavu sociálnych
a hygienických zariadení 90 000 €, ZŠ s MŠ Gemerská Ves – preklasifikácia z bežného
transferu na kapitálový 13 000 €, ZŠ Buzitka – na rekonštrukciu výplňových, podlahových
a strešných konštrukcií 60 000 €, ZŠ Veľká nad Ipľom – na rekonštrukciu strechy 72 970 €,
ZŠ Zvolen Hrnčiarska ulica – na rekonštrukciu kanalizácie 29 204 €, ZŠ s MŠ Cerovo – na
výmenu liatinových kotlov 12 576 €, ZŠ s MŠ Lubeník – na výmenu kotlov 23 900 €
na základe schválených projektov boli školám v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Banskej Bystrici poskytnuté finančné prostriedky v Programe 0AA – OP Vzdelávanie –
ŠZŠ Klenovec, ŠZŠ Čierny Balog, ŠZŠ Žiar nad Hronom, ŠZŠ Hontianske Moravce, ŠZŠ
Brezno, OUI Valaská, ZŠI Kremnica, ŠZŠ Polomka, ŠZŠ Krupina, ŠZŠ Revúca, ŠZŠ
Zvolen,
podľa usmernenia ministerstva KŠÚ uskutočnil vyplnenie a kontrolu databázy údajov
o konečnom upravenom rozpočte za rok 2011 všetkých zriaďovateľov, ktorá bola
podkladom pre spracovanie komplexnej správy o hospodárení za rok 2011 za regionálne
školstvo,
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KŠÚ zabezpečoval a metodicky usmerňoval realizáciu sumarizácie súhrnných správ
o hospodárení za rok 2011, ktoré predkladali jednotliví zriaďovatelia škôl a školských
zariadení,
podľa pokynov ministerstva a v súlade s § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. zabezpečoval so
zriaďovateľmi dohodovacie konanie, ktorého súčasťou bolo vykonanie analýzy finančných
prostriedkov na dofinancovanie bazénov, kreditových príplatkov, osobných nákladov
okrem kreditových príplatkov a prevádzky v roku 2012,
KŠÚ predložil návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov za subjekty financované
z rozpočtovej kapitoly ministerstva a na základe analýz boli vykonané rozpočtové
opatrenia: verzia 1 zvýšenie o 4 559 274 €, verzia 2 zvýšenie o 1 585 251 €, verzia 2a
zvýšenie o 42 352 €, verzia 3 zníženie rozpočtu o 357 248 € po aktualizácii počtu žiakov
od nového školského roka 2011/2012, verzia 4 – na základe aktualizácie kreditových
príplatkov 587 122 €, presun z BV na KV pre MsÚ Tornaľa -151 956 €, dofinancovanie
septembrových maturít o 2 482 €, verzia V4a zvýšenie rozpočtu o 668 309 €, verzia V5 +21 250 €, verzia V5a zníženie – 1769 €, koncoročné presuny – 31 278 €,
v mesiaci máj 2012 podľa „Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na
roky 2012-2014“ bol za kraj vypracovaný podklad do návrhu rozpisu záväzných
ukazovateľov rozpočtu príjmov a bežných výdavkov a ďalších ukazovateľov na roky 2013
– 2015,
v roku 2012 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia s ekonomickými zamestnancami škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ zamerané k aktuálnej
problematike uplatňovanie zákona č. 523//2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na vedenie účtovníctva podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve a podľa pokynov ministerstva a MF SR,
za oblasť verejného obstarávania bol vyhotovený plán verejného obstarávania na rok 2012,
podklady boli podľa usmernenia ministerstva predložené odboru verejného obstarávania,
podľa pokynov ministerstva boli za regionálne školstvo Banskobystrického kraja
spracované zoznamy havárií,
v mesiaci apríl 2012 podľa pokynov ministerstva a MF SR úrad spracoval podklady do
návrhu záverečného účtu kapitoly,
podľa pokynov a metodického listu ministerstva spracoval vyhodnotenie plnenia rozpočtu
príjmov a výdavkov za regionálne školstvo kraja za rok 2011 a prvý polrok 2012,
podľa zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám pre žiadateľov
poskytoval informácie týkajúce sa ekonomických činností.

Hospodárenie organizácie
Príjmy
V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 z 19. 1. 2012 boli
Krajskému školskému úradu stanovené príjmy vo výške 132 536 €. Na základe požiadavky
úradu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR znížilo limit rozpočtu príjmov
o 48 296 €. Konečný upravený rozpočet k 31.12. 2012 predstavoval výšku 84 240 €. Celkové
plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2012 bolo vo výške 96 932,55 €, čo je 115,1 % upraveného
rozpočtu. Organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v rámci úprav rozpísal
rozpočet vo výške 70 470 €. Z celkového objemu príjmov , bolo na položke 212 príjmy
z vlastníctva realizovaných 19 989 € , na položke 223 poplatky a platby z nepriemyselného
predaja 22 562 €, konkrétne na podpoložke 223001 – 1 980 € ide prevažne o príjmy z
ubytovacích služieb, na podpoložke 223002 za materské školy a školské kluby boli dosiahnuté
príjmy vo výške 9 557 € a na podpoložke 223003 za stravné – príjmy vo výške 11 025 €, na
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položke 231 – príjem z predaja kapitálových aktív bol dosiahnutý príjem vo výške 11 500
€ za odpredaj budovy Spojenej školy v Tornali, položka 292 – ostatné príjmy 21 864 €
( z toho : 14 353 € z dobropisov, 2 129 € z vratiek, a 5 382 € z iných príjmov).
K 31. 12. 2012 dosiahol Krajský školský úrad v Banskej Bystrici príjmy vo výške 21
017 €. Príjmy sú tvorené z vratiek neoprávnene použitých finančných prostriedkov od
zriaďovateľov vo výške 19 084 €, a z iných príjmov – 1 933 €.
Príjmy mimorozpočtových prostriedkov k 31. 12.2012 boli tvorené vo výške 198 977 €
len z úrovne organizácii zriadených krajským školským úradom. Ide o príjmy s kódom
zdroja 72 ( iné zdroje).
Výdavky celkom
KŠÚ v hodnotenom období hospodáril s rozpočtovými prostriedkami, ktoré mu
stanovilo ministerstvo na rok 2012. Rozpisom rozpočtu na rok 2012 boli KŠÚ schválené
finančné prostriedky v Programe 078 Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže.
Osobitne boli určené rozpočtové prostriedky pre školy a školské zriadenia v Podprograme 078
11 Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách a zabezpečenie ich
prevádzky, zvlášť pre vlastný úrad KŠÚ v Podprograme 078 14 Zabezpečenie miestnej štátnej
správy v regionálnom školstve. V tom istom podprograme boli rozpísané finančné prostriedky
na dotácie na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy obciam, VÚC a zriaďovateľom
cirkevných škôl (na školské úrady). Celoštátne, krajské, obvodné a okresné kolá súťaží
a predmetových olympiád a projekty vyhlasované ministerstvom boli financované z
podprogramu 078 13 - Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva. Na zabezpečenie
športových súťaží boli poskytnuté finančné prostriedky z podprogramu 026 – Národný program
rozvoja športu. Na základe schválených projektov boli školám v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Banskej Bystrici poskytnuté finančné prostriedky z podprogramu 0AA0101 – Premena
tradičnej školy na modernú, 0AA0301 – Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími
potrebami a z podprogramu 0781A04 – Regionálny operačný program - infraštruktúra.
Koncom roka boli poskytnuté finančné prostriedky z podprogramu 0781B02 na zabezpečenie
očkovacích vakcín pre jedného zriaďovateľa.
Účelovo určené príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy boli poskytnuté
369 zriaďovateľom materských škôl - na deti, ktoré mali k 15.9.2011 jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky ( z toho 353 zriaďovateľom MŠ v obciach, 6 zriaďovateľom
cirkevných MŠ a 10 zriaďovateľom súkromných MŠ).
Schválený rozpočet KŠU Banská Bystrica na rok 2012 predstavuje 98 141 554 €,
z toho schválený rozpočet bežných výdavkov činil 98 141 554 € a rozpočet kapitálových
výdavkov 0 €.
Kvantifikácia upraveného rozpočtu k 31. 12.2012 :
Výdavky spolu : 113 727 632 € , z toho : bežné výdavky činia 112 935 122 € a upravený
rozpočet kapitálových výdavkov je 792 510 €.
Rozpočtové výdavky bez MRZ boli k 31. 12. 2012 čerpané vo výške 113 724 270 € čo
je 99,9 % z upraveného rozpočtu. Z uvedeného bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške
112 931 760 € ( 99,9 % UR) a čerpanie kapitálových výdavkov 792 510 € ( 100 % z UR).
V súlade s § 23 Zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/20,04 Z. z. v znení neskorších
predpisov bola zo strany organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠU využitá možnosť
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prekročiť limit výdavkov o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej
zmluvy , prijaté z úhrad stravy, prijaté od iných subjektov, prijaté od NUP, prijaté od rodičov
a iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť v objeme 196 654 €.
Štruktúra výdavkov podľa programov
Program 078 – Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže :
SR:
UR:
Čerpanie bez MRZ:
MRZ:

98 141 554 €
113 292 831 €
113 289 481 €
196 654 €

Program 0AA – Operačný program Vzdelávanie:
SR :
0€
UR :
418 958 €
Čerpanie :
418 958 € (100 % UR)
Program 026 – Národný program rozvoja športu
SR :
0€
UR :
15 843 €
Čerpanie :
15 830 € (99 % UR)
Úpravy rozpočtu boli realizované na základe:
-

-

-

úpravy normatívnych finančných prostriedkov v súlade s NV SR č. 630/2008 Z. z. ktorým
sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy
a ŠZ v znení NV SR č. 29/2009 Z. z., NV SR č. 598/2009 a NV SR č. 517/2010 Z. z.
požiadavky zriaďovateľa školy v Gemerskej Vsi o preklasifikáciu bežných výdavkov na
kapitálové výdavky
požiadaviek na poskytnutie finančných prostriedkov na odchodné
požiadaviek na poskytnutie finančných prostriedkov na dopravné
požiadaviek na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie financované
prostredníctvom vzdelávacích poukazov
požiadaviek na poskytnutie finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním
požiadaviek na poskytnutie finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie
v materských školách
požiadaviek na poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie
požiadavky KŠÚ z dôvodu pokrytia miezd
zmien v štruktúre školských úradov
financovania rozvojových projektov ( Enviroprojekt, Grafické systémy, Vzdelávanie pre
všetkých, Stop bariéram 2012, Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo,
Zdravie a bezpečnosť na školách 2012, Zdravie na tanieri, Podpora vytvárania pozitívnej
sociálnej klímy )
financovania celoslovenských a postupových vedomostných súťaží a olympiád žiakov
základných a stredných škôl
financovania športových súťaží
poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu projektov financovaných zo
štrukturálnych fondov a spolufinancovaných štátnym rozpočtom
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-

požiadaviek na poskytnutie kapitálových výdavkov na riešenie havarijných situácií
požiadavky na poskytnutie kapitálových výdavkov na dofinancovanie 1% DPH k projektu
financovaného zo štrukturálnych fondov ( Regionálny operačný program)
výsledkov dohodovacieho konania
splnenia podmienok na dofinancovanie kreditových príplatkov
požiadavky Mesta Tornaľa o zmenu účelu z bežných výdavkov na kapitálové
výsledkov štatistických zberov o počtoch žiakov v školskom roku 2012/2013
mimoriadnych výsledkov žiakov
požiadavky na vyplatenie odchodného a odstupného zamestnancom KŠÚ, z dôvodu
organizačných zmien
požiadavky na presun rozpočtu KŠÚ medzi jednotlivými kategóriami

Krajský školský úrad v roku 2012 poskytoval finančné prostriedky pre:
-

55 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,
211 obcí, v ktorých sú zriadené základné školy,
1 vyšší územný celok,
4 cirkevných zriaďovateľov,
21 súkromných zriaďovateľov,
369 zriaďovateľov materských škôl - pre 5 ročné deti, ktoré mali jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky, z toho:
o 353 zriaďovateľom MŠ v obciach,
o 6 zriaďovateľom cirkevných MŠ,
o 10 zriaďovateľom súkromných MŠ.

