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                                            OBSAH 1 

2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie                           2 

                                   3 

2.1 Poslanie organizácie 4 

      5 

 Krajský školský úrad v Banskej Bystrici (ďalej len „KŠÚ“) ako právnická osoba 6 

vznikol na základe ustanovenia § 10 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 7 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 8 

Je zriadený na výkon miestnej štátnej správy v školstve.  9 
 KŠÚ je rozpočtovou organizáciou štátu a je finančnými vzťahmi zapojený na rozpočet 10 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), 11 
ktoré voči nemu plní funkciu zriaďovateľa, riadi ho prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda 12 
Slovenskej republiky na návrh ministra školstva. 13 
  14 

2.2 Úlohy v rámci územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti     15 

 16 

Krajský školský úrad zriaďuje a zrušuje podľa siete: 17 

 18 
a) základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky, 19 

b) stredné školy a strediská praktického vyučovania, ak to vyžadujú osobitné podmienky, 20 

c) materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 21 

d) základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 22 

e) stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 23 

f) praktické školy, 24 

g) odborné učilištia, 25 

h) špeciálne výchovné zariadenia, 26 

i) školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe 27 

medzinárodnej dohody, 28 

j) školský internát, 29 

k) centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, 30 

l) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva, 31 

m) školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného               32 

v písmenách a) až j). 33 

 34 

Krajský školský úrad ďalej: 35 

 36 

 vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania o rovnocennosti dokladov o 37 

vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami v zahraničí okrem prípadov 38 

uvedených v osobitnom predpise, 39 

 rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého 40 

žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých v 41 

prvom stupni rozhodla obec, 42 

 rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje: 43 

 – riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, 44 

  – riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom,  45 

 vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v 46 

oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, 47 
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 spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a v 1 

školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti, 2 

 svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom. Ak krajský školský úrad 3 

nepotvrdí obec ako školský úrad, vykonáva činnosti obce ako školského úradu krajský 4 

školský úrad, 5 

 vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, 6 

absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti, 7 

 spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti 8 

orgánom štátnej správy a verejnosti, najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných 9 

školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho 10 

konania v príslušnom školskom roku, 11 

 vedie územný školský register detí a žiakov, 12 

 v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečuje jazykové 13 

kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky,. 14 

 plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu a  15 

kontroluje efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským 16 

zariadeniam, 17 

 vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, plní úlohy 18 

vyplývajúce zo zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, 19 

 poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom 20 

cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských 21 

zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to 22 

v oblastiach: 23 

 24 

a. organizácie výchovy a vzdelávania, 25 

b. školského stravovania, 26 

c. informatiky, 27 

d. práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania, 28 

e. rozvoja telesnej výchovy a športu, 29 

f. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy 30 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 31 

g. pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania, 32 

 33 

 kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, 34 

výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach 35 

vo svojej územnej pôsobnosti, s výnimkou kontroly podľa osobitného predpisu, 36 

 vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo 37 

svojej územnej pôsobnosti, 38 

 organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov 39 

škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov 40 

škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti, 41 

 organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej 42 

pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, 43 

telesnú kultúru vrátane súťaží detí a žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti, 44 

 zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy v školstve, je rozpočtovou organizáciou, svojim 45 

rozpočtom je napojený na ministerstvo, ktoré voči nemu plní funkciu zriaďovateľa, 46 

 kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, 47 

výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach 48 

vo svojej územnej pôsobnosti, s výnimkou kontroly podľa osobitného predpisu a v oblasti 49 

pracovno-právnej v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 50 
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 vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo 1 

svojej územnej pôsobnosti, 2 

 v rámci výkonu štátnej správy v školstve vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu, 3 

 koordinuje podľa rozhodnutia vlády SR plnenie spoločných úloh s inými orgánmi štátnej 4 

správy pri riešení závažných spoločenských problémov, 5 

 plní úlohy služobného úradu zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu na krajskom 6 

školskom úrade a úlohy zamestnávateľa zamestnancom, ktorí vykonávajú práce vo 7 

verejnom záujme, 8 

 spravuje majetok vo vlastníctve štátu, ktorý slúži na jeho činnosť, 9 

 organizačne a finančne zabezpečuje prenos finančných prostriedkov na prenesené 10 

kompetencie  zriaďovateľom škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ, 11 

 koordinuje a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá súťaží a predmetových 12 

olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. 13 
 14 

 Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Banskej 15 

Bystrici je uvedený v prílohe správy. 16 

 17 

 18 
           OBSAH 19 

2.3 Strednodobý výhľad organizácie      20 

 21 

Hlavné ciele do ďalšieho obdobia vychádzajú z aktuálnych školských zákonov  22 

a príslušných právnych predpisov platných v danom období a nadväzujú na plán hlavných úloh 23 

ministerstva na príslušný rok a plánu hlavných úloh KŠÚ. 24 

 Rok 2011 bol rokom uplatňovania legislatívnych zmien v praxi škôl a školských 25 

zariadení. Pozornosť bola venovaná hlavne usmerňovaniu riaditeľov škôl a školských zariadení 26 

v oblasti aplikácie štátnych a školských vzdelávacích programov do života špeciálnych škôl. 27 

Spolupráca s orgánmi miestnej samosprávy je naďalej trvalou úlohou pri  usmerňovaní 28 

v oblasti školskej legislatívy. Pokračovali aj zmeny na postoch riaditeľov základných 29 

a stredných  škôl z dôvodu skončenia ich  funkčného obdobia. 30 

 31 

 Vo väčšom rozsahu sa začal zber štatistických údajov realizovať cez webové aplikácie, 32 

čo na jednej strane zjednodušuje spôsob získavania potrebných údajov, ale na druhej strane 33 

spôsobuje problémy pri kontrole podkladov vzhľadom na skutočnosť, že niektoré obce nie sú 34 

dostatočne vybavené potrebnou technikou, resp. zodpovední zamestnanci nemajú dostatok 35 

skúseností s využitím výpočtovej techniky pri plnení úloh.   36 

 KŠÚ v Banskej Bystrici bude naďalej využívať osvedčené metódy práce pri 37 

usmerňovaní nových zriaďovateľov škôl, nových predstaviteľov miestnej štátnej správy, 38 

riaditeľov škôl a školských zariadení  organizovaním pracovných stretnutí, seminárov, školení, 39 

zasielaním pracovných materiálov a uskutočňovaním metodických návštev u zriaďovateľov  40 

a riaditeľov škôl a školských zariadení. 41 

 Na základe praktických skúseností a požiadaviek z praxe je naďalej potrebné venovať 42 

pozornosť včasnému poskytovaniu informácií riaditeľom, ale i zriaďovateľom škôl a školských 43 

zariadení. 44 

  45 

 Vzhľadom na postupný elektronický zber všetkých údajov o školách a školských 46 

zariadeniach patrí medzi kľúčové úlohy usmerňovanie škôl v oblasti využívania elektronickej 47 

komunikácie a internetu.  48 

  49 
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KŠÚ v Banskej Bystrici  naďalej bude: 1 

 2 

 venovať zvýšenú pozornosť predovšetkým novým zriaďovateľom škôl a školských 3 

zariadení s využitím osvedčených i nových foriem a metód  práce, 4 

 pokračovať v intenzívnej  metodickej a odbornej činnosti s cieľom skvalitniť prenesený 5 

výkon štátnej správy i výkon štátnej správy v školstve riaditeľmi škôl a školských 6 

zariadení, 7 

 zvyšovať počet kontrol zameraných na výkon štátnej správy v školstve, dodržiavanie 8 

všeobecne záväzných právnych predpisov a aplikáciu nových právnych noriem v školstve, 9 

 prehlbovať a skvalitňovať komunikáciu so zriaďovateľmi, školami a  školskými 10 

zariadeniami prostredníctvom internetu a elektronickej pošty na zefektívnenie výmeny 11 

údajov, 12 

 zabezpečovať včasnú informovanosť škôl a školských zariadení o všetkých výzvach na 13 

podávanie projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, projektov vyhlásených 14 

ministerstvom alebo iných orgánov a organizácií, 15 

 pokračovať v organizovaní pracovných porád a odborných seminárov so zriaďovateľmi 16 

a riaditeľmi škôl a ŠZ, 17 

 pravidelne a včas poskytovať aktuálne informácie pre zriaďovateľov, školy, školské 18 

zariadenia a verejnosť  prostredníctvom webovej stránky KŠÚ, 19 

 uplatňovať formy efektívneho a racionálneho využívania verejných prostriedkov v školstve, 20 

 podľa finančných možností skvalitňovať materiálno-technické vybavenie škôl a školských 21 

zariadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, 22 

 venovať zvýšenú pozornosť všetkým novovymenovaným riaditeľom škôl a školských 23 

zariadení. 24 

 25 

Činnosť KŠÚ je vykonávaná v prospech škôl a školských zariadení pri skvalitňovaní 26 

výchovno – vzdelávacej práce, riaditeľom škôl a školských zariadení pri rýchlejšej orientácii sa 27 

v platnej legislatíve a zriaďovateľom pri usmerňovaní práce škôl. 28 

Ministerstvu a iným ústredným štátnym orgánom KŠÚ zabezpečuje zber a spracúvanie 29 

rôznych požadovaných podkladov pre rozhodovací proces v riadení a financovaní školstva a 30 

pri realizácii prenosu nových informácií a foriem spolupráce, napr. realizovanie maturitných 31 

a záverečných skúšok.  32 

KŠÚ poskytuje širokej verejnosti informácie súvisiace s problematikou školstva a aktuálne 33 

prebiehajúce procesy v školstve.  34 

 35 

 36 

 37 

 38 

                       OBSAH 39 

3 Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 40 

            41 

 Krajský školský úrad v Banskej Bystrici nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom. 42 

 43 

 44 

 45 

  46 
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 2 

4 Zabezpečenie činnosti a plnenie úloh KŠÚ   3 

                                4 

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici v roku 2011 v plnom rozsahu zabezpečoval 5 

všetky úlohy, ktoré mu stanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 6 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 7 

  8 

4.1 Oddelenie odborných a metodických činností 9 

 10 

Oddelenie odborných a metodických činností venovalo svoju pozornosť  predovšetkým  11 

metodickému usmerňovaniu zriaďovateľov škôl a školských zariadení, riaditeľov škôl 12 

a školských zariadení, spolupráci so školskými úradmi, poradenstvu, kontrolnej činnosť 13 

v oblasti výkonu  štátnej správy, zabezpečovalo zber štatistických údajov, kontrolu podkladov 14 

škôl pre oblasť normatívneho i nenormatívneho financovania  a v nemalej miere aj 15 

organizačnému zabezpečeniu predmetových olympiád, športových súťaží, odborných súťaží 16 

žiakov škôl a školských zariadení  apod. 17 

 18 

Z najdôležitejších akcií je možné uviesť:  19 

 20 

 päť pracovných porád s riaditeľkami  materských škôl zameraných na školské vzdelávacie 21 

programy,  poznatky z inšpekčnej činnosti, dodržiavanie platnej legislatívy,  22 

 dve porady s riaditeľmi základných škôl v kraji so zameraním na zber údajov pre 23 

financovanie – EDUZBER, pedagogicko–organizačné pokyny pre školy a školské 24 

zariadenia  na školský rok 2011/2012, aktuálne informácie z oblasti školstva,   25 

 tri stretnutia  s riaditeľmi centier pedagogicko-psychologického poradenstva  boli venované  26 

problematike starostlivosti o klientov s viacnásobným postihnutím, výchovné poradenstvo 27 

a pedagogicko-organizačné pokyny pre poradenské zariadenia, 28 

 dve pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení zriadených KŠÚ mali na 29 

programe aktuálne informácie z oblasti novej legislatívy, zverejňovanie faktúr a zmlúv, 30 

financovanie škôl a školských zariadení, zber štatistických údajov, 31 

 pre vedúce zariadení školského stravovania bolo zorganizovaných 6 stretnutí, ktoré sa 32 

venovali problematike správnej výrobnej praxe, zostavovanie jedálnych lístkov, audit 33 

HACCP,  plnenia odporúčaných výživových dávok, 34 

 štyri stretnutia boli zorganizované pre všetky obce v Banskobystrickom kraji k správnemu 35 

postupu pri riešení priestupkov v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky 36 

a aktuálne informácie v oblasti školstva, vrátane legislatívnych zmien, 37 

 na dvoch  poradách s riaditeľmi stredných škôl boli prezentované výsledky a priebeh 38 

maturitných skúšok a následne k organizačnému zabezpečeniu maturitných skúšok v 39 

školskom roku 2011/2012. 40 

 41 

Medzi dôležité činnosti a úlohy oddelenia patrí organizačné zabezpečenie maturitných  42 

skúšok a záverečných skúšok vo všetkých stredných školách v kraji. Zabezpečené bolo 43 

školenie pre nových predsedov predmetových maturitných skúšok z problematiky platnej 44 

legislatívy k ukončovaniu štúdia na stredných školách a k hodnoteniu úloh z externej časti 45 

maturitných skúšok a písomnej formy internej časti maturitných skúšok. Vyškolených bolo 121 46 

učiteľov. 47 
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Vymenovaní boli predsedovia školských a predmetových maturitných komisií a 1 

predsedovia skúšobných komisií záverečných a absolventských skúšok. V roku 2011 bolo 2 

vydaných 95 dekrétov pre predsedov školských maturitných komisií, 1115 dekrétov pre 3 

predsedov predmetových maturitných komisií a 133 dekrétov pre predsedov skúšobných 4 

komisií absolventských a záverečných skúšok. V súčinnosti so zamestnávateľskými zväzmi 5 

a komorami bolo zabezpečované delegovanie ich zástupcov  do komisií na záverečné skúšky 6 

v stredných odborných školách. KŠÚ stanovil v súlade s platnou legislatívou termíny konania 7 

internej časti maturitnej skúšky pre jednotlivé stredné školy v riadnom i mimoriadnych 8 

termínoch.  9 

V súčinnosti s NÚCEM bolo na 5 distribučných miestach zabezpečené odovzdanie 10 

testov na externú časť maturitných skúšok.     11 

Pre 28 žiakov bola organizačne zabezpečená externá forma a písomná forma internej 12 

časti maturitných skúšok v náhradnom termíne. 13 

Pre jazykovú školu v Banskej Bystrici bolo vydaných 10 dekrétov pre predsedov na 14 

štátne jazykové skúšky. 15 

Ďalšou dôležitou oblasťou činnosti oddelenia bola kontrola podkladov na financovanie 16 

škôl – EDUZBER 2011. Skontrolované a nahraté  boli protokoly od 238 zriaďovateľov škôl 17 

a 414 protokolov škôl. Súčasne boli skontrolované aj štatistické údaje  o počte detí a žiakov 18 

v školách a školských zariadeniach zriadených obcami alebo neštátnymi zriaďovateľmi, ktoré 19 

sú financované z podielových daní.  20 

Webovou aplikáciou boli spracované protokoly vzdelávacích poukazov   od 245  21 

zriaďovateľov škôl a školských zariadení.  22 

 23 

Zabezpečované bolo spracovanie podkladov na poskytnutie financií na nenormatívne 24 

náklady pre školy a školské zariadenia v kraji: 25 

 26 

 na dopravné žiakov základných a špeciálnych základných škôl – bolo skontrolovaných  144 27 

podkladov zriaďovateľov škôl. V roku 2011 boli finančné prostriedky poskytnuté pre  10 28 