Z hľadiska konkrétneho programového členenia boli finančné prostriedky pridelené
nasledovne:
1. PODPROGRAM 078 11 - Poskytovanie výchovy
a stredných školách a zabezpečenie ich prevádzky:
Bežné výdavky:
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:
Mimorozpočtové zdroje:
Čerpanie s MRZ:
Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

a vzdelávania v základných
96 981 340 €
111 068 857 €
111 068 434 €
196 652 €
111 265 086 €
0€
723 751 €
723 751 €

2. PODPROGRAM 078 13 - usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva:
Bežné výdavky:
Schválený rozpočet:
116 640 €
Upravený rozpočet:
221 635 €
Čerpanie:
221 034 €
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3. PODPROGRAM 078 14 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom
školstve:
Bežné výdavky - vlastný úrad:
Schválený rozpočet:
656 920 €
Upravený rozpočet:
724 831 €
Čerpanie:
722 508 €
Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

0€
150 €
150 €

Bežné výdavky – školské úrady:
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

386 654 €
384 920 €
384 920 €

4. PODPROGRAM 078 1A04 – Regionálny operačný program – Infraštruktúra
vzdelávanie :
Bežné výdavky:
Schválený rozpočet:
0€
Upravený rozpočet:
100 056 €
Čerpanie:
100 056 €
Kapitálové výdavky:
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

0€
68 609 €
68 609 €

5. PODPROGRAM 078 1B02 – očkovacie vakcíny
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

0€
22 €
22 €

6. PROGRAM 026 – Šport na školách a rekreačný šport
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

0€
15 843 €
15 830 €

7. PROGRAM 0AA - operačný program Vzdelávanie:
Bežné výdavky:
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

0€
418 958 €
418 958 €
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Čerpanie finančných prostriedkov z hľadiska funkčnej klasifikácie - podľa druhov
a typov škôl za rok 2012 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Funkčná
klasifikácia

Čerpanie
€

ŠKOLA, ŠKOLSKÉ ZARIADENIE

0412 všeobecná pracovná oblasť

168 664

09111 predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

892 306

09112 predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou

618 703

0912 základné vzdelanie

303 121

09121 základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou

82 233 281

09122 základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou

10 229 252

09211 osemročné gymnáziá

693 256

09221 gymnáziá s bežnou starostlivosťou

4 315 911

09241 stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou

3 686 452

09242 stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou

559 841

09250 stredné odborné školy umeleckého zamerania

447 661

0926 Stredné odborné učilištia a odborné učilištia

115 838

09262 stredné odborné učilištia so špeciálnou starostlivosťou
09501 zariadenia záujmového vzdelávania

2 427 886
827 279

09502 centrá voľného času

56 647

09503 jazykové školy
školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných
09601
školách
09602 školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach

5 644
6 302
81 707

09606 školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách

2 883 763

09608 zariadenia výchovného poradenstva

2 095 102

0980 vzdelávanie inde neklasifikované

1 272 309
CELKOM:
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113 920 925

Bežné výdavky

Členenie rozpočtových bežných výdavkov v programe 078 podľa účelu v eurách:

Podprogram

078 11

SPOLU
schválený
upravený
rozpočet
rozpočet
Čerpanie bez MRZ
Normatívne prostriedky
96 981 340
103 954 685
103 954 532
Materské školy
0
903 255
903 255
Nenormatívne prostriedky
0
6 210 917
6 210 647
Asistenti učiteľa
Odchodné
Dopravné
Vzdelávacie poukazy
Havárie
Žiaci zo SZP
Mimoriadne výsledky
žiakov

781 200
183 529
1 254 696
1 504 566
1 213 492
1 250 834

781 200
183 521
1 254 434
1 504 566
1 213 492
1 250 834

22 600

22 600

96 981 340

111 068 857

111 068 434

Vlastný úrad KŠÚ

656 920

724 831

722 507

Školské úrady

386 654

384 920

384 920

1 043 574

1 109 751

1 107 427

116 640

SPOLU

078 14

SPOLU
Súťaže

078 13

153 114

152 538

Enviroprojekt

12 174

12 174

Vzdelávanie pre všetkých

16 240

16 240

3 052

3 052

7 624

7 624

Grafické systémy
Psychologické
a špeciálnoped. poradenstvo
Stop bariéram
Iné
SPOLU

116 640

9 867

9 842

19 564

19 564

221 635

221 034

0781B02

Očkovacie vakcíny

22

22

078 1A04

ROP infraštruktúra
vzdelávanie

100 056

100 056

98 141 554 112 500 321

112 496 971

Program 078 spolu

Členenie rozpočtových bežných výdavkov v programe 026 podľa účelu v eurách:

026 01

schválený
rozpočet
Športové súťaže

Program 026 spolu
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SPOLU
upravený
rozpočet
čerpanie
0
15 843
15 830

0

15 843

15 830

Členenie rozpočtových bežných výdavkov v programe 0AA podľa účelu v eurách:

Zdroj 11T1
Zdroj 11T2

SPOLU
upravený
rozpočet
čerpanie
0
118 634
118 634
0
20 935
20 935

SPOLU

0

139 569

139 569

Zdroj 11T1

0

237 478

237 478

Zdroj 11T2

0

41 911

41 911

SPOLU

0

279 389

279 389

Program 0AA spolu

0

418 958

418 958

schválený
rozpočet

Podprogram
0AA0101

0AA0301

Účelové čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých špecifík
Rozpočet bežných výdavkov celkom za rok 2012 pre regionálne školstvo v kraji Banská
Bystrica bol schválený vo výške 98 141 554 € a v priebehu roka bol upravený na 112 500 321
€. Rozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 112 496 971 €, čo predstavuje plnenie na
100 %. Najpodstatnejšie úpravy boli realizované pri úprave rozpočtu normatívnych finančných
prostriedkov vo februári 2012 na základe NV SR č. 630/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské
zariadenia, výsledkov dohodovacieho konania, priznanie kreditových príplatkov a splnenia
podmienok na poskytnutie účelovo určených finančných prostriedkov (asistenti učiteľa,
záujmové vzdelávanie, dopravné, žiaci zo sociálne znevýhodnené prostredia, na výchovu
a vzdelávanie v MŠ, odchodné, havárie a pod.).
Schválený rozpočet na rok 2012 obciam bol určený vo výške 68 519 528 €, upravený
bol na 77 998 590 € a prostriedky boli vyčerpané v sume 77 998 316 €, čo taktiež predstavuje
plnenie upraveného rozpočtu na 100 %. V priebehu rozpočtového roka boli realizované úpravy
rozpočtu bežných transferov pre obce celkom o 9 479 062 €.
Bežný transfer pre cirkevné školy v schválenom rozpočte na rok 2012 bol stanovený vo
výške 5 921 984 €, upravený bol na 6 243 262 € a vyčerpaný bol v plnej výške.
Bežný transfer pre súkromné školy v schválenom rozpočte na rok 2012 predstavoval
výšku 4 903 002 €, upravený bol na 5 937 829 € a vyčerpaný bol na 100 %. Zmeny rozpočtu
boli uskutočnené na základe normatívneho prepočtu a nárastu vykazovaných žiakov,
s úpravami na nenormatívne výdavky.
Vyššiemu územnému celku boli v roku 2012 prostredníctvom KŠÚ poskytované len tie
finančné prostriedky, ktoré súviseli so zabezpečením výkonu miestnej štátnej správy v školstve,
čiže na zabezpečenie chodu školských úradov. Schválený rozpočet na rok 2012 predstavoval
48 714 €, realizáciou úprav sa zvýšil na 52 452 €. Finančné prostriedky boli čerpané v plnej
výške.
Schválený rozpočet bežných výdavkov celkom na rok 2012 pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a KŠÚ predstavuje výšku 18 748 326 €,
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upravený bol na 22 183 975 € a čerpanie rozpočtu bolo vykázané vo výške 22 180 888 €
(čerpanie 100 %).
Účelové použitie bežných výdavkov – Podprogram 078 11
I. Normatívne finančné prostriedky:
Schválený rozpočet: 96 981 340 €
Upravený rozpočet: 103 954 685 €
Čerpanie :
103 954 532 €, čo je 100 % z upraveného rozpočtu („ďalej len UR“)
Z toho:
Zriaďovateľ
Školy a ŠZ v zriaď. pôsob. KŠÚ

SR
17 974 766

20 442 944

20 442 791

OBEC

68 221 359

71 874 180

71 874 180

Cirkevné školy

5 882 213

5 872 515

5 872 515

Súkromné školy

4 903 002

5 765 046

5 765 046

96 981 340

103 954 685

103 954 532

SPOLU

Čerpanie

UR

Materské školy:
Schválený rozpočet:
0€
Upravený rozpočet: 903 255 €
Čerpanie:
903 255 € (100 % UR)
z toho:
Zriaďovateľ
Školy a ŠZ v zriaď. pôsob. KŠÚ
OBEC
Cirkevné školy
Súkromné školy
SPOLU

SR

Čerpanie

UR
0
0
0
0
0

9 242
871 647
9 917
12 449
903 255

9 242
871 647
9 917
12 449
903 255

II. Nenormatívne finančné prostriedky :
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

0€
6 210 917 €
6 210 647 € (100 % z UR)

Zriaďovateľ
SR
OBEC
Cirkevné školy
Súkromné školy
Školy v zriaď. pôsobnosti KŠÚ
SPOLU

Čerpanie

UR
0
0
0
0
0
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4 916 276
325 854
160 334
808 453
6 210 917

4 916 027
325 854
160 334
808 432
6 210 647

Účelové poskytnutie nenormatívnych bežných výdavkov z kapitoly MŠ SR 078 11 v €
Vzdelávacie poukazy spolu
Asistenti učiteľa spolu
Odchodné spolu
Cestovné náklady žiakov spolu

1 504 566
781 200
183 529
1 254 696

Havárie spolu

1 213 492

Žiaci zo SZP
Mimoriadne výsledky žiakov spolu

1 250 834
22 600

Účelové použitie bežných výdavkov z podprogramu 078 13

Schválený rozpočet: 116 640 €
Upravený rozpočet: 221 635 €
Čerpanie:
221 034 € (99,9 % z UR)

Účelové poskytnutie nenormatívnych bežných výdavkov z kapitoly MŠ SR 078 13 v €
Súťaže
KŠÚ

153 114
153 114

Účelové poskytnutie nenormatívnych bežných výdavkov z kapitoly MŠ SR 078 13 – projekty v €
Zriaďovateľ
Školy a ŠZ v zriaď. pôsob. KŠÚ
OBEC
Cirkevné školy
SPOLU

SR

Čerpanie

UR
0
0
0
0

29 548
32 200
2 281
64 029

Bežné výdavky poskytnuté v roku 2012 školám a školským zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Banskej Bystrici
Bežné výdavky celkom:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
Mimorozpočtové zdroje
Čerpanie s MRZ

16 931 411 €
21 691 347 €
21 691 159 € (100 %)
196 654 €
21 887 813 € (101 %)
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29 548
32 175
2 281
64 004

Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov po programoch (v €):
Program
078
026
0AA
SPOLU

SR

UR

16 931 411
0

21 268 888
3 500
418 959
21 691 347

16 931 411

Čerpanie

%

21 268 713
3 487
418 959
21 691 159

MRZ
100
99
100
100

196 654
0
0
196 654

Čerpanie s
MRZ
101
99
100
101

z toho limity miezd platov, služobných príjmov a OOV:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
Mimorozpočtové zdroje
Čerpanie s MRZ

11 021 552 €
13 056 268 €
13 048 068 € (100 %)
480 €
13 048 548 € (100 %)

Rozpočet a čerpanie mzdových prostriedkov po programoch (v €):
Program
078
0AA
SPOLU

SR

UR

11 021 552

12 988 736
67 532
13 056 268

11 021 552

Čerpanie

%

12 988 734
59 334
13 048 068

MRZ
100
88
100

480
0
480

Čerpanie s
MRZ
12 989 214
59 334
13 048 548

Mzdový vývoj v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 (v €):
2011

Ukazovateľ
Prepočítaný počet. zamestnancov
z toho pedagogických zamestnancov
Objem vyplatených miezd bez MRZ a ŠF
z toho pedagogickí zamestnanci
Objem tarifných platov

Osobné príplatky a odmeny
% odmien a osobných príplatkov
priemerný plat
Priemerný plat pedagogických zamestnancov
Priemerný plat nepedagogických zamestnancov

1490,2
1076,1
12 522 139
10 116 656
10 673 073
1 150 739
10,8
700

2012
1 489,5
1 070,9
12 988 734
10 570 805
11 031 767
1 130 223
10,2
726,3

783
484

822,4
480,4

Poistné a príspevok do poisťovní:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
Mimorozpočtové zdroje
Čerpanie s MRZ

3 825 033 €
4 621 311 €
4 621 079 €
99 €
4 621 178 € (100 %)
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Index
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0

0,9
0,9
1,0
1,1
0,9

Štruktúra rozpočtu a čerpanie poistného po programoch (v €):
Program
078
0AA
SPOLU

SR
3 852 033
3 852 033

Čerpanie

UR
4 600 210
21 101
4 621 311

%

4 600 210
20 869
4 621 079

Tovary a služby:
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
Mimorozpočtové zdroje
Čerpanie s MRZ

Čerpanie s
MRZ

MRZ
100
100
100

99
99

4 600 309
20 869
4 621 178

3 077 365 €
3 755 277 €
3 763 694 € (100 %)
195 913 €
3 989 155 € (105 %)

Rozpočet a čerpanie v kategórii tovary a služby po programoch ( v €):
Program
078
026
0AA
SPOLU

SR
3 077 365
0
3 077 365

Čerpanie

UR
3 421 452
3 500
330 325
3 755 277

%

3 421 452
3 487
338 755
3 763 694

Čerpanie s
MRZ

MRZ
100
99
103
100

195 913
0
0
195 913

3 617 365
3 487
338 755
3 989 155

Bežné transfery:
Schválený rozpočet
23 816 €
Upravený rozpočet
250 093 €
Čerpanie
250 068 € (100 %)
Mimorozpočtové zdroje
162 €
Čerpanie s MRZ
250 231 € (100 %)
Bežné transfery boli pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Banskej Bystrici poskytnuté len z podprogramu 078 11 na vreckové a dopravné, nemocenské
dávky, odchodné, odstupné a členské príspevky.
Čerpanie bežných transferov z hľadiska ekonomickej klasifikácie:

Kategória/položka

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
bez MRZ
k 31.12.2012

Čerpanie
MRZ
k 31.12.2012

Čerpanie
s MRZ
k 31.12.2012

% čerpania
s MRZ k UR
k 31.12.2012

640 - Bežné transfery

23 816

250 093

250 068

162

250 231

100%

z toho: 642 transfery jednotlivcom

23 816

250 093

250 068

162

250 231

100 %

642006 – na členské príspevky

0

240

240

0

240

100 %

642012 – na odstupné

0

27 397

27 397

0

27397

100 %
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642013 – na odchodné
642014 - jednotlivcovi

23 816

54 183

54 174

0

54 174

100 %

114 413

114 393

162

114 555

100 %

53 624

53 622

0

53 622

100 %

236

236

0

236

100 %

7

0

7

642015 – na nemocenské dávky
642017 – na úrazové dávky
642032– na aktívne opatrenia trhu
práce

Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet :
Upravený rozpočet :
Čerpanie:

Podprogram
078 11
078 14
078 1A04
SPOLU

0€
792 510 €
792 510 €, čo je 100 % UR

SR

Čerpanie

UR
0
0
0
0

723 751
150
68 609
792 510

723 751
150
68 609
792 510

%
100
100
100
100

Štruktúra poskytnutia kapitálových výdavkov podľa
programov

078 11
078 14
078 1A04
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Čerpanie s
MRZ

MRZ
0
0
0
0

723 751
150
68 609
792 510

Podprogram 07811
Schválený rozpočet :
Upravený rozpočet :
Čerpanie bez MRZ :
MRZ :

0€
723 751 €
723 751 €, čo je 100% UR
0€

Rozpočtové výdavky boli realizované tak v kategóri710 ako aj 720. Z týchto zdrojov boli
poskytnuté finančné prostriedky predovšetkým na riešenie havarijných situácií.
Kategória 710 :
 ŠZŠ Rimavská Seč – na rekonštrukciu objektu školy 100 000 €
 ŠZŠ Jelšava – na vybudovanie vodovodnej prípojky 15 300 €
 ŠZŠ Zvolen – na dobudovanie vodovodu, kanalizácie a montáž umývadiel 6 865 €
 SŠ Kremnica – na zakúpenie OA 11 990 €
 ŠZŠ Banská Štiavnica – na rekonštrukciu kotolne 23 990 €
Kategória 720 :
 ZŠ s MŠ Podkonice – na odstránenie havarijného stavu kotolne 100 000 €
 ZŠ s MŠ J. Kármána Lučenec – na odstránenie hav. stavu sociálnych a hygienických
zariadení 90 000 €
 ZŠ s MŠ Gemerská Ves – preklasifikácia z bežného transferu na kapitálový – 13 000 €
 ZŠ Buzitka – na rekonštrukciu výplňových, podlahových a strešných konštrukcií – 60 000 €
 MsU Tornaľa – presun z bežných výdavkov na kapitálové 151 956 €
 ZŠ Veľká nad Ipľom – na rekonštrukciu strechy 72 970 €
 ZŠ Zvolen – Hrnčiarska ul. – na rekonštrukciu kanalizácie 29 204 €
 ZŠ s MŠ Cerovo – na výmenu liatinových kotlov 12 576 €
 ZŠ s MŠ Lubeník – na výmenu kotlov 23 900 €
Podprogram 078 1A04
Schválený rozpočet :
Upravený rozpočet :
Čerpanie :

0€
68 609 €
68 609 € , čo je 100 % UR

Kapitálové výdavky na podprograme 0781A04 v hodnotenom období boli poskytnuté
na realizáciu projektu „Moja škola – môj dom“ pre ZŠI v Kremnici – ukončovacie práce a na
realizáciu projektu „Rekonštrukcia ŠZŠ Bottova Rimavská Sobota“
Podprogram 078 14
Schválený rozpočet :
Upravený rozpočet :
Čerpanie :

0€
150 €
150 €

Poskytnutím kapitálových výdavkov v podprograme 07814 vo výške 150 € sa upravil
rozdiel vo fakturácii DPH ( z 19% na 20%) v realizovanom projekte „Moja škola – môj
dom“ pre ZŠI Kremnica.
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Zhodnotenie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie
Spoločné programy Slovenskej republiky a EÚ zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu
Programový dokument Sektorový operačný program Vzdelávanie, finančný nástroj ESF
Podprogram 0AA0101 – Premena tradičnej školy na modernú
Kód
26110130292
26110130280
26110130246

Realizátor

SR

ŠZŠ Hontianske Moravce
OU Valaská
ŠZŠ Revúca

SPOLU

UR

Čerpanie
k 31.12.2012

% čerpania
UR

0
0
0

22 326
115 838
1 406

22 326
115 838
1 406

100
100
99

0

139 570

139 570

100

Podprogram 0AA0301 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít
Kód
26130130036
26130130037
26130130038
26130130041
26130130030
26130130050
26130130080
26130130027

Realizátor

SR

ŠZŠ Žiar nad Hronom
ZŠI V. Gaňu Kremnica
ŠZŠ Krupina
ŠZŠ Brezno
ŠZŠ Zvolen
ŠZŠ Polomka
ŠZŠ Čierny Balog
ŠZŠ Klenovec

SPOLU

UR

Čerpanie
k 31.12.2012

% čerpania
UR

0
0
0
0
0
0
0
0

61 252
26 075
19 752
57 049
1 666
50 564
50 000
13 031

61 252
26 075
19 752
57 049
1 666
50 564
50 000
13 031

100
100
100
100
100
100
100
100

0

279 389

279 389

100

Programový dokument Operačný program Regionálny operačný program, finančný
nástroj Európsky fond regionálneho rozvoja
podprogram 0781A04
Kód
22110120408

Realizátor

SR

UR

Krajský školský úrad

SPOLU

0

Čerpanie
k 31.12.2012

% čerpania
UR

168 665

168 665

100

168 665

168 665

100

KŠÚ je prijímateľom finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu
(ROP) – Európsky fond regionálneho rozvoja, na rekonštrukciu budovy Základnej školy
internátnej Viliama Gaňu v Kremnici a rekonštrukciu Špeciálnej základnej školy na Bottovej
ulici v Rimavskej Sobote.
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Prehľad o príjmoch a výdavkoch v roku 2012
Schválený rozpočet na rok 2012
Ukazovatele
( v €)

Mimorozpočtové
zdroje

Rozpočtové
zdroje

Upravený rozpočet na rok 2012

SPOLU

Rozpočtové
zdroje

Mimorozpočtové
zdroje

Skutočnosť k 31.12.2012

SPOLU

Rozpočtové
zdroje

Mimorozpočtové
zdroje

% plnenia k upravenému rozpočtu

SPOLU

Rozpočtové
zdroje

Mimorozpočtové
zdroje

SPOLU

I. Príjmy
210
220
230
290

0
0
0
132 536

0
0
0
0

0
0
0
132 536

14 703
20 621
11 500
37 416

0
0
0
0

14 703
20 621
11 500
37 416

19 989
22 563
11 500
42 881

0
133 815
0
10 905

19 989
156 378
11 500
53 785

136
100
100
115

0
649
0
29

136
758
100
144

200 SPOLU
310

132 536
0

0
0

132 536
0

84 240
0

0
0

84 240
0

96 933
0

144 720
54 257

241 652
54 257

113
0

172
0

287
0

330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 SPOLU

0

0

0

0

0

0

0

54 257

54 257

0

0
0

Príjmy celkom

132 536

0

132 536

84 240

0

84 240

96 933

198 977

295 909

113

236

351

610

11 380 527

0

11 380 527

13 454 019

0

13 454 019

13 445 819

480

13 446 299

100

0

100

620
630
640

3 977 495
3 366 488
79 417 044

0
0
0

3 977 495
3 366 488
79 417 044

4 778 591
4 183 840
90 518 672

0
0
0

4 778 591
4 183 840
90 518 672

4 776 035
4 191 533
90 518 373

99
195 913
162

4 776 134
4 387 448
90 518 535

100
100
100

0
4,7
0

100
105
100

600 SPOLU
710

98 141 554
0

0
0

98 141 554

0 112 935 122
238 904
0

112 931 760
238 904

196 654 113 128 414

0

112 935 122
238 904

238 904

100
100

0,2
0

100
100

0

II. Výdavky

720

0

0

0

553 606

0

553 606

553 606

553 606

100

0

100

700 SPOLU

0

0

0

792 510

0

792 510

792 510

792 510

100

0

100

Výdavky celkom

98 141 554

0

98 141 554

113 727 632

0 113 727 632

113 724 270

196 654 113 920 924

100

0,2

100
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4.3

Úsek kontroly

Na výkon kontroly je na KŠÚ zriadený úsek kontroly podliehajúci priamej riadiacej
pôsobnosti prednostu. Na úseku sú dve zamestnankyne.
Hlavnou činnosťou úseku kontroly je odborná činnosť v oblasti kontroly a v oblasti
šetrenia sťažností a petícií. Uvedené činnosti sú vykonávané v rozsahu vymedzenom zákonom
č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon č. 596/2003) v súlade s platnými právnymi predpismi o kontrole.
Činnosť úseku bola v roku 2012 zameraná najmä na:











vykonávanie kontrol a to v zmysle platných zákonov: č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite (ďalej len zákon č. 502/2001) a č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe (ďalej len zákon č.10/1996) podľa ročného plánu kontrolnej činnosti a tiež
podľa potreby na základe vonkajších alebo vnútorných podnetov,
vykonávanie dohľadu poskytnutia finančných prostriedkov na účty školy zriaďovateľom,
kontrolu finančného vyúčtovania rozvojových projektov,
tvorbu a vyhodnocovanie plánu kontrolnej činnosti úseku a jeho sumarizáciu za úrad,
evidenciu a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej
len zákon č. 9/2010),
vybavovanie iných podaní,
spoluprácu s ostatnými oddeleniami úradu, koordináciu kontrolných akcií,
metodickú pomoc a odbornú spoluprácu aj s inými orgánmi verejnej správy, najmä s
MŠVVaŠ SR – s odborom kontroly, s KŠÚ Prešov, s KŠÚ Nitra, so Správou finančnej
kontroly vo Zvolene,
poradenstvo v oblasti vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly,
prešetrovania sťažností a petícií školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej a
v územnej pôsobnosti úradu.