521 žiakov základných a špeciálnych základných  škôl Banskobystrického kraja,  29 

 na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - skontrolované boli 30 

žiadosti zo 111 škôl v celkovom počte na 233 asistentov učiteľa. Zostavený bol poradovník 31 

žiadostí a na základe rozhodnutia ministerstva boli poskytnuté finančné prostriedky pre 32 

105,5 asistentov učiteľa.  33 

 34 

Spracované boli podklady na úhradu nákladov na odmeny pre predsedov školských 35 

a predmetových maturitných komisií a skúšobných komisií na záverečné a absolventské skúšky 36 

pre 95 stredných škôl za  riadne a mimoriadne maturitné obdobie.   37 

 38 

Počas celého roku 2011 predkladali zriaďovatelia škôl a školských zariadení v kraji 39 

návrhy na zmeny v sieti – zaradenie do siete, vyradenie zo siete, udelenie čestného názvu 40 

školám, zmeny v sústave učebných a študijných odborov. Spracované boli vyjadrenia k 29 41 

návrhom na vyradenie škôl a školských zariadení zo siete, 37 vyjadrení k návrhom na 42 

zaradenie do siete, 3 vyjadrenia  k zmene zriaďovateľa, 13 k zmenám v sústave učebných 43 

a študijných odborov .      44 

KŠÚ súčasne predložil na ministerstvo návrhy na zmenu adresy pre Špeciálnu základnú 45 

školu v Brezne, vyradenie resp. zaradenie Špeciálnej materskej školy v Banskej Bystrici, 46 

Lučenci a zriadenie školskej jedálne ako súčasti Špeciálnej materskej školy v Banskej Bystrici. 47 

V roku 2011 sa zamestnanci oddelenia odborných a metodických činností zúčastnili na   48 

46 výberových konaniach na funkciu riaditeľa školy s riadnym hlasom. 49 

V zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstva a školskej samospráve 50 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo zabezpečené 51 
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rozhodovanie v prvom stupni vo veciach posudzovania rovnocennosti dokladov o vzdelaní 1 

vydaných základnými a strednými školami v zahraničí. V roku 2011 vydal KŠÚ spolu 6 2 

rozhodnutí. V druhom stupni bolo vydaných 9 rozhodnutí, ktoré potvrdili rozhodnutia 3 

riaditeľov škôl vydaných v prvom stupni pri neprijatí žiaka na štúdium na strednej škole. 4 

V jednom prípade bolo vydané rozhodnutie o potvrdení obce ako školského úradu  5 

a tiež jedno rozhodnutie, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie riaditeľa školy o vylúčení žiaka 6 

zo štúdia. 7 

Vydaných bolo 19 rozhodnutí, ktorými boli zriaďovateľom škôl stanovené počty tried 8 

a žiakov osemročných gymnázií. 9 

 10 

Významnou oblasťou činnosti oddelenia odborných a metodických činností je aj 11 

organizačné a finančné zabezpečenie predmetových olympiád, odborných a športových súťaží.    12 

Vydaných bolo 21 poverení na organizačné zabezpečenie oblastných a krajských kôl súťaží,   13 

uzatvorených bolo 46 zmlúv na finančné zabezpečenie súťaží, 384 menovacích dekrétov pre 14 

predsedov a členov odborných komisií súťaží. 15 

Odborní zamestnanci sa zúčastnili na súťažiach aj ako členovia komisií (Slávik 16 

Slovenska, Hnúšťanský akord, ZENIT v elektronike, v programovaní, v strojárstve, Mladý 17 

ekofarmár, spracovanie informácií na počítači, Rozprávkové vretienko, Športová olympiáda 18 

detí  a pod.). 19 

Pre potreby ministerstva boli spracované prehľady o počte žiakov zúčastnených na 20 

jednotlivých športových súťažiach v kraji.  21 

Zabezpečená bola kontrola faktúr za zorganizované obvodné a krajské kolá súťaží a tiež 22 

sa celoslovenské súťaže organizované v kraji.  23 

 24 

Zamestnanci  oddelenia odborných a metodických činností sa aktívne podieľali na 25 

organizačnom zabezpečení Testovania 9. Vydané boli poverenia pre riaditeľov škôl na 26 

vymenovanie externého dozoru a skontrolovaný bol aj priebeh testovania na 6 vybraných 27 

základných školách v kraji. Následne bol zabezpečený aj náhradný termín testovania pre 28 

žiakov, ktorí sa nezúčastnili testovania v riadnom termíne. 29 

 30 

Spracované boli podklady k hodnoteniu úloh vyplývajúcich pre školstvo z uznesení 31 

vlády SR - Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 32 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009/2011 - úlohy 33 

vyplývajúce z dekády začleňovania rómskej populácie a Charty regionálnych a menšinových 34 

jazykov, či podklady do správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách 35 

Banskobystrického kraja.   36 

 37 

V súčinnosti so špeciálnymi školami v kraji bola zorganizovaná v priestoroch 38 

obchodného centra Europa a Mestského úradu v Banskej Bystrici výstava prác žiakov týchto 39 

škôl, ktorá sa stretla s veľkým záujmom verejnosti.  40 

 41 

Odborní zamestnanci oddelenia sa aktívne zúčastňovali aj na rôznych  odborných 42 

seminároch, konferenciách, odborných poradách, z ktorých možno uviesť aspoň niektoré: 43 

 Konferencia k inklúzii Rómov, 44 

 Celoslovenská konferencia k trvalo udržateľnému rozvoju,  45 

 Majstrovská úroveň – spolupráca komôr na Slovensku  a v Maďarsku, 46 

 Odborné konferencie a semináre centier pedagogického poradenstva a prevencie  47 

 Seminár pre koordinátorov environmentálnej výchovy, 48 

 Medzinárodná konferencia o inkluzívnom vzdelávaní, 49 

 Konferencia Intolerancia III,  50 
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 Konferencia Učíme pre život, 1 

 Odborné semináre pre školské stravovanie (Nový Smokovec, Poprad),  2 

 EDUCAFILM – prehliadka súťažných vzdelávacích programov  žiakov stredných škôl 3 

a študentov vysokých škôl,  4 

 Študentská vedecká konferencia, 5 

 Workshopy socioterapie, koordinátorov environmentálnej výchovy (UMB Banská 6 

Bystrica), 7 

 Odborný seminár k problematike podpory rozvoja čitateľskej gramotnosti, 8 

 Odborné školenia pre prácu s informáciami v rámci projektu Národnej sústavy povolaní 9 

v Bratislave,  10 

 Snemy Spoločnosti pre predškolskú výchovu atď. 11 

 12 

 13 

Zamestnanci oddelenia aktívne pracovali v celoslovenskej sekcii predprimárneho 14 

vzdelávania, celoslovenskej sekcii školského stravovania, Územnej školskej rade 15 

Banskobystrického kraja, Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu  16 

Banskobystrického samosprávneho kraja i ako členovia rád škôl zriadených KŠÚ v Banskej 17 

Bystrici. 18 

Zúčastňovali sa aktívne aj pri zabezpečovaní vzdelávania učiteľov k tvorbe školského 19 

vzdelávacieho programu, či zabezpečení Detských olympijských festivalov v kraji.   20 

  21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Prehľad  o plnení úloh v  oblasti  výkonu štátnej správy v správnom konaní: 26 

 27 

 28 

ÚLOHA 

 
POČET 

Rozhodovanie v prvom stupni vo veciach rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných 

základnými školami  a strednými školami v zahraničí 
6 

Rozhodovanie potvrdením, že obec je školským úradom 1 

Rozhodovanie v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje riaditeľ 

školy alebo riaditeľ školského zariadenia zriadeného KŠÚ 
10 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 
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Hlavné činnosti, v ktorých sa nepostupuje podľa zákona o správnom konaní: 

 

ČINNOSŤ POČET 

Menovanie predsedov školských maturitných komisií   95 

Menovanie predsedov predmetových  maturitných komisií   1 115 

Menovanie predsedov skúšobných komisií na záverečné skúšky       133 

Menovanie predsedov a členov komisií na okresné a krajské kolá súťaží  384 

Určovanie plánu výkonov l. ročníkov pre stredné školy zriadené KŠÚ 19 

Písomné vyjadrovanie k návrhom  na úpravu siete škôl a školských zariadení         82 

Spracovanie návrhov na zmeny v sieti škôl a školských zariadení zriadených KŠÚ 8 

Poverenia pre riaditeľov ZŠ na vymenovanie externého dozoru na Testovanie 9 170 

Spracovanie pripomienok k návrhom na legislatívne zmeny   11 

Spracovanie protokolov o vzdelávacích poukazoch od jednotlivých zriaďovateľov 245 

Kontrola podkladov pre rozpočet škôl a školských zariadení – počet zriaďovateľov (obcí a 

VÚC) / počet škôl a školských zariadení v pôsobnosti KŠÚ 
238 / 414  

Spracovanie podkladov zo škôl do správy o priebehu a úrovni maturitnej skúšky 95 

Kontrola podkladov a vyúčtovanie nákladov na dopravu žiakov ZŠ – počet zriaďovateľov 

/celkový počet žiakov, ktorým sa poskytuje cestovné  

144/                

10 521  

Spracovanie žiadostí na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 111 

Účasť na výberových konaniach na funkciu riaditeľov škôl a školských zariadení  46 

Kontrola výkazov obcí na účely poskytnutia podielových daní 473 

Projekt Enviroprojekt 10 

Projekt Zdravie v školách   32 

Projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc  37 

Projekt Stop bariéram  6 

Projekt Vzdelávanie pre všetkých  22 

Projekt Včas začať, účinne pomôcť 7 

Projekt od dieťaťa k učiteľovi 12 

Projekt Metodika a supervízia v poradenstve     1 

 

Z ďalších úloh, ktoré zabezpečovali zamestnanci oddelenia odborných a metodických činností 

počas roka 2011 treba spomenúť: 

 

 kontrola a schvaľovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti  škôl a školských 

zariadení zriadených KŠÚ za školský rok 2010/2011, 

 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, smernice na hodnotenie žiakov ZŠ, 

SŠ, špeciálnych škôl, 
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 spracovanie podkladov o školách, ktoré vzdelávajú prevažne žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia,   

 účasť na rôznych akciách škôl, výročiach škôl, udelení čestných názvov školám, 

prezentácii projektov apod., 

 zabezpečenie registrácie škôl do rezortného informačného systému, 

 účasť na pracovných poradách organizovaných MŠVVaŠ SR, rôznymi organizáciami – 

Asociáciou štátnych gymnázií, Združením odborných učilíšť na Slovensku, 

Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, apod., 

 súčinnosť pri organizovaní výstavy Stredoškolák a iných burzách povolaní v kraji, 

 spolupráca pri organizačnom zabezpečení odborného seminára k zákonu o 

pedagogických a odborných zamestnancoch  pre riaditeľov škôl a školských zariadení 

Banskobystrického kraja.  

 

 

 
 

 

Ciele a prehľad ich plnenia 

 

 Všetky plánované úlohy na rok 2011 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 apod. 

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.    

34% 
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Prehľad o počte škôl v roku 2011: 

 

 

   typ školy verejné súkromné cirkevné spolu 

materské školy 357 12 4 373 

základné školy 265 7 11 283 

gymnáziá 20 5 5 30 

SOŠ 44 12 
 

56 

konzervatóriá 1 1 
 

2 
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Hlavné ciele do ďalšieho obdobia 

 

 Ciele sú bližšie rozpracované v pláne hlavných úloh na rok 2011. V centre pozornosti 

zostáva odborná a metodická pomoc zriaďovateľom škôl a školských zariadení, hlavne tam,  

kde sa po komunálnych voľbách zmenilo vedenie, ale aj novým riaditeľom škôl a školských 

zariadení. Využívané sú pritom aj poznatky z metodických návštev, kontrolnej i inšpekčnej 

činnosti. Odborná pomoc bude poskytovaná školám aj v oblasti využitia rozvojových projektov 

vyhlásených ministerstvom. Odborní zamestnanci úradu sa budú aktívne zapájať do 

vzdelávania učiteľov k tvorbe školských vzdelávacích programov, tvorby vzdelávacích 

programov pre materské školy, správneho postupu pri riešení priestupkov v oblasti 

zanedbávania školskej dochádzky a pod.  
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                  OBSAH 

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 2011 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 

2011 - nedaňové príjmy 128 556 €, výdavky celkom 97 661 906 €, 

 v priebehu rozpočtového roka uskutočňoval úpravy rozpočtu, celkom za rok bolo 

rozpracovaných 68 rozpočtových opatrení ministerstva, z toho za bežné výdavky 62 

rozpočtových opatrení a za kapitálové výdavky 6 rozpočtových opatrení, rozpracované 

bolo aj 1 rozpočtové opatrenie z úrovne Ministerstva pôdohospodárstva SR (Regionálny 

operačný program), 

 bolo rozpracovaných 161 rozpočtový opatrení pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, 

 zriaďovatelia škôl oznamovali KŠÚ výšku finančných prostriedkov rozpísaných v roku 

2011 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. (189 994  €) 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. (1 214 996 €), 

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. (759 600 

€), na príspevky na záujmové vzdelávanie (1 472 846 €),  

 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 

( 1 142 670 €), 

 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 886 352 €,v súvislosti s opravných výkazom Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 bola 

vykonaná oprava rozpočtu + 1 218 €, po zbere údajov o počte detí MŠ k 15.09.2011 

zvýšenie rozpočtu o 617 EUR a po oprave nesprávnych údajov v decembri 2011 – zníženie 

o 52 €, 



Výročná správa Krajského školského úradu v Banskej Bystrici za rok 2011 

18 

 

 poskytol finančné prostriedky zriaďovateľom škôl za mimoriadne výsledky žiakov podľa § 

4b zákona č. 597/2003 Z. z. vo výške 28 200 €, ktoré boli vyhodnotené v súlade 

s postupom určeným v smernici ministerstva,  

 na základe podkladov zo škôl a od zriaďovateľov boli v roku 2011 poskytnuté finančné 

prostriedky na maturity - v mesiaci august vo výške 32 438 €, dofinancovanie bolo 

uskutočnené v novembri 2011 o 1 669 €,  

 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 

finančné prostriedky  na súťaže v sume 137 581 €, z toho na celoslovenské súťaže 23 869 

€,  

 boli poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov: 

Enviroprojekt 2011 (7 700 €) , Vzdelávanie pre všetkých 2011 (25 405 €), Včas začať – 

účinne pomôcť (12 991 €), Od dieťaťa k učiteľovi (6 249 €), Zdravie v školách (3 112 €),  

Stop bariéram (20 519 €), Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc (6 000 €),  

 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 491 967 € (ŠZŠ 

s vyučovacím jazykom maďarským Rimavská Sobota – 95 366 € na výmenu okien, opravu 

podlahových krytín, opravu kanalizácie a sociálnych zariadení, ZŠ Vyhne – 12 351 € na 

opravu strechy, ZŠ Slatinské Lazy – 10 128 € na výmenu okien, ZŠ s MŠ Lom nad 

Rimavicou – 31 826 € na náter strechy a opravu obvodového muriva, ŠZŠ s vyučovacím 

jazykom maďarským Rimavská Sobota – 14 614 € na opravu strechy,  ZŠ sv. Alžbety 

Nová Baňa – 72 682 € na výmenu okien, ZŠ Rimavská Sobota – 70 000 € na opravu 

suterénnych priestorov, ZŠ Poltár – 100 000 € na výmenu okien, ZŠ Štúrova 12, Detva – 