Koordináciu činnosti všetkých prvkov vnútorného kontrolného systému zabezpečoval
úsek kontroly plánovaním kontrolných akcií. Zamestnanci kontroly využívali pri svojej
činnosti služobné motorové vozidlo. Technické a programové vybavenie úseku kontroly bolo
na veľmi dobrej úrovni.
Na základe skúseností získaných pri kontrolnej činnosti vykonanej v predchádzajúcich
obdobiach, t.j. od začiatku činnosti úradu až po súčasnosť je nutné zdôrazniť, že kontrola plní
dôležitú úlohu v riadiacej činnosti, jej výsledkom je odhaľovanie nedostatkov, príčin ich vzniku,
čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje kvalitu ďalšej činnosti kontrolovaných subjektov.

Oblasti kontroly
Kontrolnú činnosť vykonávali okrem zamestnancov úseku kontroly aj zamestnanci
oddelenia odborných a metodických činností a osobného úradu.
Celkom bolo vykonaných 44 kontrol. Väčšina kontrol bola vykonaná v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí (18). ¾ kontrol (75 %) bolo
ukončených záznamom, t.j. pri kontrolách neboli zistené nedostatky (33).
Prehľad vykonaných kontrol podľa zamerania, zriaďovateľov školských zariadení
a podľa výsledkov v roku 2012
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KONTROLY PODĽA ZAMERANIA

POČET

Zákon č. 502/2001
Zákon č. 10/1996
Spolu:

KONTROLY PODĽA ZRIAĎOVATEĽA

22
22
44

POČET

Vo vlastnej organizácii
V štátnych rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti
V rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí
V rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK
U iných právnických a fyzických osôb
Spolu:

KONTROLY PODĽA VÝSLEDKOV

0
13
18
2
11
44

POČET
záznam
správa

finančná kontrola a vnútorný audit

Spolu:
záznam
správa

kontrola v štátnej správe

Spolu:
Spolu:

16
6
22
17
5
22
44

Kontroly v zmysle zákona č. 502/2001
V zmysle zákona č. 502/2001 bolo vykonaných 22 kontrol, z toho 8 dohľadov nad
dodržiavaním zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a
školských zariadení, 6 kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených
pri kontrolách vykonaných v predchádzajúcich rokoch a 8 následných finančných kontrol.
Z uvedeného počtu kontrol bolo 6 vykonaných na základe podnetov.
Vykonané kontroly boli zamerané pri následných finančných kontrolách na
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných noriem týkajúcich sa
hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými z kapitoly MŠVVaŠ SR
prostredníctvom KŠÚ na financovanie škôl a školských zariadení v Banskobystrickom kraji
(zdroje a čerpanie rozpočtu, časové hľadisko, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, účelovosť,
vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov, vedenie pokladne, použitie účtu cudzích
prostriedkov, úhrada preddavkov, členských príspevkov, zatrieďovanie výdavkov,
poskytovanie cestovných náhrad, inventarizácia majetku a záväzkov, náležitosti
a preukázateľnosť účtovných dokladov, správnosť účtovania, práce na dohodu, predbežná
finančná kontrola, tvorba sociálneho fondu).
Predmetom dohľadu bola prehľadnosť a správnosť skutočného poskytnutia finančných
prostriedkov od zriaďovateľa na účty školy, ako aj správnosť údajov v súhrnnej správe
o hospodárení.
Pri kontrole plnenia opatrení vyplývajúcich z výsledkov kontrol vykonaných
v predchádzajúcich rokoch bolo overované, či opatrenia neboli prijaté len formálne.
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Prevažná časť kontrol - 10 bola vykonaná v obciach a v nimi zriadených základných
školách. Ďalších 8 kontrol bolo vykonaných v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu a zvyšok, t.j. 4 kontroly v súkromných školách a školských
zariadeniach.
V hodnotenom období boli prekontrolované verejné prostriedky poskytnuté z kapitoly
MŠVVaŠ SR v celkovom objeme 4 074 094 eur (u tých kontrol, kde sa výška
prekontrolovaných prostriedkov dala stanoviť). Výsledky kontrol boli spracované v 6 správach
a v 16 záznamoch, čo znamená, že podiel kontrolovaných subjektov, u ktorých boli pri
kontrolách zistené nedostatky, predstavuje 27,3%.
Výsledkom kontrol bolo 34 zistení, z toho porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31
ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy bolo zistené v 16
prípadoch. Kontrolovaný subjekt v 1 prípade ešte počas kontroly vrátil neoprávnene použité
prostriedky v sume 12 652,80 eur prostredníctvom účtu KŠÚ do ŠR.
Porušenia finančnej disciplíny kvalifikované podľa ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č.
523/2004 Z.z. boli vyčíslené celkom v objeme 17 189,10 eur.
Použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu
čerpaniu verejných prostriedkov - písm. b) kontrola zistila celkom v 5 prípadoch. Kontrolovaný
subjekt – základná škola s materskou školou použil prostriedky poskytnuté z MŠVVaŠ SR aj
na financovanie miezd a odvodov tých zamestnancov, ktorí svoje pracovné povinnosti buď
v plnom rozsahu alebo čiastočne plnili v tých súčastiach školy (školský klub detí, materská
škola, školská jedáleň), ktorých prevádzka mala byť financovaná z prostriedkov zriaďovateľa,
t.j. obce získaných z podielových daní. V 2 kontrolovaných subjektoch sa vyskytlo preplatenie
cestovných náhrad zamestnancovi, ktorý na to nemal zákonný nárok, pretože mu nevznikli
v súvislosti s pracovnou cestou žiadne cestovné výdavky.
Prekročenie lehoty ustanovenej na použitie verejných prostriedkov – písm. e) kontrola
zistila celkom v 5 prípadoch. Kontrolované subjekty dodatočne v nasledujúcom rozpočtovom
roku preplatili výdavky v hotovosti z predchádzajúceho roka, vyrovnali poisťovniam
nedoplatky na odvodoch z miezd zamestnancov z predchádzajúceho roka, doplatili
zamestnancovi mzdu z predchádzajúceho roka, uhradili z rozpočtu nasledujúceho roka ročný
príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov za predchádzajúci rok.
V 3 prípadoch bolo zistené nehospodárne vynakladanie verejných prostriedkov – písm. j)
a to: za poskytnuté a nevyužité služby mobilného operátora, za vyhotovenie propagačných
predmetov a za vedenie nevyužívaných bankových účtov.
Nedodržanie ustanoveného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami – písm. k)
kontrola zistila v 3 prípadoch, keď kontrolované subjekty nesprávnym zatriedením výdavkov
nedodržali rozpočtovú klasifikáciu, avšak vecne vymedzený účel použitia verejných
prostriedkov pritom dodržali.
Ako ostatné zistenia boli pri kontrolách kvalifikované nasledovné nedostatky:
- porušenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a to: chýbajúce náležitosti inventúrnych
súpisov majetku a inventarizačných zápisov, cestovných príkazov a pokladničných dokladov,
neúčtovanie o stave a pohybe majetku, účtovanie nesprávneho zdroja financovania;
- porušenia zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, a to: neurčenie spôsobu dopravy
zamestnanca na pracovnú cestu zo strany zamestnávateľa, schválenie pracovných ciest
zamestnávateľom až po ich uskutočnení, resp. vôbec;
- porušenia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, a to: predbežná
finančná kontrola bola vykonávaná len jedným zamestnancom, chýbali podpisy zamestnancov
zodpovedných za jej vykonanie, dátumy jej vykonania, pri niektorých finančných operáciách
vôbec nebola, resp. bola, ale po uskutočnení výdavku;
- porušenia zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, a to presunmi finančných prostriedkov
vo výške odvodu z výdavkového účtu na účet sociálneho fondu po zákonom stanovenom
termíne;
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- porušenia vnútorných smerníc o cestovných náhradách, o reprezentačných výdavkoch.
Zo strany vedúcich kontrolovaných subjektov bolo prijatých a predložených na úsek
kontroly 26 opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách. Zamestnanci určení
ako zodpovední za zistené nedostatky boli v prevažnej miere iba upozornení na dôslednejšie
plnenie svojich povinností. Zriaďovateľom tých škôl, u ktorých boli pri kontrolách zistené
nedostatky, boli zaslané informácie o výsledkoch kontrol. Vo vybraných kontrolovaných
subjektoch bola prekontrolovaná účinnosť prijatých opatrení. Nedostatky sa opakovane
vyskytli v 1 subjekte.
Čo sa týka výkonu dohľadu, je potrebné zdôrazniť, že v tomto smere kontrolný orgán
nezistil nedostatky.
Považujeme za nutné uviesť, že v rámci identifikačných údajov kontrolovaných
subjektov boli pri kontrolách v 6 školách zistené odchýlky v zriaďovacej listine oproti
zákonom stanoveným náležitostiam (napr. chýbajúci vyučovací jazyk, označenie štatutárneho
orgánu, dátum zriadenia, vymedzenie majetku a pod.), resp. rozpor so skutočnosťou (týka sa
formy hospodárenia), o čom boli zriaďovatelia upovedomení.

Kontroly v zmysle zákona č. 10/1996
V zmysle Zákona č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov (ďalej len Zákon č. 10/1996) bolo v roku 2012 vykonaných 23 kontrol, ukončených
22, z toho 5 kontrol v školách a zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti, 8 kontrol v školách
a zariadeniach v obciach, 2 kontroly v školách a zariadeniach vo VÚC a 7 kontrol v školách
a zariadeniach u iných fyzických osôb.
Kontrolná činnosť Krajského školského úradu podľa Zákona č. 10/1996 bola zameraná
na dodržiavanie pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania (3 kontroly), výkon štátnej správy
v školstve v prvom stupni, kontrolu počtu žiakov, prijímanie žiakov do ŠZŠ, vypracovanie
školského vzdelávacieho programu, údaje poskytnuté pre normatívne financovanie, školský
poriadok, dopravné žiakov, počet a využitie vzdelávacích poukazov, individuálnu integráciu,
dochádzku žiakov (12 kontrol), dodržiavanie platnej legislatívy v predškolskom zariadení (2
kontroly), pripravenosť a priebeh maturitných skúšok (5 kontrol).
Bez kontrolných zistení bolo 17 kontrol (17 záznamov), v 5 prípadoch bolo zistené
viacnásobné porušenie kontrolovaných záväzných právnych predpisov (5 protokolov),
v ktorých bolo spolu 23 kontrolných zistení. Najviac kontrolných zistení v školách a
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti bolo pri predmete kontroly pracovnoprávne
vzťahy a odmeňovanie a to v počte 12. U iných fyzických osôb bolo najviac kontrolných
zistení tiež pri predmete kontrol dodržiavanie pracovnoprávnych vzťahov v počte 9.
Pri kontrolách, u ktorých bol výsledným materiálom protokol, v Zápisnici
o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly (ďalej len Zápisnica) bolo uložené vedúcemu
kontrolovaného subjektu, prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich
vzniku, zaslať správu o splnení prijatých opatrení, vyvodiť zodpovednosť, resp. bola určená
zodpovednosť priamo v Zápisnici. Vedúci kontrolovaných subjektov prijali opatrenia na
odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku a vyvodili osobnú zodpovednosť voči osobám
zodpovedných za nedostatky u 3 kontrolovaných subjektoch (u 2 kontrolovaných subjektoch
ukončených až v mesiaci december 2012, ešte neuplynul termín prijatia opatrení stanovený
v Zápisnici) . Taktiež bola zaslaná správa o splnení prijatých opatrení u 1 kontrolovaného
subjektu (u 4 kontrolovaných subjektoch ukončených v mesiaci november a december 2012
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neuplynul termín zaslania správy o splnení prijatých opatrení stanovený v Zápisnici). Bola
vykonaná 1 kontrola zameraná na plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov pri kontrole vykonanej v roku 2011 so zameraním na dokumentáciu maturitnej
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. Neboli zistené nedostatky, výsledným materiálom
bol záznam. Najčastejšie bol porušený Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(neuplatňovanie zákona v súkromných školách, neodovzdanie aktuálneho platového dekrétu,
priznané zmenené platové náležitosti bez preukázaného návrhu priameho nadriadeného,
nesúlad pracovnej náplne s platovými náležitosťami vykonávanej najnáročnejšej pracovnej
činnosti), Zákon č. 311/2001 Zákonník práce (neuplatňovanie zákona v súkromných školách,
nedostatočne dohodnuté platové náležitosti zamestnanca v pracovnej zmluve pri vzniku
pracovného pomeru, nepreukázané doručenie pracovnej zmluvy a platového dekrétu, nesprávne
uvedená výmera dovolenky v pracovnej zmluve) a Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(neuplatňovanie zákona v súkromných školách, pri opakovanom vzniku pracovného pomeru
nevyžiadaný a nepredložený výpis z registra trestov, nesplnenie kvalifikačných predpokladov
na výkon činnosti pedagogického zamestnanca).

Šetrenie sťažností a petícií

V roku 2012 KŠÚ prijal 8 sťažností, neprijal žiadnu petíciu. Pri vybavovaní sťažností
postupoval podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Z celkového počtu prijatých sťažností
bolo postúpených na vybavenie iným vecne príslušným orgánom verejnej správy 5 podaní
a odložené boli 2 podania. Prešetrením bola vybavená 1 sťažnosť, ktorá bola vyhodnotená ako
neopodstatnená. 2 podania označené ako sťažnosť boli po posúdení vrátené podávajúcim.
V porovnaní s rokom 2011, kedy bolo doručených 12 sťažností, došlo k poklesu počtu
podaní zaevidovaných v centrálnej evidencii sťažností. Na úseku kontroly bolo vybavených 21
iných podaní (žiadosti, podnety, oznámenia), z toho 4 podania boli podnetom na vykonanie
kontroly.
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4.4

Kancelária prednostu

Kancelária prednostu zabezpečuje súbor činností, ktoré súvisia s organizačným
zabezpečením práce úradu.
V súvislosti s plnením úloh úradu a voči organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ zabezpečuje právne poradenstvo, správu informačných systémov a technického
vybavenia úradu, úlohy BOZP, PO, úlohy obrany a ochrany, ochranu osobných údajov
a informačných sietí, administratívnu činnosť a činnosť sekretariátu prednostu, podateľňu a
správu registratúry a archivácie spisov, organizačné zabezpečenie dopravy služobnými
motorovými vozidlami a ďalšie činnosti týkajúce sa materiálno-technického zabezpečenia
úradu.
Kancelária prednostu organizačne zabezpečuje pracovné porady prednostu a oddelení
úradu so zriaďovateľmi, riaditeľmi škôl a školských zariadení, ako aj s MŠVVaŠ SR a inými
inštitúciami podľa aktuálnych požiadaviek.

4.4.1 Právnická činnosť
Medzi hlavné úlohy právnika KŠÚ patrilo najmä:





poskytovanie právneho poradenstva pre riaditeľov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ BB a to najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
(napr. skončenie pracovného pomeru, pomoc v prípade pracovnoprávnych sporov, tvorba
pracovných poriadkov, tvorba podnikových kolektívnych zmlúv a pod.), správy majetku
štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, vypracovanie návrhov
zmlúv súvisiacich s týmto predpisom, vpracovanie usmernení k správe majetku štátu,
predkladanie návrhov zmlúv uzatvorených školami a školskými zariadeniami týkajúcich sa
prevodu správy a prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku štátu na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, právna pomoc pri uzatváraní zmlúv o nájme
nebytových priestorov, ale aj iných typov zmlúv podľa Obchodného zákonníka,
Občianskeho zákonníka, taktiež aj poradenstvo pri vydávaní rozhodnutí v rámci správneho
konania, usmernenia k aplikácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám (zákon o slobode informácií) a pod.
schvaľovanie návrhov zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, vrátane miestností a priľahlých priestorov v zmysle §
11 ods. 3 písm. k/ zákona č. 596/2003 Z. z.,
poskytovanie právnej pomoci pre iných zriaďovateľov v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ a
to najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, správneho konania, priestupkového konania
a i.
K ďalším úlohám patrilo napríklad:





vyhotovovanie interných smerníc a predpisov, ako aj služobných predpisov,
poskytovanie informácií za KŠÚ podľa zákona č. 211/2000 Z. z.. o slobodnom prístupe
k informáciám, centrálna evidencia žiadosti o sprístupnenie informácií,
vypracovanie zmlúv, vyjadrovanie sa k predloženým návrhom zmlúv a ich odsúhlasenie,
zverejňovanie zmlúv uzatvorených KŠÚ v CRZ, právna pomoc pri šetrení sťažností, pri
vydávaní rozhodnutí, právna pomoc osobnému úradu, pri správe majetku štátu, podania za
KŠÚ v prebiehajúcich súdnych a exekučných konaniach a pod.
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4.4.2 Informatika

a) Poslanie v oblasti informatiky




zabezpečenie funkcionality pre technické a aplikačné programové vybavenie
informačného systému KŠÚ,
materiálne zabezpečenie technických prostriedkov, tovarov a služieb pre udržanie stability
a chodu informačného systému,
zabezpečenie elektronickej komunikácie, kompatibility so školami a školskými
zariadeniami, zriaďovateľmi, MŠVVaŠ SR ako aj ostatnými spolupracujúcimi partnermi.

b) Úlohy zamestnancov v oblasti informatiky








zabezpečenie prevádzky prvkov LAN siete a elektronických služieb úradu,
ochrana spracovávaných údajov, pravidelné zálohovanie systémových údajov ako aj
jednotlivých APV,
aktualizácia webového sídla úradu,
inštalácia a údržba APV,
inštalácia, reinštalácia a údržba pracovných staníc,
technická a poradenská podpora zamestnancom KŠÚ,
poradenská činnosť zamestnancom zodpovedným za aplikácie na školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ.

c) Činnosti v oblasti informatiky










na základe stanovených cieľov z r. 2011, sa nám podarilo čiastočne inovovať technické
vybavenie, a to nahradením najstarších personálnych počítačov za novšie a nákupom
modernejších notebookov,
technické zariadenia takto nahradené boli reinštalované a bezplatným prevodom prevedené
na školy a školské zariadenia v našej zriaďovateľskej pôsobnosti,
stanovený cieľ ohľadom dobudovania externej klimatizačnej jednotky, sa nám nepodarilo
naplniť, z dôvodu reorganizácie štátnej správy a na základe predpokladu, že sa bude meniť
sídlo nášho úradu, v súvislosti s včlenením sa do Obvodného úradu v Banskej Bystrici,
webové sídlo úradu bolo udržiavané v súlade so štandardami pre informačné systémy
verejnej správy a legislatívou,
na záver kalendárneho roka sme pripravovali zostavy a migračné štruktúry údajov pre ich
import do informačného systému MV SR,
podarilo sa nám nahradiť staré kopírovacie zariadenie za veľkokapacitné multifunkčné
zariadenie, ktoré slúži nie len na kopírovacie úkony, ale aj na tlač a skenovanie
dokumentov pre všetkých zamestnancov,
bežná údržba IKT, priebežná profylaktika, reinštalácia pracovných staníc,
podpora zamestnancom pri zácviku na nové APV, hardvérová podpora,
ochrana osobných údajov v súlade s bezpečnostným projektom.
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e) Hodnotenie a analýza vývoja v oblasti informatiky v roku 2012
Informačný systém úradu z globálneho pohľadu spĺňa všetky parametre k spracovaniu
všetkých zadaných úloh a ich zabezpečení pri financovaní regionálneho školstva, zbere údajov,
vytváraní štatistických výkazov, výstupných exportov pre ministerstvo, ÚIPŠ a iné rezortné
organizácie pri spracovaní databáz ako aj štandardných dokumentov.
4.4.3 Štrukturálne fondy
KŠÚ v Banskej Bystrici ako zriaďovateľ mal v rámci II. kola ROP (Regionálneho
operačného programu) Prioritnej osi 1. Infraštruktúra vzdelávania podpísané zmluvy
o poskytnutí NFP na 4 projekty pre nasledovné školy:





Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kremnica,
Špeciálna základná škola, Rimavská Sobota,
Odborné učilište internátne, Valaská,
Špeciálna základná škola, Zvolen.
Pre uvedené školy boli splnené z našej strany všetky predpoklady na podpísanie dodatkov
k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorými je upravená vopred
schválená suma finančných prostriedkov v objeme 2013120,08 € na sumu, ktorá bola
získaná pri jednotlivých verejných obstarávaniach. Riadiaci orgán podpísal s nami uvedené
dodatky len na Strednú odbornú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnu v
Kremnici a na Špeciálnu základnú školu Ul. Bottova Rimavská Sobota. V ŠZŠ Rimavská
Sobota sa po podpísaní dodatku aj začalo s realizáciou projektu. Krátko nato sme dostali
list ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľ. Jahnátka, ktorým nám odporučil
pozastaviť realizáciu všetkých začatých projektov z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na predmetnom Operačnom programe. Z tohto dôvodu sme ani nezačali
s realizáciou projektu v SOŠ pre žiakov so SPI Kremnica. Povolili nám výnimku na ŠZŠ
Rimavská Sobota, kde bola realizácia projektu už zahájená a to výkopovými prácami okolo
školy a v tomto štádiu ju nebolo možné prerušiť. Takže do konca roka 2012 sa pokračovalo
len v realizácii projektu v ŠZŠ Rimavská Sobota, ostatné projekty zostali až do konca roka
pozastavené, dokonca na projekty pre školy Odborné učilište internátne Valaská a
Špeciálna základná škola Zvolen, neboli do konca roka podpísané ani dodatky k zmluvám
o poskytnutí NFP.
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4.4.4 BOZP, PO, obrana a civilná ochrana
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana:
V roku 2012 má Krajský školský úrad zabezpečované služby v oblasti BOZP, PO
a civilnej ochrany dodávateľským spôsobom odbornou externou firmou.
Vykonávané činnosti – oblasť BOZP:







opakované školenia zamestnancov úradu, resp. vstupné školenia nových zamestnancov
z oblasti BOZP,
vstupné školenia nových riaditeľov škôl a školských zariadení,
školenie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
metodika k štatistike školských úrazov,
poskytovanie odbornej a metodickej pomoci školám a školským zariadeniam na území
kraja (pracovná a školská úrazovosť, odškodňovanie žiakov a zamestnancov, dokumentácia BOZP, nová legislatíva a jej aplikácia v praxi),
vo vlastnom úrade – úprava dokumentácie BOZP na podmienky novej legislatívy a pod.

Požiarna ochrana:
 vypracovanie nového požiarneho štatútu,
 školenie protipožiarnych hliadok na KŠÚ,
 preventívne protipožiarne prehliadky a pod.
Obrana a ochrana utajovaných skutočností:
 aktualizácia krízového plánu pre subjekt hospodárskej mobilizácie KŠÚ v Banskej Bystrici,
 spracovanie plánu hlavných úloh na úseku obrany, hospodárskej mobilizácie a civilnej
ochrany pre KŠÚ,
 práce na zabezpečovaní programu hospodárskej mobilizácie „EPSIS“ za subjekt
hospodárskej mobilizácie.
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Osobný úrad

4.5

V zmysle organizačnej štruktúry osobný úrad (OÚ) vykonával činnosti v oblasti
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov. Plnil úlohy vyplývajúce zo
zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti personalistiky pre riaditeľov škôl a školských zariadení
a vykonáva metodickú a poradenskú činnosť pre iných zriaďovateľov - obciam,
samosprávnemu kraju, zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení,
v Banskobystrickom kraji.
Do pôsobnosti OÚ patrilo vzdelávanie zamestnancov úradu a vzdelávanie vedúcich
zamestnancov škôl a školských zariadení.
Do kompetencií úradu patrilo spracovanie miezd zamestnancov úradu a vedenie ich
osobných spisov, sociálnu starostlivosť o zamestnancov, správu sociálneho fondu, kontrolu
dodržiavania a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.
Personálne zabezpečenie úradu je uvedené v 6. bode správy o činnosti.

4.5.1 Vzdelávanie zamestnancov
Vzdelávanie zamestnancov KŠÚ bolo v roku 2012 zamerané hlavne na aktuálne
požiadavky vyplývajúce z činnosti jednotlivých oddelení. Dôraz bol kladený na vzdelávanie v
oblasti novelizácie legislatívnych predpisov z rôznych oborov činností. Vyhľadávali sa vhodné
vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a možnosti zúčastniť sa na nich (najmä málo finančne
náročné alebo bezplatné formy vzdelávania).
4.5.2 Výkon personálnej agendy vo vzťahu k riaditeľom škôl a školských zariadení
v pôsobnosti Krajského školského úradu Banská Bystrica.
A. Priamy výkon personálnej agendy vo vzťahu k riaditeľom škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti.
B. Poradenská činnosť vo vzťahu k školám v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti,
zriaďovateľom škôl a školských zariadení, riaditeľom škôl a školských zariadení
v Banskobystrickom kraji.
C. Kontrolná činnosť a ostatné odborné činnosti.