85 000 € na opravu elektroinštalácie a opravu vonkajšej kanalizácie),  

 na riešenie havárií z kapitálových výdavkov boli z podprogramu 078 11 poskytnuté 

finančné prostriedky na rekonštrukciu objektu ŠZŠ s VJM v R. Seči – 150 000 €, ZŠ s MŠ 

Teplý Vrch – 130 000 € na rekonštrukciu strechy telocvične, ZŠ Rapovce 100 000 € na 

rekonštrukciu objektu školy, Gymnázium M. Kováča v Banskej Bystrici – 68 988 € na 

rekonštrukciu strechy pavilón E, ZŠ s MŠ Tekovská Breznica – 40 000 € na zateplenie 

a výmenu okien školy, OU Nová Baňa – 5 000 € na zakúpenie osobného motorového 

automobilu,   

 na základe schválených projektov boli školám v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Banskej Bystrici poskytnuté finančné prostriedky v Programe 0AA – OP Vzdelávanie – 

ŠZŠ Klenovec, ŠZŠ Hnúšťa, 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 2010 všetkých zriaďovateľov, ktorá bola 

podkladom pre spracovanie komplexnej správy o hospodárení za rok 2010 za regionálne 

školstvo,  

 KŠÚ zabezpečoval a metodicky usmerňoval realizáciu sumarizácie súhrnných správ 

o hospodárení za rok 2010, ktoré predkladali jednotliví zriaďovatelia škôl a školských 

zariadení,   



Výročná správa Krajského školského úradu v Banskej Bystrici za rok 2011 

19 

 

 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 2011,  

 KŠÚ predložil návrhy na poskytnutie finančných prostriedkov za subjekty financované 

z rozpočtovej kapitoly ministerstva a na základe analýz boli vykonané rozpočtové 

opatrenia: verzia 1a zvýšenie o 24 089 €, verzia 1b zvýšenie o 101 841 €, verzia 2 zvýšenie 

o 1 797 514 €, verzia 3 zvýšenie rozpočtu o 137 716 € po aktualizácii počtu žiakov od 

nového školského roka 2011/2012, verzia 3a – na základe aktualizácie kreditových 

príplatkov a na základe opráv v počtoch žiakov po Eduzbere 2011 zníženie o 168 206,  

dofinancovanie septembrových maturít o 1 669 €, verzia V4 zvýšenie rozpočtu o 534 111 €, 

verzia V4a  zvýšenie rozpočtu o 6 852 €, 

 v mesiaci máj 2011 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 2012 

– 2014,  

 v roku 2011 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia s  ekonomických 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 2011 

a vyhodnotenie plnenia plánu verejného obstarávania za rok 2010, podklady boli podľa 

usmernenia ministerstva predložené odboru verejného obstarávania,  

 podľa pokynov ministerstva boli za regionálne školstvo Banskobystrického kraja 

spracované zoznamy havárií, ktoré vznikli v dôsledku povodní v priebehu roka 2011,  

 v mesiaci apríl 2011 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 2010 a prvý polrok 2011, 

 v roku 2011 boli podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečované procesy súvisiace so 

zrušením Centra špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie, Kollárova 55, 974 01 

Banská Bystrica a so vznikom nástupníckej organizácie Špeciálnej materskej školy, 

Kollárova 55, 974 01  Banská Bystrica, 

 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám pre žiadateľov 

poskytoval informácie týkajúce sa ekonomických činností. 

 

 

 

Hospodárenie organizácie 

 

Príjmy 
 

 V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 z 21.01.2011 boli  

KŠÚ stanovené príjmy vo výške 128 556 €. Plnenie za školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ k 31.12.2011 bolo vo výške  55 574 €, čo je 84 % zo 

stanoveného rozpočtu. Z celkového objemu príjmov, bolo na položke 212 - príjmy z vlastníctva 

realizovaných 19 212 €, na položke 223 - poplatky a platby z nepriemyselného predaja 20 809 

€,  konkrétne na podpoložke 223001 – 2 618 €,  ide prevažne o príjmy z ubytovacích služieb, 
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na podpoložke 223002 za materské školy a školské kluby boli dosiahnuté príjmy vo výške 7 

773 € a na podpoložke 223003 za stravné príjmy vo výške 10 418 €, položka 292 – ostatné 

príjmy 28 838 € ( z toho 8 091 € z dobropisov, 15 117 € z vratiek, a 5 630 € z iných príjmov).  

 

 Plánovaný rozpočet príjmov na položke 231 za odpredaj budovy v správe Spojenej 

školy v Tornali vo výške 10 501 € nebol v roku 2011 naplnený, k plneniu prišlo až v januári 

2012. V roku 2011 bol zrealizovaný odpredaj časti záhrady v správe CŠPP v Banskej Bystrici, 

vo výške 1 440 € (podpoložka 233001). Najvyššie plnenie bolo dosiahnuté na položke 292 

ostatné príjmy. Predovšetkým ide o príjmy z vratiek. Príjmy za stravné, ktoré sa dosahovali 

v predchádzajúcich rokoch, boli eliminované zriadením stravovacích účtov v jednotlivých 

organizáciách, ktoré prevádzkujú školské jedálne. K 31.12.2011 dosiahol KŠÚ vlastné príjmy 

vo výške 14 775 €. Príjmy sú tvorené z vratiek neoprávnene použitých finančných prostriedkov 

od zriaďovateľov – 12 982 €, z iných príjmov – 1 794 €. Celkové plnenie rozpočtu príjmov 

bolo realizované na úrovni 70 319 €. 
  

Na základe ustanovenia § 23 zákona 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ využili osobitosti rozpočtového hospodárenia a prekročili 

rozpočtový limit výdavkov o mimorozpočtové príjmy vo výške 204 650 €. 

 

 

Výdavky celkom 

 

KŠÚ v hodnotenom období hospodáril s rozpočtovými prostriedkami, ktoré mu 

stanovilo ministerstvo na rok 2011. Rozpisom rozpočtu na rok 2011 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 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. 

  Účelovo určené príspevky na výchovu a vzdelávanie pre materské školy boli poskytnuté 

289 zriaďovateľom materských škôl na deti, ktoré mali k 15.09.2010 jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky (z toho 277 zriaďovateľom MŠ v obciach, 2 zriaďovateľom 

cirkevných MŠ a 10 zriaďovateľom súkromných MŠ).  

Schválený rozpočet KŠU Banská Bystrica na rok 2011 predstavuje 97 661 906  €,  

z toho schválený rozpočet bežných výdavkov bol 97 661 906 € a rozpočet kapitálových 

výdavkov 0 €.  

 

Kvantifikácia upraveného rozpočtu k 31.12. 2011: 

 

Výdavky spolu: 108 402 887 €, z toho: bežné výdavky sú 107 735 416 € a upravený 

rozpočet kapitálových výdavkov je 667 471 €. 

Rozpočtové výdavky bez mimorozpočtových zdrojov boli k 31.12.2011 čerpané 

vo výške 108 400 852 € čo je 100 % z upraveného rozpočtu. Z uvedeného čerpanie bežných 
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výdavkov bolo vo výške 107 733 381 € (100 % upraveného rozpočtu)  a čerpanie kapitálových 

výdavkov 667 471 € ( 100 % z upraveného rozpočtu). 

  

V súlade s § 23 zákona o rozpočtových pravidlách č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov bola zo strany organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠU využitá možnosť 

prekročiť limit výdavkov o prostriedky prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy, 

z úhrad stravy, od Národného úradu práce, od rodičov a iných osôb, ktoré majú voči dieťaťu 

vyživovaciu povinnosť v objeme 202 337 €. 

 

 

Štruktúra výdavkov podľa programov 

 

Program 078 – Národný program výchovy a vzdelávania mládeže 

o  schválený rozpočet      97 661 906 € 

o  upravený rozpočet               107 994 209 € 

o  čerpanie                107 992 179 € 

o  mimorozpočtové zdroje          202 337 € 

o  čerpanie s MRZ               108 194 516 € 

 

Program 0AA – Operačný program Vzdelávanie: 

o  schválený rozpočet                 0 € 

o  upravený rozpočet      408 678 € 

o  čerpanie       408 673 €  

 

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., 

- požiadaviek zriaďovateľov škôl a ŠZ v banskobystrickom regióne v rámci 

dohodovacieho konania, 

- 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, 

- úprav normatívnych finančných prostriedkov z dôvodu zmien v počtoch žiakov, 

ktoré boli vykonané v databáze škôl a ŠZ na základe opravných protokolov 

z Eduzberu 2011, 

- požiadaviek na dofinancovanie priznaných kreditových príplatkov, ktoré 

zamestnanci škôl dostali po 15. septembri 2010, 

- požiadaviek na dofinancovanie priznaných kreditových príplatkov, ktoré 

zamestnanci škôl dostali po 15. septembri 2011 do 31.12.2011, 

- požiadaviek na poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie, 

- požiadavky KŠÚ na presun finančných prostriedkov z dôvodu pokrytia miezd, 

- zmien v štruktúre školských úradov, 
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- financovania celoslovenských a postupových súťaží žiakov základných a stredných 

škôl, 

- poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu projektov financovaných zo 

štrukturálnych fondov a spolufinancovaných štátnym rozpočtom, 

- požiadavky KŠÚ na poskytnutie finančných prostriedkov na odchodné a odstupné,  

- požiadaviek na poskytnutie kapitálových výdavkov na riešenie havarijných situácií,  

- požiadavky KŠÚ na zmenu účelu. 

 

 

Krajský školský úrad v roku  2011  poskytoval finančné prostriedky pre: 

 

- 55 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  KŠÚ, 

- 212 obcí, v ktorých sú zriadené základné školy,  

- 1 vyšší územný celok,  

- 4 cirkevných zriaďovateľov,  

- 21 súkromných zriaďovateľov, 

- 289 zriaďovateľov materských škôl - pre 5 ročné deti, ktoré mali jeden rok pred plnením 

povinnej školskej dochádzky,  z toho: 

o 277 zriaďovateľom MŠ v  obciach,  

o 2 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 vzdelávania v základných 

a stredných školách a zabezpečenie  ich prevádzky: 

        Bežné výdavky: 

Schválený rozpočet: 96 492 614 € 

Upravený rozpočet: 106 051 989 € 

Čerpanie: 106 049 958 €  

Mimorozpočtové zdroje: 195 338 €  

Čerpanie s MRZ: 106 245 296 € 

 

Kapitálové výdavky: 

Schválený rozpočet: 0 € 

Upravený rozpočet: 493 988 € 

Čerpanie: 493 988 € 

Mimorozpočtové zdroje: 6 999 €  

Čerpanie s MRZ:             500 987 €  

 

 

2. PODPROGRAM  078 13 -  usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva: 

Bežné výdavky: 

Schválený rozpočet: 116 640 € 

Upravený rozpočet: 219 557 € 

Čerpanie: 219 557 € 
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3. PODPROGRAM  078 14 – Zabezpečenie  miestnej štátnej správy  v regionálnom   

školstve: 

Bežné výdavky - vlastný úrad: 

Schválený rozpočet: 665 998 € 

Upravený rozpočet: 672 021 € 

Čerpanie: 672 021 € 

 

Kapitálové výdavky: 

Schválený rozpočet: 0 € 

Upravený rozpočet: 536 € 

Čerpanie:        536 € 

 

Bežné výdavky – školské úrady: 

Schválený rozpočet: 386 654 € 

Upravený rozpočet: 379 229 € 

Čerpanie: 379 229 € 

 

 

4. PODPROGRAM  078 1A04 – Regionálny operačný program – Infraštruktúra  

      vzdelávanie : 

Bežné výdavky: 
Schválený rozpočet: 0 € 

Upravený rozpočet: 3 943 € 

Čerpanie: 3 943 € 

 

Kapitálové výdavky: 

Schválený rozpočet: 0 € 

Upravený rozpočet: 172 946 € 

Čerpanie: 172 946 € 

 

 

5.  PROGRAM  0AA -   operačný program Vzdelávanie: 

Bežné výdavky: 

Schválený rozpočet: 0 € 

Upravený rozpočet: 408 679 € 

Čerpanie: 408 673 € 

 

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu  v Programe 078  

Národný program výchovy, vzdelávania a mládeže v banskobystrickom kraji prostredníctvom 

KŠÚ B. Bystrica z hľadiska funkčnej klasifikácie - podľa druhov a typov škôl za rok 2011 je 

uvedené v nasledovnej tabuľke: 
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Program 078 – čerpanie finančných prostriedkov v roku 2011 podľa funkčnej klasifikácie 

Funkčná 

klasifikácia 
ŠKOLA, ŠKOLSKÉ ZARIADENIE 

Čerpanie           

€ 

0412 všeobecná pracovná oblasť 176 889  

09110 predškolská výchova 513 

09111 predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 878 345 

09112 predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou 261 716 

09121 základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 78 181 167 

09122 základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou 9 844 807 

09211 osemročné gymnáziá 748 872 

09221 gymnáziá s bežnou starostlivosťou 4 132 978 

09241 stredné odborné školy s bežnou starostlivosťou 2 918 813 

09242 stredné odborné školy so špeciálnou starostlivosťou 548 100 

09250 stredné odborné školy umeleckého zamerania 806 414 

09262 stredné odborné učilištia so špeciálnou starostlivosťou 2 347 041 

09501 zariadenia záujmového vzdelávania 747 922 

09502 centrá voľného času 39 565 

09503 jazykové školy 5 242 

09601 
školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných 

školách 
6 648 

09602 školské stravovanie v stredoškolských zariadeniach 74 679 

09606 školské stravovanie a ubytovanie v špeciálnych školách 2 773 629 

09608 zariadenia výchovného poradenstva 2 312 038 

0980 vzdelávanie inde neklasifikované 1 188 831 

  CELKOM: 107 994 209 

 

Program 0AA - Operačný program „Vzdelávanie“ - čerpanie finančných prostriedkov 

v roku 2010 podľa funkčnej klasifikácie (bežné výdavky): 

Funkčná 

klasifikácia 
ŠKOLA, ŠKOLSKÉ ZARIADENIE Čerpanie v  € 

09120 základné vzdelanie 333 184 

09260 stredné odborné učilištia a odborné učilištia 75 494 

  CELKOM 408 678 
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Bežné výdavky      

     

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

 

Podprogram   

SPOLU 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet čerpanie 

078 11 

Normatívne prostriedky 96 492 614 99 863 581 99 863 237 

Materské školy 0 888 135 888 135 

Nenormatívne prostriedky 0 5 300 273 5 298 586 

z toho: 

Asistenti učiteľa 0 759 600 759 600 

Odchodné 0 189 994 189 994 

Dopravné 0 1 214 996 1 213 309 

Vzdelávacie poukazy 0 1 472 846 1 472 846 

Havárie  0 491 967 491 967 

Žiaci zo SZP 0 1 142 670 1 142 670 

Mimoriadne výsledky 

žiakov 
0 28 200 28 200 

SPOLU 96 492 614 106 051 989 106 049 958 

078 14 

Vlastný úrad KŠÚ 665 998 672 021 672 021 

Školské úrady 386 654 379 229 379 229 

SPOLU 1 052 652 1 051 250 1 051 250 

078 13 

Súťaže 116 640 137 581 137 581 

Enviroprojekt  7 700 7 700 

Vzdelávanie pre všetkých 0 25 405 25 405 

Včas začať 0 12 991 12 991 

Od dieťaťa k učiteľovi 0 6 249 6 249 

Stop bariéram 0 20 519 20 519 

Zdravie v školách 0 3 112 3 112 

Revitalizácia knižníc 0 6 000 6 000 

SPOLU 116 640 219 557 219 557 

078 1A04 

ROP infraštruktúra 

vzdelávanie 
0 3 943 3 943 

  3 943 3 943 

Program 078 spolu 97 661 906 107 326 738 107 324 708 

 

 

 

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

 

Podprogram   

SPOLU 

schválený 

rozpočet 

upravený 

rozpočet čerpanie 

0AA0101 

Zdroj 11T1 0 98 261 98 261 

Zdroj 11T2 0 17 341 17 340 

Zdroj 13T1 0 54 852 54 848 

Zdroj 13T2 0 9 680 9 680 

SPOLU 0 180 134 180 129 
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0AA0301 

Zdroj 11T1 0 168 887 168 887 

Zdroj 11T2 0 29 804 29 804 

Zdroj 13T1 0 25 375 25 375 

Zdroj 13T2 0 4 478 4 478 

SPOLU 0 228 544 225 544 

Program 0AA spolu 0 408 678 408 673 

 

 

 

Účelové čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých špecifík 

 

Rozpočet bežných výdavkov celkom za rok 2011 pre regionálne školstvo v kraji Banská 

Bystrica  bol schválený vo výške 97 661 906 € a v priebehu roka bol upravený na 107 735 416 

€. Rozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 107 733 381 €, čo predstavuje plnenie na 

100 %. Najpodstatnejšie úpravy boli realizované pri úprave rozpočtu normatívnych finančných 

prostriedkov vo februári 2011 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 2011 obciam bol určený vo výške 67 694 073 €, upravený 

bol na 74 484 710 € a prostriedky boli vyčerpané v sume 74 483 357 €, čo taktiež predstavuje 

plnenie upraveného rozpočtu na 100 %. V priebehu rozpočtového roka boli realizované úpravy 

rozpočtu bežných transferov pre obce celkom o 6 790 637 €. Išlo o zmeny normatívnych 

finančných prostriedkov na základe normatívov a vykázaných počtov žiakov. Ďalšie úpravy 

boli vykonané na základe požiadaviek zriaďovateľov na poskytnutie nenormatívnych 

finančných prostriedkov, na financovanie projektov (Enviroprojekt, Stop bariéram, Zdravie 

v školách, Revitalizácia školských knižníc) a na základe výsledkov dohodovacieho konania.  

 

Bežný transfer pre cirkevné školy v schválenom rozpočte na rok 2011 bol stanovený vo 

výške 5 762 819 €, upravený bol na 6 168 485 € a vyčerpaný bol vo výške 6 168 485 €, t. j. na 

100 %. Úprava rozpočtu súvisela taktiež so zmenami normatívnych finančných prostriedkov, 

so splnením podmienok na poskytnutie nenormatívnych finančných prostriedkov a s presunom 

rozpočtových prostriedkov z titulu zmien v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných škôl. 

 

Bežný transfer pre súkromné školy v schválenom rozpočte na rok 2011 predstavoval 

výšku 4 507 210 €, upravený bol na 5 285 769 € a vyčerpaný bol vo výške 5 285 769 €, t. j. na 

100 %. Zmeny rozpočtu boli uskutočnené na základe normatívneho prepočtu a  nárastu 

vykazovaných žiakov, s úpravami na nenormatívne výdavky. Nárast rozpočtu súvisel aj so 

zaradením nových súkromných škôl do siete škôl ministerstvom. 

 

Vyššiemu územnému celku boli v roku 2011 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 2011 predstavoval 

48 714 €, realizáciou úprav sa znížil na 48 029 €. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 

48 029 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %.  
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Schválený rozpočet bežných výdavkov celkom na rok 2011 pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ predstavuje výšku 18 866 452 €, upravený bol na 

20 526 201 € a čerpanie rozpočtu bolo vykázané vo výške 20 525 523 € (čerpanie 100 %). 

 

Účelové použitie bežných výdavkov – Podprogram 078 11 

 

I. Normatívne finančné prostriedky: 

 

Schválený rozpočet: 96 492 614 € 

Upravený rozpočet:  99 863 581 € 

Čerpanie :                 99 863 237 €, čo je 100 % z upraveného rozpočtu („ďalej len UR“) 

 

Z toho:  

 

Zriaďovateľ SR UR Čerpanie 

Školy a ŠZ v zriaď. pôsob. KŠÚ 18 866 452 19 746 527 19 746 183 

OBEC 67 395 904 69 163 956 69 163 956 

Cirkevné školy 5 723 048 5 821 425 5 821 425 

Súkromné školy 4 507 210 5 131 673 5 131 673 

SPOLU 96 492 614 99 863 581 99 863 237 

 

 

 

Materské školy: 

 

Schválený rozpočet:              0 € 

Upravený rozpočet:    888 135 € 

Čerpanie:                    888 135 €  (100 % UR) 

z toho:  

Zriaďovateľ SR UR Čerpanie 
Školy a ŠZ v zriaď. pôsob. KŠÚ 0 8 137 8 137 

OBEC 0 860 446 860 446 

Cirkevné školy 0 8 195 8 195 

Súkromné školy 0 11 357 11 357 

SPOLU 0 888 135                          888 135 

 

II. Nenormatívne finančné prostriedky : 

 

Schválený rozpočet:                   0 € 

Upravený rozpočet:      5 300 273 € 

Čerpanie:                      5 298 586 €  (99,9 % z UR) 

 

Zriaďovateľ SR UR Čerpanie 

OBEC 0 4 126 004 4 124 651 

Cirkevné školy 0 305 570 305 570 

Súkromné školy 0 142 739 142 739 

Školy v zriaď. pôsobnosti KŠÚ 0 725 960 725 626 

SPOLU 0 5 300 273 5 298 586 
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Účelové poskytnutie nenormatívnych bežných výdavkov z kapitoly MŠ SR v € 

Vzdelávacie poukazy  spolu                                                                                                        1 472 846 

z toho    obce 1 189 664 

cirkevné školy 85 473 

súkromné školy    111 189 

KŠÚ 86 520 

Asistenti učiteľa spolu                                                                                                                    759 600 

z toho    obce 378 000 

cirkevné školy 68 400 

súkromné školy    18 000 

KŠÚ 295 200 

Odchodné spolu                                                                                                                               189 994 

z toho    obce 154 189 

cirkevné školy 10 171 

súkromné školy    5 400 

KŠÚ 20 234 

Cestovné náklady žiakov spolu                                                                                                   1 214 996 

z toho    

obce 1 086 516 

cirkevné školy 46 244 

KŠÚ 82 236 

Havárie spolu                                                                                                                                   491 967 

z toho    

obce 309 305 

cirkevné školy 72 682 

KŠÚ 109 980 

Žiaci zo SZP                                                                                                                                  1 142 670 

 

 

 

 

z toho    

obce 997 530 

cirkevné školy 18 000 

súkromné školy    4 950 

KŠÚ 122 190 

Mimoriadne výsledky žiakov spolu                                                                                                 28 200 

z toho    

obce 10 800 

cirkevné školy 4 600 

súkromné školy    3 200 

KŠÚ 9 600 

 

 
Účelové použitie bežných výdavkov  z podprogramu 078 13   

 

Schválený rozpočet: 116 640 € 

Upravený rozpočet:  219 557 € 

Čerpanie:                  219 557 €  (100 % z UR) 
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Účelové poskytnutie nenormatívnych bežných výdavkov z kapitoly MŠ SR v € 

Súťaže                                                                                                                                              137 581 

 KŠÚ 137 581 

Enviroprojekt                                                                                                                                      7 700 

z toho    obce 7 700 

Vzdelávanie pre všetkých                                                                                                                 25 405 

 KŠÚ 25 405 

Včas začať                                                                                                                                          12 991 

 KŠÚ 12 991 

Od dieťaťa k učiteľovi                                                                                                                       6 249 

 KŠÚ 6 249 

Stop bariéram                                                                                                                                    20 519 

 obce                                                                                                    20 519 

Zdravie v školách                                                                                                                                3 112 

 

 

 

 

z toho    

obce 2 180 

KŠÚ 932 

Revitalizácia školských knižníc                                                                                                         6 000 

z toho    obce 6 000 

 

 

 

 

Bežné výdavky poskytnuté v roku 2011 školám a školským zariadeniam 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Banskej Bystrici 

 

Bežné výdavky celkom: 

Schválený rozpočet     18 866 452 € 

Upravený rozpočet     20 938 823 € 

Čerpanie      20 938 139 € (100 %) 

Mimorozpočtové zdroje         195 338 € 

Čerpanie s MRZ                21 133 477 € (101 %) 
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Rozpočet a čerpanie bežných výdavkov  po programoch (v €): 

Program SR UR Čerpanie % MRZ Čerpanie s 

MRZ 

078 18 866 452 20 530 144   20 529 466 

874 

100 195 338 20 724 804  

0AA 0 408 679 408 673 100 0 408 673 

SPOLU 18 866 452 20 938 823 20 938 139 100 195 338 21 133 477 

 

z toho limity miezd platov, služobných príjmov a OOV: 

 

Schválený rozpočet     11 211 785 € 

Upravený rozpočet     12 522 150 € 

Čerpanie      12 522 139 € (100 %)  

Mimorozpočtové zdroje             3 893 € 

Čerpanie s MRZ     12 526 032 € (100 %) 

 

Rozpočet a čerpanie mzdových prostriedkov  po programoch (v €): 

Program SR UR Čerpanie % MRZ Čerpanie s 

MRZ 

078 11 211 785 12 429 823 12 429 812 100 3 893 12 433 705 

0AA 0 92 327 92 327 100 0 92 327 

SPOLU 11 211 785 12 522 150 12 522 139 100 3 893 12 526 032 

   

Mzdový vývoj v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 (v €): 

Ukazovateľ 2010 

 
2011 Index 

 
Prepočítaný počet. zamestnancov 1 499,8 1490,2 0,99 

z toho pedagogických  zamestnancov 968,1 1076,1 1,1 

Objem vyplatených miezd bez MRZ 12 873 981 12 522 139 0,97 

z toho pedagogickí zamestnanci 10 389 916 10 116 656 0,97 

Objem tarifných platov 10 067 539 10 673 073 1,06 

Osobné príplatky a odmeny 1 485 713 1 150 739 0,77 

% odmien a osobných príplatkov 13,92 10,8 0,77 

priemerný plat 715 700 0,98 

Priemerný plat pedagogických  zamestnancov 894 783 0,88 

Priemerný plat nepedagogických zamestnancov 389 484 1,24 

 

 

Poistné a príspevok do poisťovní: 

 

Schválený rozpočet       3 918 518 € 

Upravený rozpočet                  4 413 914 € 

Čerpanie        4 413 969 €  

Mimorozpočtové zdroje             1 403 € 

Čerpanie s MRZ       4 415 372 € (100 %) 
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Štruktúra rozpočtu a čerpanie poistného po programoch (v €): 

Program SR  UR  Čerpanie   % MRZ  Čerpanie s 

MRZ  
078 3 918 518 4 381 731 4 381 786 100 1 403 4 383 189 

0AA 0 32 183 32 183 100 0 32 183 

SPOLU 3 918 518 4 413 914 4 413 969 100 1 403 4 415 372 

 

Tovary a služby: 

Schválený rozpočet       3 712 337 € 

Upravený rozpočet       3 805 406 € 

Čerpanie        3 805 139 € (100 %) 

Mimorozpočtové zdroje         190 029 € 

Čerpanie s MRZ       3 995 168 € (105 %) 

 

 

 

Rozpočet a čerpanie v kategórii tovary a služby po programoch  ( v €): 

 

Program SR UR Čerpanie % MRZ 
Čerpanie s 

MRZ 

078 3 712 337 3 521 239 3 520 977 100 190 029 3 711 006 

0AA 0 284 167 284 162 100 0 284 162 

SPOLU 3 712 337 3 805 406 3 805 139 100 190 029 3 995 168 

 

 

 

 

Čerpanie tovarov a služieb z hľadiska ekonomickej klasifikácie: 

 

Kategória/položka 

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

bez MRZ 

k 

31.12.2011 

Čerpanie 

MRZ 

k 

31.12.2011 

Čerpanie 

s MRZ 

k 

31.12.2011 

% čerpania 

s MRZ k UR 

k 31.12.2011 

630 - Tovary a služby 3 712 337   3 805 406 3 805 139 190 029 3 995 168 105 

631 – cestovné náhrady 33 452 45 550 45 635 10 45 645 100 

632 – energie, voda, 

komunikácie 
1 877 451 1 204 088 1 203 982 63 564 1 267 546 106 

633 – materiál 805 520 843 677 843 382 91 728 935 110 111 

634 – dopravné 45 143 38 630 38 626 365 38 991 101 

635 – údržba 162 359 564 033 564 663 3 940 568 603 101 

636 – nájomné 119 236 121 535 121 525 1 961 123 486 102 

637 - služby 651 653 987 893 987 326 28 461 1 015 787 103 
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Bežné transfery: 

 

Schválený rozpočet         23 812 € 

Upravený rozpočet       197 352 € 

Čerpanie        196 892 € (100 %) 

Mimorozpočtové zdroje               13 € 

Čerpanie s MRZ       196 905 € (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 31.12.2011 

Čerpanie 

MRZ 

k 31.12.2011 

Čerpanie 

s MRZ 

k 31.12.2011 

% čerpania 

s MRZ k UR 

k 31.12.2011 

640 - Bežné transfery 23 352 197 352 196 892 13 196 905 100% 

z toho: 642 transfery jednotlivcom 23 352  197 352 196 892 13 196 905 100 %  

642006 – na členské príspevky 0 140 140 0 140 100 % 

642012 – na odstupné 0 15 963 15 963 0 15 963 100 % 

642013 – na odchodné 0 20 234 20 234 0 20 234 100 % 

642014 - jednotlivcovi 23 812 117 171 116 837 0 116 837 99,7 % 

642015 – na nemocenské dávky 0 43 843 43 718 0 43 718 99,7 % 

642032– na aktívne opatrenia trhu 

práce 
0 0 0 13 13  

 

 

Kapitálové výdavky 

Schválený rozpočet :                      0 € 

Upravený rozpočet  :            667 471 € 

Čerpanie bez MRZ :                                        667 471 €, čo je 100 % UR 

MRZ :                                     6 999 € 

Čerpanie s MRZ :                                       674 470 €, čo je 101 % UR  

 

 

Podprogram SR  UR  Čerpanie   % MRZ  
Čerpanie s 

MRZ  

078 11 0 493 988 493 988  100 6 999 500 987 

078 14 0 536 536 100 0 536 

078 1A04 0 172 947 172 947 100 0 172 946 

SPOLU 0 667 471 667 470 100 6 999 674 470 
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Podprogram 078 11 

 

Kapitálové výdavky v roku 2011 boli poskytnuté v kategórii 710 a 720. Z týchto 

zdrojov boli poskytnuté finančné prostriedky predovšetkým na riešenie havarijných situácií. 