A. Priamy výkon personálnej agendy vo vzťahu k riaditeľom škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o výkone štátnej správy v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vykonávaný komplexný systém
personálnych činností vo vzťahu k riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Banskej Bystrici, ale najmä činnosti:



vyhlasovanie výberových konaní v zriaďovateľskej pôsobnosti a realizácia výberových
konaní v subjektoch, v ktorých nie je ustanovená rada školského zariadenia,
výkon pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovanie riaditeľov škôl a školských zariadení
v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle platných zákonov a predpisov,
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hodnotenie plnenia predpokladov pre vznik pracovnoprávnych vzťahov pedagogických
a odborných zamestnancov a vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov –
kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov,
vyhotovenie vymenúvacích dekrétov, pracovných zmlúv, dohôd o zmene podmienok
pracovnej zmluvy, stanovenie platových náležitostí, stanovenie pracovných povinností
vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov
pracovnými náplňami, odvolávanie riaditeľov z funkcie,
návrhy platových náležitostí, priznávanie platových náležitostí riaditeľom škôl,
školských zariadení na základe hodnotenia výsledkov práce a kritérií pre priznanie
pohyblivej zložky platu a príplatku za riadenie podľa náročnosti riadenia subjektu a
ďalšieho rozvoja školy,
evidencia kvalifikačných predpokladov, ďalšieho osobnostného rastu vedúcich
pedagogických zamestnancov formou ďalšieho vzdelávania, funkčné vzdelávanie,
funkčné inovačné vzdelávanie, evidencia priznaných kreditov,
vypracovávanie a aktualizácia zásad pre odmeňovanie, hodnotenie riaditeľov škôl
a školských zariadení,
vyjadrenia a odsúhlasovanie plánov kontinuálneho vzdelávania škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti v spolupráci s oddelením metodických
a odborných činností a vyjadrovanie sa ku koncepčným zámerom škôl a školských
zariadení za oblasť riadenia ľudských zdrojov,
odborná poradenská pomoc pri tvorbe personálneho systému práce riadenia škôl
vytvárania vnútorných noriem riadenia ako je pracovný poriadok, vnútorný platový
predpis, kolektívne zmluvy, systém hodnotenia zamestnancov, štruktúr kariérových
pozícií,
vypracovanie zásad pre výberové konania na obsadzovanie funkcií riaditeľov škôl
a školských zariadení.

B. Poradenská činnosť - poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania v rámci Banskobystrického kraja:







všetkým zriaďovateľom škôl a školských zariadení - obciam, samosprávnemu kraju,
zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení,
riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Banskej
Bystrici a ich odborným zamestnancom,
obecným školským úradom,
riaditeľom materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení ostatných zriaďovateľov,
zamestnancom zaoberajúcich sa danou problematikou na školách a školských
zariadeniach,
občanom.

Poradenská činnosť sa vykonávala formou pracovných porád, osobných pracovných
rokovaní, usmernení, písomných stanovísk, elektronickou a telefonickou komunikáciou
v nasledovných oblastiach:


v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákonníka práce, procesu výberových
konaní – uplatňovanie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
a súčinných právnych noriem, aplikácia legislatívnych úprav a právnych noriem pre
danú oblasť, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o ochrane osobných údajov
a nadväzujúce právne normy, usmernení MŠVVaŠ SR, zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a súčinných právnych noriem,
v oblasti odmeňovania a hodnotenia zamestnancov – uplatňovanie zákon č. 553/2003 Z.
z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
v znení zmien a doplnkov a súčinných právnych noriem - nariadenie vlády SR č.
341/2004 Z. z., ktorým sa vykonávajú katalógy pracovných činností pri výkone práce
vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení zmien a doplnkov,
a súvisiacich právnych noriem v súčinnosti s uplatnením zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
usmerňovanie, poradenská činnosť a vypracovávanie odborných stanovísk pri
posudzovaní hodnotenia plnenia kvalifikačných predpokladov a osobitných
kvalifikačných požiadaviek pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
škôl a školských zariadeniach podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, a ich zaraďovanie
do kariérnych stupňov a kariérových pozícií,
vypracovaním usmernení a odporúčaní pre školy a školské zariadenia, pre školské
úrady, pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení k uplatneniu zákonov z danej
oblasti,
hodnotenie plnenia predpokladov pre vznik pracovnoprávnych vzťahov pedagogických
a odborných zamestnancov a vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov –
kvalifikačných
predpokladov
a osobitných
kvalifikačných
predpokladov,
vypracovávanie stanovísk k plneniu predpokladov pre pracovnoprávny vzťah
a odmeňovanie pre výberové konania, a ďalšieho vzdelania pre zriaďovateľov škôl
a školských zariadení v kraji,
poskytované boli pracovné a metodické materiály, prezentácie ako pracovné pomôcky
aj v elektronickej forme pre operatívne vypracovanie vlastných vnútorných noriem –
pre výberové konania, platové predpisy škôl a školských zariadení, vzorové kritériá pre
priznávanie pohyblivej zložky platu, zásady pre hodnotenie zamestnancov, pre
vypracovanie plánu ďalšieho vzdelávania zamestnancov, pre pracovnoprávny vzťah
a odmeňovanie, pre personálnu agendu a tvorbu komplexného personálneho systému
riadenia pre všetkých zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
uskutočňovanie pracovných porád pre riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ale
aj obcí k problematike odmeňovania a pracovnoprávnych vzťahov,
každodenné pracovné stretnutia s riaditeľmi ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
obcí so zameraním na pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v školstve,
odborná a poradenská činnosť všetkým zriaďovateľom škôl a školských zariadení
v pôsobnosti kraja formou písomných stanovísk, pracovných stretnutí v danej oblasti,
usmernení, pracovných materiálov, telefonicky i elektronicky,
účasť na výberových konaniach ostatných zriaďovateľov škôl a školských zariadení.

Uskutočnené pracovné porady z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania:
1. 15.2.2012 pracovná porada k pracovnoprávnym vzťahom a k odmeňovaniu riaditeľov
škôl a školských okresu Zvolen
2. 23.2.2012 pracovná porada k novele zákona č. 390/2011 Z.z. pre riaditeľov škôl
a školských zariadení okresu Banská Štiavnica
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3. 2.3.2012 pracovná porada škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ BB
4. 7.3.2012 pracovná porada riaditeľov materských škôl v pôsobnosti Školského úradu
Zvolen
5. 20.3.2012 pracovná porada riaditeľov základných a materských škôl v pôsobnosti
Školského úradu Jesenské
6. 30.5.2012 pracovná porada - pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie pre riaditeľov
ZŠ okresu Krupina
7. 7.6.2012 pracovná porada - pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie pre riaditeľov ZŠ
okresu Veľký Krtíš

C. Kontrolná činnosť a ostatné odborné činnosti:
Bola vykonávaná kontrolná činnosť a šetrenie sťažností z oblasti pracovnoprávnych
vzťahov a odmeňovania pri uplatňovaní príslušných pracovnoprávnych predpisov napr.
Zákonníka práce (uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov, zmeny pracovných podmienok,
pracovný poriadok, organizačný poriadok, proces organizačných zmien a pod.), dodržiavanie
kompetencií riaditeľov škôl a školských zariadení vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov, zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a súvisiace právne normy, systém
odmeňovania podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súčinných
právnych noriem, v školách a v školských zariadenia alebo u zriaďovateľov, ak školy nemajú
právnu subjektivitu v zmysle platných právnych predpisov, uplatňovanie zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, plnenie kvalifikačných predpokladov podľa vyhlášky Ministerstva
školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov.
V roku 2012 boli vykonané kontroly z oblasti pracovnoprávnych
a odmeňovania v nasledovných školách a školských zariadeniach:
1.
2.
3.
4.
5.

vzťahov

Špeciálna základná škola Žarnovica
Reedukačné centrum Čerenčany
Súkromné gymnázium Lučenec
Súkromná základná škola Lučenec
Základná škola A. Sládkoviča Sliač spoluúčasť.

Nedostatky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania na školách a ŠZ:


nedodržiavanie postupov pri výberových konaniach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.
a zákona č. 552/2003 Z.z., zákona č. 317/2009 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z.,
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neplnenie predpokladov pri vznik pracovného pomeru pedagogických zamestnancov
a vedúcich pedagogických zamestnancov,
nedostatočný výkon predzmluvných vzťahov podľa § 41 Zákonníka práce,
nesprávne uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v zmysle § 43 Zákonníka práce,
neplnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov pre
pracovnoprávne vzťahy dohodnutých pracovných činností pracovného pomeru a pre
zabezpečenie kvalifikované a odborného výkonu vo výchovno-vzdelávacom procese
a v procese riadenia a výkonu odborných činností,
nedostatočné odborné kompetencie riadiaceho manažmentu pre riadenie ľudských
zdrojov, z čoho vyplýva nedodržiavanie zákonov, vyhlášok a nariadení vlády zo strany
zriaďovateľov, riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti pracovnoprávnych
vzťahov a odmeňovania,
neodborné zasahovanie zo strany zriaďovateľov do kompetencií riaditeľov škôl
a školských zariadení s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity najmä v oblasti
odmeňovania,
vnútorné normy riadenia škôl, školských zariadení a zriaďovateľov nezodpovedajú
ustanoveniam príslušných právnych noriem Zákonníka práca a ďalších právnych
predpisov,
nedostatočný výkon manažérskych činností vedúcich zamestnancov, neodborné a
nemotivujúce riadenie zamestnancov,
nesprávne zaraďovanie do kariérnych stupňov pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov a nesprávne priznávanie platových náležitostí (zaraďovanie
do platových tried, hodnotenie kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé kategórie,
nedostatočný systém hodnotenia pre priznávanie pohyblivej zložky platu formou
osobného príplatku),
nesystémové uplatňovanie hodnotenia kvality práce riaditeľov škôl a školských
zariadení, zamestnancov škôl a školských zariadení pre priznávanie pohyblivých
zložiek platu, neobjektívne a málo diferencované, nezohľadňujúce kvalitu výkonu
činností,
pretrvávajúci výskyt nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov v školách a
v školských zariadeniach,
ďalšie vzdelávanie zamestnancov nezodpovedá potrebám, požiadavkám a cieľom školy
vo výchovno-vzdelávacom procese a v procese riadenia,
nesystémové plánovanie ďalšieho vzdelávanie zamestnancov škôl a školských zariadení.