Kategória  710 : 

 ŠZŠ Rimavská Seč – na rekonštrukciu objektu školy 150 000 € 

 Gymnázium Mikuláša Kováča – na rekonštrukciu strechy – 68 988 € 

 OU Nová Baňa – nákup osobného automobilu – 5 000 € ( dofinancované z MRZ vo 

výške 6 999 €) 

Kategória 720 : 

 ZŠ s MŠ Teplý Vrch – na rekonštrukciu strechy telocvične  130 000 € 

 ZŠ Rapovce – na rekonštrukciu objektu školy – 100 000 € 

 ZŠ Tekovská Breznica – na rekonštrukciu strechy - 40 000 €  

 

Podprogram 078 1A04 

 

Schválený rozpočet:                   0 € 

Upravený rozpočet:       172 946 € 

Čerpanie:        172 946 € , 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.  

 

Podprogram 078 14 

 

Schválený rozpočet:                    0 € 

Upravený rozpočet:        536 € 

Čerpanie:         536 € , čo je  100 % UR 

 

 Z podprogramu 078 14 boli poskytnuté kapitálové výdavky na spolufinancovanie 

schváleného vyššie uvedeného projektu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  

SR v súvislosti so zmenou DPH z 19% na 20%.

Štruktúra poskytnutia kapitálových výdavkov podľa 

programov 

078 11

078 14

078 1A04
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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 Realizátor SR UR 
Čerpanie 

k 31.12.2011 

% čerpania 

UR 

26110130142 ŠZŠ Žiar nad Hronom 0 28 817 28 817 100 

26110130090 ŠZŠ Hnúšťa 0 2 843 2 843 100 

26110130292 

 
ŠZŠ Hontianske Moravce 0 34 718 34 718 100 

26110130280 OU Valaská 0 75 494 75 494 100 

26110130246 ŠZŠ Revúca 0 38 261 38 256 99 

 SPOLU 0 180 134 180 129 100 

 

 

 
Podprogram 0AA0301 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít 

Kód Realizátor SR UR 
Čerpanie 

k 31.12.2010 

% čerpania 

UR 

26130130036 ŠZŠ Žiar nad Hronom 0 25 513 25 513 100 

26130130037 ZŠI V. Gaňu Kremnica 0 24 504 24 504 100 

26130130038 

 
ŠZŠ Krupina 0 29 270 29 270 100 

26130130041 ŠZŠ Brezno 0 52 401 52 401 100 

26130130030 ŠZŠ Zvolen 0 35 301 35 301 100 

26130130050 ŠZŠ Polomka 0 20 985 20 985 100 

26130130027 ŠZŠ Klenovec 0 40 570 40 570 100 

 SPOLU 0 228 544 228 544 100 

 

 

Programový dokument Operačný program Regionálny operačný program, finančný 

nástroj Európsky fond regionálneho rozvoja 

 

podprogram 0781A04 

 

Kód Realizátor SR UR 
Čerpanie 

k 31.12.2010 

% čerpania 

UR 

22110120408 Krajský školský úrad  176 889 176 889 100 

 SPOLU 0 176 889 176 889 100 

 
 KŠÚ je prijímateľom finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu 

(ROP) – Európsky fond regionálneho rozvoja, na rekonštrukciu budovy Základnej školy 

internátnej Viliama Gaňu v Kremnici. 

Názov projektu: Moja škola – môj dom.  
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Prehľad o príjmoch a výdavkoch v roku 2011 

 Schválený rozpočet na rok 2011 Upravený rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 % plnenia k upravenému rozpočtu 

Ukazovatele        

( v €) 

Rozpočtové 

zdroje 

Mimo- 

rozpočtové 

zdroje 

SPOLU 
Rozpočtové 

zdroje 

Mimo- 

rozpočtové 

zdroje 

SPOLU 
Rozpočtové 

zdroje 

Mimo- 

rozpočtové 

zdroje 

SPOLU 
Rozpočtové 

zdroje 

Mimo- 

rozpočtové 

zdroje 

SPOLU 

I. Príjmy  

210 0 0 0 14 728 0 14 728 19 212 0 19 212 130 0 130 

220 0 0 0 17 923 0 17 923 20 809 147 965 168 774 116 0 942 

230 0 0 0 11 941 0 11 941 1 440 0 1 440 12 0 12 

290 128 556 0 128 556 21 283 0 21 283 28 858 18 597 47 455 136 0 223 

200 SPOLU 128 556 0 128 556 65 875 0 65 875 70 319 166 562 236 881 107 0 360 

310 0 0 0 0 0 0 0 38 089 38 089 0 0 0 

330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

300 SPOLU 0 0 0 0 0 0 0 38 089 38 089 0 0 0 

Príjmy celkom 128 556 0 128 556 65 875 0 65 875 70 319 204 650 274 970 107 0 417 

II. Výdavky  

610 11 570 760 0 
11 570 

760 
12 919 991 0 12 919 991 12 919 980 3 893 12 923 873 100 0,03 100 

620 4 043 980 0 4 043 980 4 567 854 0 4 567 854 4 567 909 1 403 4 569 312 100 0,03 100 

630 4 010 538 0 4 010 538 4 058 024 0 4 058 024 4 057 758 190 029 4 247 787 100 4,69 105 

640 78 036 628 0 
78 036 

628 
86 189 547 0 86 189 547 86 187 734 13 86 187 747 100 0 100 

600 SPOLU 97 661 906 0 
97 661 

906 
107 735 416 0 

107 735 

416 
107 733 381 195 338 107 928 719 100 0,19 100 

710 0 0 0 397 471 0 397 471 397 471 6 999 404 470 100 1,76 102 

720 0 0 0 270 000 0 270 000 270 000  270 000 100 0 100 

700 SPOLU 0 0 0 667 471 0 667 471 667 471 6 999 674 470 100 1,05 101 

Výdavky celkom 97 661 906 0 
97 661 

906 
108 402 888 0 

108 402 

888 
108 400 852 202 337 108 603 189 100 0,19 100 



Výročná správa Krajského školského úradu v Banskej Bystrici za rok 2011 

 

36 

 

        1 

 2 

            OBSAH 3 

4.3 Úsek kontroly 4 

 5 

Na výkon kontroly je na  KŠÚ  zriadený úsek kontroly podliehajúci priamej riadiacej 6 

pôsobnosti prednostu. Na úseku sú dve zamestnankyne. 7 

 8 

Hlavnou činnosťou úseku kontroly je odborná činnosť v oblasti kontroly a v oblasti 9 

šetrenia sťažností a petícií. Uvedené činnosti sú vykonávané v rozsahu vymedzenom zákonom 10 

č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 11 

zákonov (ďalej len zákon č. 596/2003) v súlade s platnými právnymi predpismi o kontrole.  12 

 13 

Činnosť úseku bola v roku 2011 zameraná najmä na: 14 

 15 

 vykonávanie kontrol a to v zmysle platných zákonov: č. 502/2001 Z. z. o finančnej 16 

kontrole a vnútornom audite (ďalej len zákon č. 502/2001) a č. 10/1996 Z. z. o kontrole 17 

v štátnej správe (ďalej len zákon č.10/1996) podľa ročného plánu kontrolnej činnosti a tiež 18 

podľa potreby na základe vonkajších alebo vnútorných podnetov, 19 

 vykonávanie dohľadu poskytnutia finančných prostriedkov na účty školy zriaďovateľom, 20 

 kontrolu finančného vyúčtovania rozvojových projektov, 21 

 tvorbu a vyhodnocovanie plánu kontrolnej činnosti úseku a jeho sumarizáciu za úrad, 22 

 evidenciu a vybavovanie sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej 23 

len zákon č. 9/2010), 24 

 vybavovanie iných podaní, 25 

 spoluprácu s ostatnými oddeleniami úradu, koordináciu kontrolných akcií, 26 

 metodickú pomoc a odbornú spoluprácu a s inými orgánmi verejnej správy, najmä s 27 

MŠVVaŠ SR – s odborom kontroly, s KŠÚ Prešov, s KŠÚ Nitra, so Správou finančnej 28 

kontroly vo Zvolene,  29 

 poradenstvo v oblasti vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, 30 

prešetrovania sťažností a petícií školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej a v 31 

územnej pôsobnosti úradu.  32 

 33 

Koordináciu činnosti všetkých prvkov vnútorného kontrolného systému zabezpečoval 34 

úsek kontroly plánovaním kontrolných akcií. Zamestnanci kontroly využívali pri svojej 35 

činnosti služobné motorové vozidlo. Technické a programové vybavenie úseku kontroly bolo 36 

na veľmi dobrej úrovni. 37 

 38 

Na základe skúseností získaných pri kontrolnej činnosti vykonanej v predchádzajúcich 39 

obdobiach, t.j. od začiatku činnosti úradu až po súčasnosť je nutné zdôrazniť, že kontrola plní 40 

dôležitú úlohu v riadiacej činnosti, jej výsledkom je odhaľovanie nedostatkov, príčin ich vzniku, 41 

čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje kvalitu ďalšej činnosti kontrolovaných subjektov. Úsek 42 

kontroly pravidelne zverejňuje na internetovej stránke úradu výsledky kontrolnej činnosti 43 

a upozorňuje tak na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky. 44 

 45 

 46 

 47 

 48 
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 1 
 2 

OBSAH 3 

Oblasti  kontroly 4 

 5 

Kontrolnú činnosť vykonávali okrem zamestnancov úseku kontroly aj zamestnanci 6 

oddelenia odborných a metodických činností a osobného úradu. 7 

Celkom bolo vykonaných 59 kontrol. Čo sa týka zamerania kontrol, prevažovali 8 

kontroly vykonávané podľa zákona č. 10/1996 (počet 37). Väčšina kontrol bola vykonaná 9 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí (35). Takmer ¾ 10 

kontrol (71,2%) bolo ukončených záznamom, t.j. pri kontrolách neboli zistené nedostatky (42).  11 

 12 

 13 

Prehľad vykonaných kontrol  podľa  zamerania, zriaďovateľov školských zariadení 14 

a podľa výsledkov v roku 2011 15 

 16 

 17 

KONTROLY  PODĽA  ZAMERANIA POČET 

 Zákon č. 502/2001 22 

 Zákon č. 10/1996  37 

Spolu: 59 

 18 

KONTROLY PODĽA ZRIAĎOVATEĽA POČET 

Vo vlastnej organizácii 2 

V štátnych rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 20 

V rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí 35 

V rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 2 

U iných právnických osôb 0 

U fyzických osôb 0 

  Spolu:           59 

 19 

KONTROLY PODĽA VÝSLEDKOV POČET 

finančná kontrola a vnútorný audit 

záznam 12 

správa 10 

Spolu: 22 

kontrola v štátnej správe 

záznam 30 

správa 7 

Spolu: 37 

  Spolu: 59 

 20 

 21 

Kontroly v zmysle zákona č. 502/2001  22 

 23 

V zmysle zákona č. 502/2001 bolo vykonaných 22 kontrol, z toho 4 dohľady nad 24 

dodržiavaním zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a 25 

školských zariadení, 6 kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených 26 

pri kontrolách vykonaných v predchádzajúcich rokoch a 12 následných finančných kontrol. 27 

Z uvedeného počtu kontrol boli 4 vykonané na základe podnetu. 28 

 29 

file:///D:/My%20documents/Výročná%20správa%20-%20r.%202009%20-%2021.3.2011/Výročná%20správa_%20KŠÚBB_2009.doc%23_OBSAH_1%23_OBSAH_1
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Vykonané kontroly boli zamerané pri následných finančných kontrolách na 1 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných noriem týkajúcich sa: 2 

 hospodárenia s poskytnutými prostriedkami (bežné, kapitálové, normatívne, nenormatívne), 3 

zdroje, čerpanie rozpočtu, časové hľadisko, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť, 4 

účelovosť, vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov, vedenie pokladne a pokladničné 5 

operácie, bezhotovostné finančné operácie, použitie účtu cudzích prostriedkov, úhrada 6 

preddavkov, členských príspevkov, zatrieďovanie výdavkov, 7 

 poskytovania cestovných náhrad zamestnancom, 8 

 inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, 9 

 náležitostí a preukázateľnosti účtovných dokladov, správnosti účtovania, 10 

 prác vykonávaných mimo pracovného pomeru, 11 

 predbežnej  finančnej kontroly, 12 

 tvorby sociálneho fondu, 13 

 14 

pri  výkone dohľadu boli kontroly zamerané na: 15 

 16 

 overenie prehľadnosti a správnosti skutočného poskytnutia finančných prostriedkov na 17 

účty školy zriaďovateľom, 18 

 správnosť údajov v súhrnnej správe o hospodárení, 19 

 20 

pri kontrole plnenia opatrení vyplývajúcich z výsledkov kontrol na to: 21 

 22 

 či opatrenia neboli prijaté len formálne. 23 

 24 

Zo strany vedúcich kontrolovaných subjektov bolo prijatých a predložených na úsek 25 

kontroly 63 opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách. Zamestnanci určení 26 

ako zodpovední za zistené nedostatky boli v prevažnej miere iba upozornení na dôslednejšie 27 

plnenie svojich povinností. Vo vybraných kontrolovaných subjektoch bola prekontrolovaná 28 

účinnosť prijatých opatrení. Nedostatky neboli zistené. 29 

 Prevažná časť kontrol (14) bola vykonaná v základných školách v zriaďovateľskej 30 

pôsobnosti obcí. Zostávajúcich 8 kontrol bolo vykonaných v školách a školských zariadeniach 31 

v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu. 32 

 V roku 2011 boli prekontrolované verejné prostriedky v celkovom objeme 3 700 771 € 33 

(u kontrol, kde sa výška prekontrolovaných prostriedkov dala stanoviť). Výsledky kontrol boli 34 

spracované v 10 správach a v 12 záznamoch, čo znamená, že podiel kontrolovaných subjektov, 35 

u ktorých boli pri kontrolách zistené nedostatky, predstavuje menej ako polovicu.   36 

 Výsledkom kontrol bolo 58 zistení (tento údaj zahŕňa aj výsledky z jednej kontroly 37 

začatej v roku 2010 a ukončenej v priebehu roku 2011), z toho porušenie finančnej disciplíny 38 

v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy bolo 39 

zistené v 12 prípadoch (len v 1 prípade v škole, ktorej zriaďovateľom je KŠÚ). Pri kontrolách 40 

sa najčastejšie vyskytlo čerpanie prostriedkov nad rámec oprávnenia – celkom 8 krát v 6 41 

kontrolovaných subjektoch. Nehospodárnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami bola 42 

zistená celkom 3 krát v 2 kontrolovaných subjektoch a v 1 kontrolovanom subjekte bolo zistené 43 

nedodržanie rozpočtovej klasifikácie pri zatriedení výdavkov, pričom vecne vymedzený účel 44 

použitia verejných prostriedkov bol dodržaný. 45 

Najzávažnejšie porušenia finančnej disciplíny s následným uložením odvodu v sume 46 

17 101 € boli zistené v 2 kontrolovaných subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí. 47 

V obidvoch prípadoch sa jednalo o čerpanie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, t.j. 48 

nedodržanie ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. v dôsledku použitia časti 49 

prostriedkov určených na prenesený výkon štátnej správy na financovanie originálnych 50 
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kompetencií obce na úseku školstva, t.j. na financovanie prevádzky materskej školy, školského 1 

klubu a školskej jedálne.   2 

 3 

Ostatné zistenia pri kontrolách:  4 

 5 

 porušenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a to: neúplnosť inventarizácie (chýbajúca 6 

inventarizácia pohľadávok, záväzkov, bankových účtov) alebo jej nevykonanie, chýbajúce 7 

inventarizačné zápisy, chýbajúce náležitosti účtovných dokladov – pokladničných 8 

dokladov a cestovných príkazov, neuvádzanie zostatku v pokladni pri pohybe peňazí, 9 

spájanie viacerých pokladničných dokladov pri účtovaní, 10 

 porušenia zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, a to: zamestnávateľom 11 

neurčený spôsob dopravy zamestnanca na pracovnú cestu, schválenie pracovných ciest 12 

zamestnávateľom až po ich uskutočnení alebo vôbec, chýbajúca dohoda o použití 13 

vlastného vozidla zamestnanca,   14 

 porušenia zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, a to: 15 

predbežná finančná kontrola bola vykonávaná len jedným zamestnancom, nie pri všetkých 16 

finančných operáciách,   po uskutočnení výdavku, 17 

 porušenia Zákonníka práce, a to: nedodržanie formálnych náležitostí dohôd o prácach 18 

vykonávaných mimo pracovný pomer, uzatvorenie nesprávneho druhu dohody, 19 

 porušenia vnútorných smerníc o cestovných náhradách, o vedení pokladne.  20 

 21 

U kontrolovaných subjektov bola pri kontrolách v identifikačných údajoch v 9 22 

obecných školách zistená neúplnosť alebo neaktuálnosť údajov v zriaďovacej listine (napr. 23 

chýbajúci vyučovací jazyk, IČO, dátum a číslo rozhodnutia MŠ SR o zaradení do siete, zmena 24 

názvu, štatutárneho orgánu, neexistujúca súčasť školy a pod.), o čom boli zriaďovatelia 25 

upovedomení. Zriaďovateľom tých škôl, u ktorých boli pri kontrolách zistené nedostatky, boli 26 

zaslané informácie o výsledku kontrol. 27 

 28 

Vo vlastnej organizácii nebola v hodnotenom období vykonaná žiadna kontrola zo strany 29 

vonkajších kontrolných orgánov.  30 

 31 
           OBSAH 32 

Kontroly v zmysle zákona č. 10/1996  33 

  34 

V zmysle zákona č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 35 

predpisov (ďalej len zákon č. 10/1996) bolo v roku 2011 vykonaných 37 kontrol, ukončených 36 

37, z toho 2 kontroly vo vnútri organizácie, 12 kontrol v školách a v školských zariadeniach 37 

v zriaďovateľskej pôsobnosti, 21 kontrol v školách a v školských zariadeniach v obciach, 2 38 

kontroly v školách a v školských zariadeniach vo VÚC.  39 

 40 

Kontrolná činnosť KŠÚ podľa zákona č. 10/1996 bola zameraná na dodržiavanie 41 

postupov verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 42 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri výbere dodávateľa na dodávku tonerov 43 

a atramentových náplní v zmysle uznesenia vlády SR č. 515/2010 v znení uznesenia vlády č. 44 

733/2010 (1 kontrola), dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu pri 45 

prevode nehnuteľného majetku štátu v zmysle uznesenia vlády č. 515/2010 v znení uznesenia 46 

vlády č. 733/2010 (1 kontrola), dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 47 

v oblasti pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania  (4 kontroly), kontrola  výkonu štátnej 48 

správy v školstve v I. stupni, kontrola počtu žiakov, dopravné žiakov, počet a využitie 49 

vzdelávacích poukazov, individuálna integrácia, zaraďovanie žiakov, vypracovanie školského 50 

file:///D:/My%20documents/Výročná%20správa%20-%20r.%202009%20-%2021.3.2011/Výročná%20správa_%20KŠÚBB_2009.doc%23_OBSAH_1%23_OBSAH_1
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vzdelávacieho programu  (13 kontrol), dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych 1 

predpisov v materskej škole v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  2 

a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) (5 kontrol), dodržiavanie pokynov a 3 

objektívnosti priebehu  testovania žiakov 9. ročníka v ZŠ T-9-2011, priebeh testovania  4 

matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníka  (8 kontrol), dodržiavanie Vyhlášky 5 

291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 6 

samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení pri voľbe členov 7 

Rady školy zastupujúcich rodičov žiakov (1 kontrola), uplatnenie zákona č. 317/2009 Z. z. 8 

o pedagogických  a odborných zamestnancoch  a  zmena niektorých zákonov pri adaptačnom 9 

vzdelávaní u  pedagogických a odborných zamestnancoch (ďalej len zákon č. 317/2009), (1 10 

kontrola), kontrola dokumentácie maturitných skúšok, ukončovanie štúdia (2 kontroly), 11 

zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na svojom webovom sídle (1 kontrola).  12 

 13 

Bez kontrolných zistení bolo 30 kontrol (30 záznamov), v 7 prípadoch bolo zistené 14 

viacnásobné porušenie kontrolovaných záväzných právnych predpisov (7 protokolov),  15 

v ktorých bolo spolu 40 kontrolných zistení. Najviac kontrolných zistení v školách a 16 

v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti bolo pri predmete -  pracovnoprávne 17 

vzťahy a odmeňovanie v počte 26, kontrolné zistenia boli aj pri zaraďovaní, prijímaní žiakov, 18 

výkonu štátnej správy riaditeľkou v I. stupni, vypracovanie školského vzdelávacieho programu.  19 

V školách a v školských zariadeniach v obciach boli  kontrolné zistenia pri predmete – výkon 20 

štátnej správy v školstve v I. stupni, počty žiakov, individuálna integrácia žiakov v počte 6. 21 

V školách a v školských zariadeniach vo VÚC boli zistenia pri predmete – dokumentácia 22 

maturitných skúšok, ukončovanie štúdia  v počte 3.  23 

      24 

Pri kontrolách, v ktorých bol výsledným materiálom protokol, boli prijaté opatrenia na 25 

odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, zaslané správy o prijatých opatreniach, bola 26 

vyvodená osobná zodpovednosť  voči osobám zodpovedných za nedostatky, okrem jedného 27 

zariadenia, u ktorého trvá termín predloženia prijatých opatrení, správy o prijatých opatreniach. 28 

Kontroly plnenia opatrení neboli v roku 2011 vykonané. 29 

 30 

      Najčastejšie bol porušený zákon č. 317/2009 a školský zákon. Ďalej boli porušované: 31 

 32 

 vyhláška č. 322/2008, zákon č. 71/1967, 33 

 Zákonník práce, zákon č. 553/2003, nariadenie vlády č. 341/2004, 34 

 zákon č. 596/2003, 35 

 pokyn vydaný NÚCEM – Maturita 2010 (pokyny pre predsedov komisií). 36 

 37 

Dôvodom zníženia počtu vykonaných kontrol oproti roku 2010 bolo zníženie počtu 38 

zamestnancov na oddelení odborných a metodických činností k januáru 2011 a na oddelení 39 

kancelárie prednostu.     40 

 41 

    Šetrenie sťažností a petícií 42 

 43 

V roku 2011 KŠÚ prijal 12 sťažností a neprijal žiadnu petíciu. Pri vybavovaní sťažností  44 

postupoval podľa zákona č. 9/2010 Z. z. Z celkového počtu prijatých podaní bolo postúpených 45 

na vybavenie iným vecne príslušným orgánom verejnej správy 8 podaní a odložené boli 3 46 

podania. Prešetrením bola vybavená 1 sťažnosť, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 47 

V porovnaní s rokom  2010, kedy boli doručené 4 sťažnosti a 1 petícia, došlo k nárastu počtu 48 

podaní zaevidovaných v centrálnej evidencii sťažností.  49 

Iné podania boli vybavené v počte 15. Anonymné podania boli prijaté ako podnety na 50 

vykonanie kontroly.  51 
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  1 
                        OBSAH2 
  3 

4.4 Kancelária prednostu                                                      4 

 5 

Kancelária prednostu zabezpečuje súbor činností, ktoré súvisia s organizačným 6 

zabezpečením práce úradu. 7 

V súvislosti s plnením úloh úradu a voči organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti 8 

KŠÚ zabezpečuje právne poradenstvo, správu informačných systémov a technického 9 

vybavenia úradu, úlohy BOZP, PO, úlohy obrany a ochrany, ochranu osobných údajov 10 

a informačných sietí, administratívnu činnosť a činnosť sekretariátu prednostu, podateľňu a 11 

správu registratúry a archivácie spisov, organizačné zabezpečenie dopravy služobnými 12 

motorovými vozidlami a ďalšie činnosti týkajúce sa materiálno-technického zabezpečenia 13 

úradu.  14 

Kancelária prednostu organizačne zabezpečuje pracovné porady prednostu a oddelení 15 

úradu so zriaďovateľmi, riaditeľmi škôl a školských zariadení, ako aj s MŠ SR a inými 16 

inštitúciami podľa aktuálnych požiadaviek. 17 

 18 

4.4.1  Právnická činnosť 19 

 20 

Medzi hlavné úlohy právnika KŠÚ patrí najmä: 21 

 22 

 poskytovanie právneho poradenstva pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktoré má 23 

KŠÚ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a to najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 24 

(napr. skončenie pracovného pomeru, pomoc v prípade pracovnoprávnych sporov, tvorba 25 

pracovných poriadkov, tvorba podnikových kolektívnych zmlúv a pod.), správy majetku 26 

štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, vypracovanie návrhov 27 

zmlúv súvisiacich s týmto predpisom (napr. kúpnych zmlúv týkajúcich sa prevodu 28 

nehnuteľného majetku štátu, prevodu správy a pod.), zasielanie usmernení k správe 29 

majetku štátu, predkladanie návrhov zmlúv uzatvorených školami a školskými 30 

zariadeniami týkajúcich sa prevodu správy a prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku  31 

štátu na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, právna pomoc pri uzatváraní 32 

zmlúv o nájme nebytových priestorov,  ale aj iných typov zmlúv podľa Obchodného 33 

zákonníka, Občianskeho zákonníka, taktiež aj poradenstvo pri vydávaní rozhodnutí 34 

v rámci správneho konania, aplikácia zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe 35 

k informáciám (zákon o slobode informácií) a pod.   36 

 schvaľovanie návrhov zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, 37 

miestností a priľahlých priestorov  v zmysle § 11 ods. 3 písm. k/ zákona č. 596/2003 Z. z., 38 

 poskytovanie právnej pomoci pre iných zriaďovateľov v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ a 39 

to najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, správneho konania, priestupkového konania 40 

a i. 41 

 zastupovanie KŠÚ v súdnych sporoch. 42 

 43 

K ďalším úlohám patrí napríklad: 44 

 45 

 vyhotovovanie interných smerníc a predpisov, ako aj  služobných predpisov, 46 

 poskytovanie informácií za KŠÚ podľa zákona č. 211/2000 Z. z.. o slobodnom prístupe 47 

k informáciám, centrálna evidencia žiadosti o sprístupnenie informácií, 48 
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 vypracovanie zmlúv, ktoré uzatvára KŠÚ, vyjadrovanie sa k predloženým návrhom zmlúv 1 

a ich odsúhlasenie, právna pomoc pri šetrení sťažností, pri vydávaní rozhodnutí, právna 2 

pomoc osobnému úradu ( napr. pri skončení pracovného, resp. štátnozamestnaneckého 3 

pomeru, zmene štátnozamestnaneckého pomeru), pri správe majetku štátu a pod.  4 

 5 

Hlavným cieľom je zvyšovať znalosť právnych predpisov a ich správnu aplikáciu 6 

riaditeľmi škôl a školských zariadení v praxi, najmä v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 7 

správneho konania a správy majetku štátu.  8 

 9 

 10 

4.4.2  Informatika 11 

 12 

a)  Poslanie v oblasti informatiky 13 

 14 

 zabezpečenie funkcionality pre technické a  aplikačné programové vybavenie 15 

informačného systému KŠÚ, 16 

 materiálne zabezpečenie technických prostriedkov, tovarov a služieb pre udržanie stability 17 

a chodu informačného systému, 18 

 zabezpečenie elektronickej komunikácie,  kompatibility so školami a školskými 19 

zariadeniami, zriaďovateľmi, MŠ SR ako aj ostatnými spolupracujúcimi partnermi. 20 

 21 

b)  Úlohy zamestnancov v oblasti informatiky  22 

 23 

 zabezpečenie prevádzky prvkov LAN siete a elektronických služieb úradu, 24 

 ochrana spracovávaných údajov, pravidelné zálohovanie systémových údajov ako aj 25 

jednotlivých APV,  26 

 aktualizácia webového sídla úradu, 27 

 inštalácia a údržba APV, 28 

 inštalácia, reinštalácia a údržba pracovných staníc, 29 

 technická  a poradenská podpora zamestnancom KŠÚ, 30 

 poradenská činnosť zamestnancom zodpovedným za aplikácie na školách a školských 31 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ.  32 

 33 

c)  Činnosti  v oblasti informatiky 34 

 35 

 personálne počítače zamestnancov úradu boli v roku 2011 reinštalované na operačný 36 

systém Windows7, 37 

 zároveň  sme zaviedli novú generáciu kancelárskeho balíka a aplikovali sme verziu MS 38 

OFFICE 2010 na všetky PC, 39 

 nevyhovujúci dochádzkový systém sme nahradili novou aplikáciou, ktorá spĺňa štandardné 40 

požiadavky evidencie a výstupov dochádzky zamestnancov, 41 

 uskutočnila sa príprava vzdelávacieho prostredia MOODLE pre plánované školenie 42 

zamestnancov v oblasti IKT, 43 

 webové sídlo úradu bolo udržiavané v súlade so štandardami pre informačné systémy 44 

verejnej správy a legislatívou upravujúca zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr 45 

a objednávok, 46 

 nadbytočné počítačové zostavy boli priebežne odovzdávané na školy a školské zariadenia 47 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a to bezplatným prevodom majetku, 48 

 vykonávala sa bežná údržba IKT, priebežná profylaktika,  reinštalácia pracovných staníc, 49 
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 poskytovala sa podpora zamestnancom pri zácviku na nové APV, hardvérová podpora, 1 

 uskutočnilo sa inovačné vzdelávanie  pre MS OFFICE 2010, 2 

 vykonávala sa poradenská činnosť pri nasadení nových verzií ekonomického balíka na 3 

spracovateľských zariadeniach, 4 

 boli prepracované formy zverejňovania zoznamu škôl a školských zariadení na webovom 5 

sídle úradu. 6 

 7 

d)  Strednodobý výhľad a prioritné ciele v oblasti informatiky 8 

 9 

 realizovať zmeny v printovej politike úradu – využívanie veľkokapacitného kopírovacieho 10 

stroja pre centrálnu sieťovú tlač,  11 

 v priestoroch serverovne dobudovať externú klimatizačnú jednotku pre zabezpečenie 12 

optimálnych teplotných podmienok pre funkciu techniky, 13 

 výmena zastaraných a poruchových notebookov v súlade so súčasným vývojom 14 

kancelárskej techniky, 15 

 pravidelná kontrola dodržiavania bezpečnostného projektu,   16 

 dôslednejšie dodržiavanie podmienok pre ochranu osobných údajov v zmysle legislatívy 17 

a interných predpisov, 18 

 zmeny v grafickej podobe webového sídla, 19 

 efektívnejšie využívanie elektronických služieb pre komunikáciu so  školami a školskými 20 

zariadeniami ako aj ich zriaďovateľmi a inými subjektmi. 21 

 22 

e)  Hodnotenie a analýza vývoja v oblasti informatiky v roku 2011 23 

 24 

Informačný systém úradu z globálneho pohľadu spĺňa všetky parametre k spracovaniu 25 

všetkých zadaných úloh a ich zabezpečení pri financovaní regionálneho školstva, zbere údajov, 26 

vytváraní štatistických výkazov, výstupných exportov pre ministerstvo, ÚIPŠ a iné rezortné 27 

organizácie pri spracovaní databáz ako aj štandardných  dokumentov. 28 

 29 

 30 

4.4.3  Štrukturálne fondy 31 

 32 

KŠÚ v Banskej Bystrici ako zriaďovateľ mal v rámci I. kola ROP (Regionálneho 33 

operačného programu) Prioritnej osi 1. Infraštruktúra vzdelávania schválený jeden projekt a to 34 

pre Základnú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnu V. Gaňu v Kremnici  35 

s objemom finančných prostriedkov 663 335,55 €. V uvedenej škole boli práce v rámci 36 

projektu ukončené v septembri roku 2011 V rámci II. kola ROP bolo schválených 6  projektov. 37 