Zámery a ciele v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Potreba vytvorenia spolupráce a rozvoja systému poradenskej činnosti a usmerňovania
všetkých zriaďovateľov škôl a školských zariadení, realizovanie nových foriem spolupráce v
oblasti odmeňovania a pracovnoprávnych vzťahov, personálneho systému riadenia a ďalšieho
vzdelávania na školách a školských zariadenia, riadenia ľudských zdrojov, skvalitňovania
podmienok v procese personálneho manažmentu a vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci
kompetencií.
Podporovať a motivovať vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení k
vypracovaniu projektov financovaných z fondov Európskej únie, najmä pre skvalitnenie
systému riadenia ľudských zdrojov, motivácie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov, rozvoj
odborných kompetencií pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
ďalšieho vzdelávania podľa potrieb, rozvíjanie komunikačných zručností, riešenia konfliktov,
stresových situácií a podobne.
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5 Rozpočet organizácie
Výdavky vlastného úradu KŠÚ v roku 2012 súviseli najmä s plnením zriaďovateľskej
funkcie, s plnením úloh v oblasti odborno-metodického riadenia a poradenskej činnosti pre
orgány územnej samosprávy, prerozdeľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na
jednotlivých zriaďovateľov, spracovávania štatistických údajov a s plnením ďalších úloh, ktoré
súviseli s výkonom miestnej štátnej správy v školstve.
Tok financií bol zabezpečený prostredníctvom podprogramu 078 14 – Zabezpečenie miestnej
štátnej správy v regionálnom školstve.
Schválený rozpočet: 656 920 €
Upravený rozpočet: 724 981 €
Čerpanie:
722 658 € (100 %)
Rozpočet a čerpanie rozpočtu za rok 2012 za vlastný úrad (v €):

VÝDAVKY SPOLU
600 – Bežné výdavky
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy
a620
OOV
– Poistné a príspevok
zamestnávateľa
do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
700 – Kapitálové výdavky

Schválený
rozpočet
656 920
656 920
358 975
125 462
172 483
0
0

Upravený
rozpočet

Čerpanie

724 981

722 658

100

724 831
397 751
157 279
133 355
36 446
150

722 508
397 751
154 956
133 355
36 446
150

100
100
100
100
100
100

Štruktúra poskytnutých bežných výdavkov KŠÚ v roku 2012

610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok
zamestnávateľa do poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
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Čerpanie výdavkov kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie k 31.12.2012:

358 975 €
397 751 €
397 751 €, t.j. 100 % UR

V rozpise rozpočtu na rok 2012 bol Krajskému školskému úradu určený limit počtu
zamestnancov 40.
K 31. 12. 2012 bol zaznamenaný priemerný evidenčný počet zamestnancov nasledovne :
- štátni zamestnanci: 23,8
- zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme: 8,0
- zamestnanci spolu: 31,8
Úpravy rozpočtu boli realizované zo strany ministerstva na základe požiadaviek KŠÚ:
zvýšenie rozpočtu mzdových prostriedkov o 19 712 € a v decembri 2012 bola ministerstvom
zrealizovaná úprava rozpočtu na základe presunu nevyčerpaných finančných prostriedkov
z kategórie 630 Tovary a služby.
Na dohodu o vykonaní prác mimo pracovného pomeru úrad v roku 2012 zamestnával
dvoch externých zamestnancov na príležitostné práce v rozsahu 542 hodín, odmena bola
vyplatená vo výške 2 658 €.
Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní
Schválený rozpočet: 125 462 €
Upravený rozpočet : 157 279 €
Čerpanie:
154 956 €, t. j. 100 % UR
Úpravy rozpočtu nadväzovali na úpravu rozpočtu miezd a na podmienky dohodnuté v
Kolektívnej zmluve na rok 2012.
Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – tovary a služby
Schválený rozpočet:
Upravený rozpočet:
Čerpanie:

172 483 €
133 355 €
133 355 €, t. j. 100% UR

Vývoj rozpočtu bežných výdavkov, tak ako v ostatných kategóriách má klesajúcu
tendenciu. V porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2009, keď schválený rozpočet
v kategórii tovary a služby bol rozpočtovaný vo výške 256 589 €, v roku 2010 to bolo 203 504
€, v roku 2011 vo výške 181 561 € a v roku 2012 už len 172 483 €. Finančné prostriedky na
modernizáciu alebo ďalší rozvoj nebolo možné použiť.
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Čerpanie výdavkov na tovary a služby v roku 2012 podľa ekonomickej klasifikácie (v €):

Ekonomická
klasifikácia

Upravený
rozpočet
k 31.12.2012
133 355

Názov
63 TOVARY A SLUŽBY

Čerpanie

%

133 355

100

Z toho :
631001 cestovné náhrady

3 186

3 186

100

631
632001
632002
632003
632004

Cestovné náhrady spolu
Energie
Vodné, stočné
Poštové a telekomunikačné služby
Komunikačná infraštruktúra

3 186
18 520
1 889
11 448
1 876

3 186
18 520
1 889
11 448
1 876

100
100
100
100
100

632
633001
633002
633003
633006
633010
633009
633013
633016

Energie, voda,, komunikácia spolu
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika
Všeobecný materiál
Pracovné odevy, obuv a pomôcky
Knihy, časopisy, noviny, učebnice
Softvér
Reprezentačné

33 733
409
8 495
2
11 369
3
1 187
861
1 535

33 733
409
8 495
2
11 369
3
1 187
861
1 535

100
100
100
100
100
100
100
100
100

633 Materiál spolu
634001 palivo, mazivá, oleje
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým
634002
spojené
634003 Poistenie
634005 Karty, známky, poplatky
634 Dopravné spolu
635002 Rutinná a štandardná údržba
Rutinná a štandardná údržba,
635004
prevádzka strojov
635 Údržba spolu

23 861
6 653

23 861
6 653

100
100

3 729

3 729

100

3 342
100
13 824
5 064

3 342
100
13 824
5 064

100
100
100
100

1 261

1 261

100

6 325

6 325

100

636001 Nájomné za nájom budov, objektov

12 849

12 849

100

681

681

100

13 530
1 190
15 209

13 530
1 190
15 209

100
100
100

88

88

100

14 021
5 730

14 021
5 730

100
100

2 658

2 658

100

38 896

38 896

100

636002 Nájomné za nájom prevádzkových strojov
636 Nájomné spolu
637001 Školenia, kurzy, semináre
637004 Všeobecné služby
637012 Poplatky a odvody
637014 Stravovanie
637016 Prídel do sociálneho fondu
Odmeny zamestnancov mimo pracovného
637027
pomeru
637 Služby
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Prehľad použitia bežných výdavkov v roku 2012
3 186
38 896

33 733

Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácia
Materiál
Dopravné

13 530

23 861
13 824

Údržba
Nájomné
Služby

6 325

Komentár:








cestovné náhrady - v roku 2012 boli realizované pracovné cesty zamestnancov súvisiace
s plnením služobných úloh ,
energie, voda a komunikácie - finančné prostriedky boli použité na úhradu energií
v priestoroch, ktoré KŠÚ užíval podľa nájomnej zmluvy s Mestom Banská Bystrica,
materiál - finančné prostriedky boli použité na obstaranie kancelárskych potrieb,
kancelárskeho papiera, čistiacich potrieb, tlačív, formulárov, informačných tabúľ,
a ostatného všeobecného materiálu, nákup kníh a odbornej literatúry,
dopravné – zahŕňa nákup pohonných hmôt, zabezpečenie servisu, údržby a opravy
služobných automobilov, výmenu pneumatík pred zimnou sezónou, zákonné poistenie
motorových vozidiel, havarijné poistenie a poistenie prepravovaných osôb,
rutinná a štandardná údržba – v priebehu kalendárneho roku 2012 bolo nutné zabezpečiť
údržbu a opravu kopírovacích strojov a výpočtovej techniky, drobné opravy užívaných
priestorov,
nájomné a prenájom – boli výdavky za prenájom priestorov od Mestského úradu v Banskej
Bystrica a za prenájom priestorov garáží pre služobné automobily,
služby – patria sem výdavky za zverejnené inzeráty na výberové konania, náklady na
školenia, kurzy, ktoré zamestnanci úradu absolvovali s cieľom rozšírenia odborných
vedomostí a zručností, školenia pre aplikáciu novelizovaných predpisov, ďalej náklady na
povinný prídel do sociálneho fondu a náklady na stravovanie zamestnancov a ostatné
služby, z toho všeobecné služby – realizované dodávateľským spôsobom zahŕňajú v sebe
služby spojené so zabezpečením výkonu pracovnej zdravotnej služby, tlačením tlačív,
pracovných materiálov pre zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ a pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, viazanie kníh a odborných
publikácií, výroba informačných tabúľ a iné.
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Bežné transfery (v €):

Názov

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

Čerpanie
k 31.12.2012

% čerpania k UR

Bežné transfery - vlastný úrad

36 446

36 446

100

642012 - na odstupné

23 081

23 081

100

642013 - na odchodné

9 200

9 200

100

642015 - na nemocenské

4 165

4 165

100

Z dôvodu racionalizačných opatrení Krajský školský úrad v roku požiadal zriaďovateľa
o úpravu rozpočtu v kategórii 640 – bežný transfer, z dôvodu plnenia povinnosti
zamestnávateľa vyplývajúcej z Kolektívnej zmluvy na rok 2012 súvisiacich s poskytnutím
odstupného a odchodného pre odchádzajúceho zamestnanca z organizačných dôvodov.

Názov
Bežné transfery na školské
úrady
641009 – obciam
641010 – VÚC
642004 – cirkev

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

Čerpanie
k 31.12.2012

% čerpania k
UR

384 920

384 920

100

304 265

304 265

100

47 960

47 960

100

32 695

32 695

100

zriaďovateľovi

V rozpočte bežných transferov Krajského školského úradu na rok 2012 boli určené aj
finančné prostriedky na činnosť školských úradov.
Kapitálové výdavky v roku 2012 boli Krajskému školskému úradu na podprograme 078
14 pridelené len na spolufinancovanie schváleného projektu „Moja škola – môj dom“ pre
Základnú školu internátnu v Kremnici v súvislosti so zmenou DPH z 19% na 20%.

Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na KŠÚ
Predmet inventarizácie: majetok KŠÚ B.B., záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Miesto uloženia majetku: KŠÚ Banská Bystrica
Spôsob zisťovania skutočného stavu majetku: fyzickou inventúrou a dokladovou kontrolou
Údaje o skutočnom stave majetku a záväzkov: sú uvedené v tabuľkovej časti
Inventarizačné rozdiely neboli zistené.
Ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, že inventarizácia prebehla v zmysle Príkazu na
vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Krajského
školského úradu v Banskej Bystrici zo dňa 26. 11. 2012 a inštruktáže členov komisií.

Pri fyzickej inventúre a dokladovej kontrole neboli zistené nedostatky. Na základe uvedeného
ÚIK neprijala žiadne opatrenia.
Strana 51

6 Personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
6.1 Personálne obsadenie KŠÚ
Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2012 bol 31,8
zamestnancov, z toho bolo 23,8 v štátnej službe a 8,0 zamestnancov vo výkone práce vo
verejnom záujme.
Schválený rozpočet miezd, platov, služobných príjmov a OOV na rok 2012 bol
upravený na základe požiadaviek úradu. Upravený rozpočet na mzdy pre rok 2012 bol
vyčerpaný na 100% (viď. Rozpočet organizácie).
Počet osôb pracujúcich na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
v období roka 2012 boli dve osoby, ktorým bola v priebehu roka vyplatená odmena 2 658 €.

6.2 Štruktúra zamestnancov k 31.12.2012
Počty zamestnancov z hľadiska vzdelania
Vzdelanie

stredné

úplné stredné

VŠ I. stupňa

VŠ II. stupňa

Spolu

Počet zamestnancov

2

7

1

21

31

%

6,45

22,58

3,23

67,45

100

Jedna zamestnankyňa KŠÚ študovala v externom štúdiu na vysokej škole.
Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia
Počet zamestnancov podľa
veku:
- z toho:
ženy
muži