V roku 2011 boli realizované  verejné obstarávania na jednotlivé dodávky k projektom a to na 38 

dodávateľov rekonštrukčných prác, IKT a  interného zariadenia, na výber externého 39 

manažmentu a stavebného dozoru. Tieto boli v požadovanom termíne úspešne ukončené 40 

u štyroch nasledovných škôl:  41 

 42 

- Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Kremnica,  43 

- Špeciálna základná škola, Rimavská Sobota, 44 

- Odborné učilište internátne, Valaská,  45 

- Špeciálna základná škola, Zvolen. 46 

  47 

Pre uvedené školy boli splnené predpoklady na podpísané dodatkov k zmluvám 48 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorými bude upravená vopred schválená 49 
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suma finančných prostriedkov v objeme 2.013.120,08 € na sumu , ktorá bola získaná pri 1 

jednotlivých verejných obstarávaniach.  2 

  3 

V rámci schválených projektov sa uskutočnia rekonštrukcie školských budov, hlavne 4 

zateplenie obvodových plášťov budov, výmena okien, výmena podláh, opravy kúrenia, 5 

vybudovanie bezbariérových vstupov, opravy sociálnych zariadení. Okrem toho budú školy 6 

vybavené novým zariadením a novou výpočtovou technikou. Výsledkom realizácie projektov 7 

bude nielen skvalitnenie priestorov školy, ale aj zníženie energetickej náročnosti budov, úspora 8 

bežných výdavkov na prevádzku škôl a celkové skvalitnenie podmienok výchovno - 9 

vzdelávacieho procesu. 10 

 11 

Okrem uvedených činností v rámci ROP spolupracoval KŠÚ v Banskej Bystrici aj so 12 

siedmimi školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zapojenými do Operačného programu 13 

Vzdelávanie. V tomto prípade sa jednalo hlavne o metodickú a poradenskú činnosť zapojeným 14 

školám.  15 

  16 

 17 
           OBSAH 18 

4.4.4  BOZP, PO, obrana a civilná ochrana 19 

 20 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana: 21 

 22 

V roku 2011 má Krajský školský úrad zabezpečované služby v oblasti BOZP, PO 23 

a civilnej ochrany dodávateľským spôsobom odbornou externou firmou. 24 

 25 

Vykonávané činnosti – oblasť BOZP: 26 

 27 

 opakované školenie zamestnancov úradu, 28 

 vstupné školenie nových riaditeľov škôl a školských zariadení,  29 

 metodika k štatistike školských úrazov,  30 

 metodická pomoc k zotavovacím podujatiam, 31 

 vzor základnej a doplnkovej dokumentácie pre školy a školské zariadenia v oblasti BOZP,  32 

 vypracovanie smernice pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole,  33 

 metodika k náhrade za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia pre zamestnancov 34 

a žiakov škôl a školských zariadení, 35 

 poskytovanie odbornej a metodickej pomoci školám a školským zariadeniam na území  36 

kraja (pracovná a školská úrazovosť, odškodňovanie žiakov a zamestnancov, dokumen-37 

tácia BOZP, nová legislatíva a jej aplikácia v praxi), 38 

 vo vlastnom úrade – úprava dokumentácie BOZP na podmienky novej legislatívy, 39 

 vnútorné bezpečnostné predpisy pre prácu s elektrickým zariadením, 40 

 vnútorná ročná previerka BOZP spolu s pracovnou zdravotnou službou. 41 

 42 

Požiarna ochrana. 43 

 aktualizovanie požiarneho štatútu, 44 

 školenie požiarnych hliadok na KŠÚ, 45 

 preventívne protipožiarne prehliadky. 46 

 47 

Obrana a ochrana utajovaných skutočností. 48 

 aktualizácia krízového plánu pre subjekt hospodárskej mobilizácie KŠÚ v Banskej Bystrici, 49 



Výročná správa Krajského školského úradu v Banskej Bystrici za rok 2011 

45 

 

 spracovanie plánu hlavných úloh na úseku obrany, hospodárskej mobilizácie a civilnej 1 

ochrany pre KŠÚ, 2 

 práce na zabezpečovaní programu hospodárskej mobilizácie „EPSIS“ za subjekt 3 

hospodárskej mobilizácie. 4 
      OBSAH  5 

4.5 Osobný úrad 6 

 7 

V zmysle organizačnej štruktúry osobný úrad (OÚ) vykonáva činnosti v oblasti 8 

pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 9 

a štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov. Plní úlohy vyplývajúce zo 10 

zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti personalistiky riaditeľov škôl a školských zariadení 11 

a vykonáva metodickú a poradenskú činnosť pre iných zriaďovateľov škôl a školských 12 

zariadení. 13 

Do pôsobnosti OÚ patrí vzdelávanie zamestnancov úradu a školenia vedúcich 14 

zamestnancov škôl a školských zariadení. 15 

Zabezpečuje spracovanie miezd zamestnancov úradu a vedenie  ich osobných spisov, 16 

sociálnu starostlivosť o zamestnancov, správu sociálneho fondu, kontrolu dodržiavania 17 

a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.  18 

Personálne zabezpečenie úradu je uvedené v 6. bode správy o činnosti. 19 

 20 

 21 

4.5.1 Vzdelávanie zamestnancov 22 

         23 

Vzdelávanie zamestnancov KŠÚ bolo v roku 2011 zamerané hlavne na aktuálne 24 

požiadavky vyplývajúce z činnosti jednotlivých oddelení. Dôraz bol kladený na vzdelávanie v 25 

oblasti novelizácie legislatívnych predpisov z rôznych oborov činností. Vyhľadávali sa vhodné 26 

vzdelávacie aktivity pre zamestnancov o možnosti zúčastniť sa na nich (najmä málo finančne 27 

náročné alebo bezplatné formy vzdelávania). 28 

      29 

4.5.2 Výkon personálnej agendy vo vzťahu k riaditeľom škôl a školských zariadení   30 

v  pôsobnosti Krajského školského úradu  31 

 32 

A. Priamy výkon personálnej agendy vo vzťahu k riaditeľom škôl a školských zariadení 33 

v zriaďovateľskej pôsobnosti. 34 

B. Poradenská činnosť vo vzťahu školám v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti, 35 

zriaďovateľom škôl a školských zariadení, riaditeľom škôl a školských zariadení 36 

v Banskobystrickom kraji. 37 

C. Kontrolná činnosť a ostatné odborné činnosti. 38 

 39 

 40 

A. Priamy výkon personálnej agendy vo vzťahu k riaditeľom škôl a školských zariadení 41 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 42 

 43 

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o výkone štátnej správy v školstve a školskej 44 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol vykonávaný komplexný systém 45 

personálnych činností vo vzťahu k  riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 46 

pôsobnosti KŠÚ v Banskej Bystrici, ale najmä činnosti:  47 

 48 
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 vyhlasovanie výberových konaní v zriaďovateľskej pôsobnosti a realizácia výberových 1 

konaní v subjektoch, v ktorých nie je ustanovená rada školského zariadenia,  2 

 výkon pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovanie riaditeľov škôl a školských zariadení 3 

v priamej zriaďovateľskej pôsobnosti v zmysle platných zákonov a predpisov,  4 

 hodnotenie plnenia predpokladov pre vznik pracovnoprávnych vzťahov pedagogických 5 

a odborných zamestnancov a vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov – 6 

kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov,  7 

 vyhotovenie vymenúvacích dekrétov, pracovných zmlúv alebo dohôd o zmene 8 

podmienok pracovnej zmluvy, stanovenie platových náležitostí, stanovenie pracovných 9 

povinností vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných 10 

zamestnancov pracovnými náplňami, odvolávanie riaditeľov z funkcie, 11 

 priznávanie platových náležitostí riaditeľom škôl na základe hodnotenia výsledkov 12 

práce a kritérií pre priznanie pohyblivej zložky platu a príplatku za riadenie podľa 13 

náročnosti riadenia subjektu a ďalšieho rozvoja školy, 14 

 evidencia kvalifikačných predpokladov, ďalšieho osobnostného rastu vedúcich 15 

pedagogických zamestnancov formou ďalšieho vzdelávania, funkčné vzdelávanie, 16 

funkčné inovačné vzdelávanie, evidencia priznaných kreditov,  17 

 vypracovávanie a aktualizácia zásad pre odmeňovanie, hodnotenie riaditeľov škôl 18 

a školských zariadení,   19 

 vyjadrenia a odsúhlasovanie plánov kontinuálneho vzdelávania škôl a školských 20 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti v spolupráci s oddelením metodických 21 

a odborných činností a vyjadrovanie sa ku koncepčným zámerom škôl a školských 22 

zariadení za oblasť riadenia ľudských zdrojov,  23 

 odborná poradenská pomoc pri tvorbe personálneho systému práce riadenia škôl 24 

vytvárania vnútorných noriem riadenia ako je pracovný poriadok, vnútorný platový 25 

predpis, kolektívne zmluvy, systém hodnotenia zamestnancov, štruktúr kariérových 26 

pozícií,    27 

 vypracovanie zásad pre výberové konania na obsadzovanie funkcií riaditeľov škôl 28 

a školských zariadení.  29 

 30 

 31 

B. Poradenská činnosť - poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti pracovno-32 

právnych vzťahov a odmeňovania v rámci Banskobystrického kraja: 33 

 34 

 všetkým zriaďovateľom škôl a školských zariadení - obciam, samosprávnemu kraju, 35 

zriaďovateľom cirkevných a súkromných škôl a  školských zariadení,  36 

 riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Banskej 37 

Bystrici a ich odborným zamestnancom,  38 

 obecným školským úradom, 39 

 riaditeľom materských škôl, základných škôl, stredných škôl a školských zariadení -  40 

ostatných zriaďovateľov, 41 

 zamestnancom zaoberajúcich sa danou problematikou na školách a školských 42 

zariadeniach,  43 

 občanom,  44 

 45 

Poradenská činnosť sa uskutočňuje formou pracovných porád, osobných pracovných 46 

rokovaní, usmernení, písomných stanovísk, elektronickej a telefonickej komunikácie 47 

v nasledovných oblastiach: 48 

  49 
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 v oblasti pracovnoprávnych vzťahov v zmysle Zákonníka práce, procesu výberových 1 

konaní  – uplatňovanie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 2 

a súčinných právnych noriem, aplikácia legislatívnych úprav a právnych noriem pre 3 

danú oblasť, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 4 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona o ochrane osobných údajov 5 

a nadväzujúce právne normy, usmernení MŠVVaŠ SR, zákona č. 317/2009 Z. z. 6 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 7 

niektorých zákonov  a súčinných právnych noriem, 8 

 v oblasti odmeňovania a hodnotenia zamestnancov – uplatňovanie zákon č. 553/2003 Z. 9 

z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 10 

v znení zmien a doplnkov a súčinných právnych noriem - nariadenie vlády SR č. 11 

341/2004 Z. z., ktorým sa vykonávajú katalógy pracovných činností pri výkone práce 12 

vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení zmien a doplnkov, 13 

a súvisiacich právnych noriem v súčinnosti s uplatnením zákona č. 317/2009 Z. z. 14 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 15 

niektorých zákonov,   16 

 usmerňovanie, poradenská činnosť a vypracovávanie odborných stanovísk pri 17 

posudzovaní hodnotenia plnenia kvalifikačných predpokladov a osobitných 18 

kvalifikačných požiadaviek pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 19 

škôl a školských zariadeniach podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 20 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 21 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, a ich zaraďovanie 22 

do kariérnych stupňov a kariérových pozícií,  23 

 vypracovaním usmernení a odporúčaní pre školy a školské zariadenia, pre školské 24 

úrady, pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení k uplatneniu zákonov z danej 25 

oblasti, 26 

 hodnotenie plnenia predpokladov pre vznik pracovnoprávnych vzťahov pedagogických 27 

a odborných zamestnancov a vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov – 28 

kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov, 29 

vypracovávanie stanovísk k plneniu predpokladov pre pracovnoprávny vzťah 30 

a odmeňovanie pre výberové konania, a ďalšieho vzdelania pre zriaďovateľov škôl 31 

a školských zariadení v kraji,  32 

 poskytované boli pracovné a metodické materiály, prezentácie ako pracovné pomôcky 33 

aj v elektronickej forme pre operatívne vypracovanie vlastných vnútorných noriem – 34 

pre výberové konania, platové predpisy škôl a školských zariadení, vzorové kritériá pre 35 

priznávanie pohyblivej zložky platu, zásady pre hodnotenie zamestnancov, pre 36 

vypracovanie plánu ďalšieho vzdelávania zamestnancov, pre pracovnoprávny vzťah 37 

a odmeňovanie, pre personálnu agendu a tvorbu komplexného personálneho systému 38 

riadenia pre všetkých zamestnancov školy alebo školského zariadenia,   39 

 uskutočňovanie pracovných porád pre riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ ale 40 

aj obcí k problematike odmeňovania a pracovnoprávnych vzťahov,  41 

 každodenné pracovné stretnutia s riaditeľmi ZŠ a MŠ  v zriaďovateľskej pôsobnosti 42 

obcí so zameraním na pracovnoprávne vzťahy a odmeňovanie v školstve,  43 

 odborná a poradenská činnosť všetkým zriaďovateľom škôl a školských zariadení 44 

v pôsobnosti kraja formou písomných stanovísk, pracovných stretnutí v danej oblasti, 45 

usmernení, pracovných materiálov, telefonicky i elektronicky, 46 

 účasť na výberových konaniach ostatných zriaďovateľov škôl a školských zariadení. 47 

 48 

 49 

 50 



Výročná správa Krajského školského úradu v Banskej Bystrici za rok 2011 

48 

 

Uskutočnené pracovné porady z oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania:  1 

 2 

1. 02.03.2011 -  pracovná porada okresu Detva - zriaďovatelia a riaditelia škôl,  3 

2. 17.05.2011 -  porada riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti KŠÚ, 4 

3. 22.06.2011- porada s riaditeľmi Centier pedagogicko-psychologického poradenstva 5 

a prevencie, 6 

4. 05.10.2011 -  pracovná porada s riaditeľmi škôl a ŠZ okresu Zvolen, 7 

5. 29.11.2011 - pracovná porada Centier pedagogicko-psychologického poradenstva 8 

a prevencie, 9 

6. 24.11.2011 - pracovná porada riaditeľov škôl okresu Rimavská Sobota, 10 

7. 22.03.2011- porada vybratých riaditeľov škôl a školských zariadení (pôsobiacich  na 11 

začiatku funkčného obdobia), 12 

8. 29.11.2011 - porada združenia riaditeľov CPPPaP na Donovaloch. 13 

 14 

 15 

C. Kontrolná činnosť a ostatné odborné činnosti: 16 

  17 
Bola vykonávaná kontrolná činnosť a šetrenie sťažností z oblasti pracovnoprávnych 18 

vzťahov a odmeňovania pri uplatňovaní príslušných pracovnoprávnych predpisov napr. 19 