20-30 r. 31-40 r. 41-50 r. 51-60 r.
0
2
7
21
0
2
5
19
0
0
2
2

nad 60 r.
1
0
1

Spolu
31
26
5

6.3 Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
Krajský školský úrad v Banskej Bystrici nemá vlastné priestory, nachádza sa
v prenajatých priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici. Prenajatý počet miestností je
pre činnosť úradu priestorovo dostačujúci aj s príslušným materiálnym vybavením.
Úrad je materiálne vybavený tak, že môže zabezpečovať všetky požadované činnosti,
naďalej je potrebné modernizovať softvérové vybavenie, informačnú techniku a spracovanie
a prenosu informácií. V roku 2012 bola čiastočne obmenená výpočtová technika vo výške
8 495 €, na obstaranie softvéru bolo vynaložených 861 €, na obstaranie kníh, časopisov
a novín 1 187 €.
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7 Ciele a prehľad ich plnenia
Úlohy plánu hlavných úloh na rok 2012 boli splnené. V priebehu roka sme naďalej
venovali zvýšenú pozornosť odbornému vedeniu riaditeľov škôl a školských zariadení a
organizácii a riadeniu škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti Krajského školského
úradu.
V ekonomickej oblasti boli splnené úlohy súvisiace s rozpisom rozpočtu na rok 2012,
úpravami počas roka 2012 a vypracovaním záverečného účtu za rok 2011. Pozornosť bola
venovaná systému jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva podľa platnej legislatívy
v priamo riadených organizáciách a na KŠÚ.
V odborných činnostiach súvisiacich s riadením škôl v rámci kraja boli hlavnými
činnosťami najmä maturitné a záverečné skúšky, celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov
základných škôl, kontrola podkladov pre normatívne financovanie škôl a školských zariadení
v školskom roku 2012/2013, kontrola podkladov škôl a ich zriaďovateľov na poskytnutie
nenormatívnych finančných prostriedkov.
Zriaďovatelia pokračovali v úprave siete svojich škôl a zariadení v spolupráci s
krajským školským úradom, ktorý im poskytoval pomoc pri spracovaní návrhov na vyradenie
zariadení zo siete, pripravoval odborné vyjadrenia. Obciam, ktoré nemajú svoj školský úrad,
poskytoval krajský školský úrad odbornú pomoc vo všetkých oblastiach výkonu štátnej správy
a najmä obciam, v ktorých došlo ku zmene starostu.
Spolupráca s ministerstvom bola ako vždy s príslušnými odbornými zamestnancami na
vysokej úrovni, podľa požiadaviek boli plnené úlohy, napr. v oblasti štatistiky, spracovaní
podkladov pre financovanie škôl a školských zariadení a podkladov pre poskytovanie
nenormatívnych finančných prostriedkov – na asistentov učiteľa, dopravu žiakov ZŠ, príspevky
na činnosť školských úradov, vzdelávacie poukazy, havárie školských budov, požiadavky na
kapitálové výdavky, podklady na poskytnutie financií na stravovanie žiakov neštátnych škôl
v obecných zariadeniach školského stravovania a pod.
KŠÚ v plnom rozsahu plnil stanovené úlohy pri poskytovaní finančných prostriedkov
na činnosť škôl a školských zariadení, organizoval okresné a krajské súťaže žiakov základných
a stredných škôl.
Z úrovne KŠÚ bola poskytovaná odborná a metodická pomoc z oblasti školstva
subjektom v územnej pôsobnosti kraja, aktívna bola účasť na seminároch, konferenciách,
pracovných poradách a stretnutiach so zriaďovateľmi škôl, orgánmi štátnej správy
i samosprávy, ktoré vo väčšine prípadov organizoval Krajský školský úrad v Banskej Bystrici.
Hlavné ciele do ďalšieho obdobia
K 31.12.2012 v zmysle zákona NR SR č. 345/2012 Z. z. o opatreniach v miestnej
štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza k zrušeniu krajských
školských úradov a ich pôsobnosť prechádza na obvodné úrady v sídlach krajov. Okrem úloh,
ktoré vyplývajú pre obvodný úrad z platnej legislatívy, bude naďalej jedna z dôležitých úloh
pokračovať v racionalizácii siete špeciálnych škôl a školských zariadení v pôsobnosti úradu.
Je potrebné naďalej v súčinnosti s ostatnými orgánmi a organizáciami v rezorte školstva
skvalitňovať úroveň činností, ktorú bude ďalej poskytovať odbor školstva obvodného úradu
zriaďovateľom škôl a školských zariadení hlavne v oblasti výkonu štátnej správy v školstve,
zabezpečenia ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov škôl
a školských zariadení.
Nemenej dôležitou oblasťou je zapojenie škôl do projektov a možnosti získania
finančných prostriedkov do oblasti školstva z Európskej únie.
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Prioritné úlohy v ďalšom období








ďalšia racionalizácia siete škôl a školských zariadení zriadených obvodným úradom,
skvalitniť materiálno-technické vybavenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obvodného úradu,
realizovať opatrenia smerujúce k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu verejných
financií s cieľom dosiahnuť úspory
organizovať pravidelné metodické stretnutia so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl a ŠZ,
systematicky kontrolovať dodržiavania platných predpisov v školách školských
zariadeniach a u zriaďovateľov škôl,
informovať zriaďovateľov, školy i verejnosť o všetkých prijatých zmenách v oblasti
školstva,
poskytnúť školám odbornú pomoc pri tvorbe projektov z európskych fondov,
poskytovať právne poradenstvo pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
a územnej pôsobnosti obvodného úradu.

8 Hodnotenia a analýza vývoja organizácie v danom roku
Úrad prostredníctvom svojich odborných zamestnancov plní v celom rozsahu všetky
úlohy vyplývajúce pre školy a školské zariadenia z platnej legislatívy a ďalších školských
dokumentov. Významnou mierou sa podieľa na riešení problémov škôl a školských zariadení,
na zavádzaní novej legislatívy do praxe. Každodennou komunikáciou reaguje na podnety zo
škôl a školských zariadení a rieši ich požiadavky, spolupracuje so zriaďovateľmi škôl
a školských zariadení, inými rezortnými organizáciami a s MŠVVaŠ SR.
Hlavnou oblasťou činnosti organizácie bola aj v roku 2012 odborná a metodická
činnosť pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení, výkon štátnej správy v školstve, finančné zabezpečenie škôl a školských zariadení, kontrola dodržiavania platnej legislatívy, plnenie uznesení vlády v oblasti starostlivosti o mládež a vlastná činnosť úradu.
Hlavné úlohy MŠVVaŠ SR na rok 2012 boli zapracované do plánu hlavných úloh KŠÚ,
boli pravidelne kontrolované a vyhodnocované. Podľa potrieb a požiadaviek boli plnené aj
ďalšie úlohy.
Činnosti v organizácii zabezpečovali zamestnanci všetkých oddelení – kancelárie
prednostu, osobného úradu, oddelenia odborných a metodických činností, oddelenia
ekonomických činností a úseku kontroly tak, ako to vyplýva z ich pracovných náplní.
Spolupracujúcimi organizáciami boli hlavne zriaďovatelia škôl a školských zariadení –
obce, VÚC, cirkvi, fyzické a právnické osoby, riaditelia škôl a školských zariadení. Ďalší
partneri sú hlavne MŠVVaŠ SR, iné ústredné orgány štátnej správy, štátna školská inšpekcia,
metodicko-pedagogické centrá, ostatné krajské školské úrady na Slovensku, mimovládne
organizácie, občianske združenia, vysoké školy.
Ďalej úrad spolupracoval so školskými úradmi obcí a miest, ktoré požadovali hlavne
informácie z oblasti novej legislatívy a výkonu štátnej správy v školstve. Pre obce, ktoré nie sú
súčasťou obecných školských úradov poskytoval KŠÚ odbornú pomoc a poradenstvo.
Obce nemajú vo väčšine prípadov odborného zamestnanca na oblasť školstva, v malých
obciach zamestnanci vykonávajú kumulované funkcie, čo ovplyvňuje kvalitu predkladaných
materiálov, štatistických výkazov a dodržiavanie stanovených termínov na spracovanie
požadovaných materiálov. Osvedčili sa pravidelné stretnutia s riaditeľmi škôl, školských
zariadení a obecných školských úradov, kde sú poskytované všetky aktuálne informácie,
Strana 54

vysvetľované problematické otázky, upozornenia na opakujúce sa nedostatky a okruhy
problémov, ktoré je nutné riešiť.
V rámci plánu metodických návštev oddelenia odborných a metodických činností sa
uskutočňovali metodické návštevy škôl a školských zariadení, ktoré boli využívané hlavne na
pomoc novým riaditeľom škôl, riaditeľom škôl, u ktorých boli zistené nedostatky v predkladaní
podkladov, ktorí realizovali rôzne projekty, resp. mali vyšší počet začlenených žiakov, resp.
vytvorené špeciálne triedy a podobne.
Všetky aktuálne informácie poskytoval krajský školský úrad na svojej webovej stránke,
ktorú školy a ich zriaďovatelia často navštevovali a ktorá sa stala dôležitou pomôckou pri
výkone štátnej správy.
Oddelenie ekonomických činností spolupracovalo so zriaďovateľmi škôl a školských
zariadení v otázkach financovania školstva prostredníctvom písomného, telefonického,
osobného kontaktu alebo elektronickou poštou, prípadne prostredníctvom porád
organizovaných KŠÚ. Boli zriaďovatelia, ktorí pristupovali v spolupráci s KŠÚ zodpovedne a
korektne, požadované informácie predkladali včas a bezchybne. Možno konštatovať, že nie
všetci zriaďovatelia pristupovali k spracovávaniu a predkladaniu požadovaných údajov
zodpovedne, najmä v otázkach financovania školstva. V mnohých prípadoch nedodržiavali
usmernenia, termíny predkladania, údaje boli nesprávne, museli sa aj opakovane opravovať.
Stávalo sa, že zriaďovatelia museli byť viackrát vyzývaní, aby potrebné údaje predložili.

Prínosy KŠÚ:


pre ústredný orgán KŠÚ
o
realizoval zámery ministerstva školstva na území kraja,
o
predkladal podklady pre rozhodovací proces,
o
spracovával štatistické údaje,
o
rozpracovával usmernenia, metodické pokyny a iné rezortné predpisy na
podmienky regiónu,
o
realizoval výkon štátnej správy v školstve a podieľa sa realizácii a tvorbe
koncepcií školstva.



pre ostatné organizácie verejnej správy a verejnosť KŠÚ
o
poskytoval aktuálne informácie z oblasti školstva,
o
poskytoval poradenstvo v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a ŠZ,
o
zabezpečoval podklady pre poskytovanie finančných normatívov pre školy,
o
vykonával metodické a odborné poradenstvo v oblasti riadenia,
o
zabezpečoval organizovanie a financovanie súťaží žiakov základných
a stredných škôl v rámci kraja,
o
svoje poznatky uplatňoval pri zmenách legislatívy,
o
poskytoval informácie v rámci rezortu a podporuje rozvoj spolupráce s rôznymi
organizáciami a inštitúciami,
o
informoval médiá o školskej problematike,
o
poskytoval informácie rodičom pri výbere povolania pre deti.
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9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Okruh inštitúcií, ktoré využívali výsledky práce krajského školského úradu :









školy a školské zariadenia všetkých zriaďovateľov v územnej pôsobnosti kraja,
zriaďovatelia škôl a školských zariadení,
orgány verejnej správy, samosprávne orgány na úrovni kraja,
ústredné orgány štátnej správy,
sociálni partneri – odborový zväz pracovníkov školstva a vedy,
mimovládne organizácie,
vysoké školy,
verejnosť – rodičia, žiaci, médiá.

Zoznam použitých skratiek
KŠÚ
MŠ SR
MŠVVaŠ
MPSVaR
MF SR
OOPP
ZŠS
BOZP
CO
PO
SR
ZŠ
SŠ
MŠ
ŠZŠ
ŠZ
VÚC
ŠJ
EÚ
ESF
SOPK
OŠM a TK
MPC
OOMČ
KP
OEČ
APV
HACCP
KV OZPŠaV

Krajský školský úrad
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Osobné ochranné prostriedky
zariadenia školského stravovania
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
civilná ochrana
požiarna ochrana
Slovenská republika
základná škola
stredná škola
materská škola
špeciálna základná škola
školské zariadenie
vyšší územný celok
školské jedálne
Európska únia
Európsky sociálny fond
Slovenská obchodná a priemyselná komora
odbor školstva mládeže a telesnej kultúry
Metodicko-pedagogické centrum
oddelenie odborných a metodických činností
kancelária prednostu
oddelenie ekonomických činností
aplikácie programového vybavenia
Hazard analysis critical control point
(Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolne body)
Krajský výbor Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy
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CPPPP
CŠPP
UKF
NV SR
GPM
NÚP
SOŠ pre SP
SAAIC
IKT
APV
DDP
UR

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Univerzita Konštantína Filozofa
Nariadenie vlády Slovenskej republiky
gremiálna porada ministra
Národný úrad práce
stredná odborná škola pre sluchovo postihnutých žiakov
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu
informačno-komunikačné technológie
aplikačné programové vybavenie
doplnkové dôchodkové poistenie
upravený rozpočet
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Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Banskej Bystrici

Por. č.

Názov organizácie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Gymnázium Mikuláša Kováča
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Reedukačné centrum
Reedukačné centrum
Spojená škola
Odborné učilište internátne
Odborné učilište internátne
Odborné učilište internátne
Spojená škola internátna
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
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Sídlo
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Lučenec
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Lučenec
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Čerenčany
Tornaľa
Slovenská Ľupča
Želovce
Valaská
Lučenec
Tornaľa
Banská Bystrica
Nová Baňa
Brezno
Čierny Balog
Polomka
Lučenec
Revúca
Jelšava
Rimavská Sobota
Hnúšťa
Veľký Krtíš
Klenovec
Zvolen
Banská Bystrica
Detva

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola s VJM
Špeciálna základná škola s VJM
Špeciálna základná škola internátna
Špeciálna základná škola internátna
Spojená škola internátna
Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím
Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím
internátna
Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím
Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím
Viliama Gaňu
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
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Krupina
Hontianske Moravce
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Banská Štiavnica
Rimavská Sobota
Rimavská Seč
Fiľakovo
Veľká Čalomija
Kremnica
Detva
Kremnica
Lučenec
Kremnica
Banská Bystrica
Číž
Kováčová
Zvolen