Zákonníka práce (uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov, zmeny pracovných podmienok, 20 

pracovný poriadok, organizačný poriadok, proces organizačných zmien a pod.), dodržiavanie 21 

kompetencií riaditeľov škôl a školských zariadení vyplývajúcich zo zákona č. 596/2003 Z. z. 22 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zmien a doplnkov, zákona č. 23 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a súvisiace právne normy, systém 24 

odmeňovania v školách a v školských zariadenia alebo u zriaďovateľov, ak školy nemajú 25 

právnu subjektivitu v zmysle platných právnych predpisov. 26 

 27 

V roku 2011 boli vykonané kontroly z oblasti pracovnoprávnych vzťahov 28 

a odmeňovania v nasledovných školách a školských zariadeniach: 29 

 30 

1. Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, 31 

2. Špeciálna základná škola, Banská Štiavnica, 32 

3. Špeciálna základná škola, Čierny Balog, 33 

4. Špeciálna základná škola, Jelšava, 34 

5. Špeciálna základná škola, Krupina, 35 

6. Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Rimavská Seč, 36 

7. Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Číž, 37 

8. Spoluúčasť na kontrole 11 materských škôl mesta Zvolen.  38 

 39 

Ostatná činnosť: 40 

  41 
Členstvo v komisii ÚIPŠ pre analýzu podkladov pre tvorbu registra zamestnancov 42 

v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.  43 

 44 

Nedostatky v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania na školách a ŠZ:  45 

 46 

 nedodržiavanie postupov pri výberových konaniach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. 47 

a zákona č. 552/2003 Z. z., zákona č. 317/2009 Z.z. a vyhlášky Ministerstva školstva 48 

Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., 49 

 neplnenie predpokladov pri vznik pracovného pomeru pedagogických zamestnancov 50 

a vedúcich pedagogických zamestnancov, 51 
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 nedostatočný výkon predzmluvných vzťahov podľa § 41 Zákonníka práce, 1 

 nesprávne uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v zmysle § 43 Zákonníka práce, 2 

 neplnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov pre 3 

pracovnoprávne vzťahy dohodnutých pracovných činností pracovného pomeru a pre 4 

zabezpečenie kvalifikované a odborného výkonu vo výchovno-vzdelávacom procese 5 

a v procese riadenia a výkonu odborných činností,  6 

 nedostatočné odborné kompetencie riadiaceho manažmentu pre riadenie ľudských 7 

zdrojov, z čoho vyplýva nedodržiavanie zákonov, vyhlášok a nariadení vlády zo strany 8 

zriaďovateľov, riaditeľov škôl a školských zariadení v oblasti pracovnoprávnych 9 

vzťahov a odmeňovania, 10 

 neodborné zasahovanie zo strany zriaďovateľov do kompetencií riaditeľov škôl 11 

a školských zariadení s právnou subjektivitou a bez právnej subjektivity najmä v oblasti  12 

odmeňovania,  13 

 vnútorné normy riadenia škôl, školských zariadení a zriaďovateľov nezodpovedajú 14 

ustanoveniam príslušných právnych noriem Zákonníka práca a ďalších právnych 15 

predpisov,  16 

 nedostatočný výkon manažérskych činností vedúcich zamestnancov, neodborné a 17 

nemotivujúce riadenie zamestnancov,   18 

 nesprávne zaraďovanie do kariérnych stupňov pedagogických zamestnancov 19 

a odborných zamestnancov a nesprávne priznávanie platových náležitostí (zaraďovanie 20 

do platových tried, hodnotenie kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé kategórie, 21 

nedostatočný systém hodnotenie pre priznávanie pohyblivej zložky platu formou 22 

osobného príplatku),  23 

 nesystémové uplatňovanie hodnotenie kvality práce riaditeľov škôl a školských 24 

zariadení, zamestnancov škôl a školských zariadení pre priznávanie pohyblivých 25 

zložiek platu, neobjektívne a málo diferencované nezohľadňujúce kvalitný výkon 26 

činností,  27 

 pretrvávajúcu výskyt nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov v školách a v 28 

školských zariadeniach,   29 

 ďalšie vzdelávanie zamestnancov nezodpovedá potrebám, požiadavkám a cieľom školy 30 

vo výchovno-vzdelávacom procese a procese riadenia, 31 

 nesystémové plánovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov škôl a školských zariadení. 32 

 33 

Zámery a ciele v oblasti pracovnoprávnych vzťahov 34 

 35 

Je treba naďalej rozvíjať systém poradenskej činnosti a usmerňovania všetkých 36 

zriaďovateľov škôl a školských zariadení, realizovanie nových foriem spolupráce v oblasti 37 

odmeňovania a pracovnoprávnych vzťahov, personálneho systému riadenia a ďalšieho 38 

vzdelávania na školách a školských zariadenia, riadenia ľudských zdrojov, skvalitňovania 39 

podmienok v procese personálneho manažmentu a vykonávanie kontrolnej činnosti v rámci 40 

kompetencií. 41 

Podporovať a motivovať vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení k 42 

vypracovaniu projektov financovaných z fondov Európskej únie najmä pre skvalitnenie 43 

systému riadenia ľudských zdrojov, motivácie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov, rozvoj 44 

odborných kompetencií pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov, 45 

ďalšieho vzdelávania podľa potrieb, rozvíjanie komunikačných zručností, riešenia konfliktov, 46 

stresových situácií a podobne. 47 

 48 

 49 

 50 
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 1 

 2 
                OBSAH 3 

5 Rozpočet organizácie 4 

  5 

 Výdavky vlastného úradu KŠÚ v roku 2011 súviseli najmä  s plnením zriaďovateľskej 6 

funkcie, s plnením úloh  v oblasti odborno-metodického riadenia a poradenskej činnosti pre 7 

orgány územnej samosprávy, prerozdeľovania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 8 

jednotlivých zriaďovateľov, spracovávania štatistických údajov a s plnením ďalších úloh, ktoré 9 

súviseli s výkonom miestnej štátnej správy v školstve. 10 

Tok financií bol zabezpečený prostredníctvom podprogramu 078 14 – Zabezpečenie miestnej 11 

štátnej správy v regionálnom školstve. 12 

 13 

Schválený rozpočet:  665 998 € 14 

Upravený rozpočet:   672 021 € 15 

Čerpanie:                   672 021 €  ( 100 %) 16 

 17 

Rozpočet a čerpanie rozpočtu za rok 2011 za vlastný úrad (v €): 18 

 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Čerpanie % 

VÝDAVKY SPOLU            665 998 672 021 672 021 100 

600 – Bežné výdavky 665 998 672 021 672 021 100 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy 

a OOV 
358 975 397 841 397 841 100 

620 – Poistné a príspevok 

zamestnávateľa  do poisťovní 
125 462 153 940 153 940 100 

630 – Tovary a služby 181 561 115 038 115 038 100 

640 – Bežné transfery 0 5 202 5 202 100 

700 – Kapitálové výdavky 0 0 0 0 

 19 

 20 

 21 
 22 

Štruktúra poskytnutých výdavkov KŠÚ v roku 2011  

610 –Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV 

620 – Poistné a príspevok 

zamestnávateľa  do 

poisťovní 

630 – Tovary a služby 

640 – Bežné transfery 



Výročná správa Krajského školského úradu v Banskej Bystrici za rok 2011 

51 

 

 1 

 2 

 3 

Čerpanie výdavkov kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 

 5 

Schválený rozpočet:          358 975 € 6 

Upravený rozpočet:           397 841 € 7 

Čerpanie k 31.12.2011:     397 841 €, t.j. 100 % UR 8 

 9 

 V rozpise rozpočtu na rok 2011 bol Krajskému školskému úradu určený limit počtu 10 

zamestnancov 40. S cieľom racionalizovať počet zamestnancov bol k 30. 6. 2011 rozviazaný 11 

pracovný pomer s 1 zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme. 12 

 K 31. 12. 2011 bol zaznamenaný priemerný evidenčný počet zamestnancov nasledovne : 13 

- štátni zamestnanci: 23,7 14 

- zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme:  8,5 15 

- zamestnanci spolu: 32,2 16 

 17 

   Úpravy rozpočtu boli realizované zo strany ministerstva na základe požiadavky KŠÚ 18 

o súhlas s presunom finančných prostriedkov z kategórie 630 (+36 366 €) z dôvodu zabezpečenia 19 

zachovania priemernej mzdy zamestnancov v porovnaní s rokom 2010. V decembri 2011 bola 20 

ministerstvom zrealizovaná úprava rozpočtu na základe presunu nevyčerpaných finančných 21 

prostriedkov v podprograme 078 13 (+ 2500 €). 22 

 V roku 2011 bola vyplatená odmena jednému zamestnancovi v štátnej službe a jednému 23 

zamestnancovi, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme  pri dosiahnutí 50 rokov vo výške 24 

1 712 € . 25 

 Na dohodu o vykonaní prác mimo pracovného pomeru sme v roku  2011 zamestnávali 26 

štyroch zamestnancov na príležitostné práce v rozsahu 247 hodín, odmena bola vyplatená vo 27 

výške 1 070 €. Z uvedeného počtu išlo o troch externých a jedného interného zamestnanca. 28 

 29 

Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní 30 
 31 
Schválený rozpočet: 125 462 € 32 

Upravený rozpočet :   153 940 € 33 

Čerpanie:                    153 940 €, t. j. 100 % UR 34 

 35 

Úpravy rozpočtu nadväzovali na úpravu rozpočtu miezd a na podmienky dohodnuté v  36 

Kolektívnej zmluve na rok 2011. 37 
 38 

Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – tovary a služby 39 

 40 

Schválený rozpočet:   181 561 € 41 

Upravený rozpočet:      115 038 € 42 

Čerpanie:                      115 038 €, t. j. 100% UR 43 

 44 

Vývoj rozpočtu bežných výdavkov, tak ako v ostatných kategóriách má klesajúcu 45 

tendenciu. V porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2009, keď schválený rozpočet 46 

v kategórii tovary a služby bol rozpočtovaný vo výške  256 589 €, v roku 2010 to bolo 203 504 47 

€ a v roku 2011 už len 181 561 €. Z toho je zrejmé, že schválený rozpočet na rok 2011 bol 48 

výrazne poddimenzovaný. Keďže bolo potrebné zabezpečiť zdroje na pokrytie mzdových 49 

nákladov, požiadali sme o presun finančných prostriedkov na mzdy vo výške 36 366 €. Ďalšie 50 

úpravy súviseli s presunom finančných prostriedkov na kategóriu 620 – odvody do poistných 51 
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fondov a DDP (-28 157 €) a na bežné transfery (-2 000 €) na pokrytie nákladov na nemocenské. 1 

Vzhľadom k uvedenej situácii sa v období január až december 2011 uhrádzali len výdavky 2 

nevyhnutné na zabezpečenie základného chodu organizácie. Nebolo možné použiť finančné 3 

prostriedky na modernizáciu alebo ďalší rozvoj.  4 

 5 

Čerpanie výdavkov na tovary a služby v roku 2011 podľa ekonomickej klasifikácie (v €): 6 

 7 

 8 

Ekonomická 

klasifikácia 
Názov 

Upravený 

rozpočet           

k 31.12.2011 

Čerpanie  % 

63 TOVARY A SLUŽBY 115 038 115 038 100 

Z toho :  

631001 cestovné náhrady - tuzemské 2 828 2 828 100 

631 Cestovné náhrady spolu 2 828 2 828 100 

632001 Energie 19 030 19 030 100 

632002 Vodné, stočné 1 244 1 244 100 

632003 Poštové a telekomunikačné služby 13 545 13 545 100 

632004 Komunikačná infraštruktúra 1 651 1 651 100 

632 Energie, voda,, komunikácia spolu 35 470 35 470 100 

633002 Výpočtová technika 276 276 100  

633003 Telekomunikačná technika 160 160 100 

633006 Všeobecný materiál 9 042 9 042 100 

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 726 1 726 100 

633013 Softvér 2 016 2 016 100 

633016 Reprezentačné 191 191 100 

633 Materiál spolu 13 411 13 411 100 

634001 palivo, mazivá, oleje 6 654 6 654 100 

634002 
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým 

spojené 
4 012 4 012 100 

634003 Poistenie 3 342 3 342 100 

634005 Karty, známky, poplatky 100 100 100 

634 Dopravné spolu 14 108 14 108 100 

635002 Rutinná a štandardná údržba 11 571 11 571 100 

635004 
Rutinná a štandardná údržba,        

prevádzka strojov 
2 220 2 220 100 

635 Údržba spolu 13 791 13 791 100 

636001 nájomné za nájom budov, objektov 4 475 4 475 100 

636 Nájomné spolu 4 475 4 475 100 

637001 Školenia, kurzy, semináre 1 748 1 748 100 

637003 Propagácia, reklama a inzercia 82 82 100 

637004 Všeobecné služby 7 251 7 251 100 

637012 Poplatky a odvody 63 63 100 

637014 Stravovanie 15 023 15 023 100 

637016 Prídel do sociálneho fondu 5 718 5 718 100 

637027 
Odmeny zamestnancov mimo 

pracovného pomeru 
1 070 1 070 100 

637 Služby 30 955 30 955 100 

 9 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
Komentár: 6 

 7 

 cestovné náhrady - v roku 2011 boli realizované pracovné cesty zamestnancov  súvisiace 8 

s plnením služobných úloh len na území Slovenskej republiky, 9 

 energie, voda a komunikácie - finančné prostriedky boli použité na úhradu energií 10 

v priestoroch, ktoré KŠÚ užíva podľa nájomnej zmluvy s Mestom Banská Bystrica,  11 

 materiál - finančné prostriedky boli použité na obstaranie kancelárskych potrieb, 12 

kancelárskeho papiera, čistiacich potrieb, tlačív, formulárov, informačných tabúľ, 13 

a ostatného všeobecného materiálu, nákup kníh a odbornej literatúry, 14 

 dopravné – zahŕňa nákup pohonných hmôt, zabezpečenie servisu, údržby a opravy 15 

služobných automobilov, výmenu pneumatík pred zimnou sezónou, zákonné poistenie 16 

motorových vozidiel, havarijné poistenie a poistenie prepravovaných osôb, 17 

 rutinná a štandardná údržba – v priebehu  kalendárneho roku 2011 bolo nutné zabezpečiť 18 

údržbu a opravu kopírovacích strojov a výpočtovej techniky, drobné opravy užívaných 19 

priestorov, 20 

 nájomné a prenájom – boli výdavky za prenájom priestorov od Mestského úradu v Banskej 21 

Bystrica  a za prenájom priestorov garáží pre služobné automobily, 22 

 služby – patria sem výdavky za zverejnené inzeráty na výberové konania, náklady na 23 

školenia, kurzy, ktoré zamestnanci úradu absolvovali s cieľom rozšírenia odborných 24 

vedomostí a zručností, školenia pre aplikáciu novelizovaných predpisov, ďalej náklady na 25 

povinný prídel do sociálneho fondu a náklady na stravovanie zamestnancov a ostatné 26 

služby, z toho všeobecné služby – realizované dodávateľským spôsobom zahŕňajú v sebe  27 

služby spojené so zabezpečením výkonu pracovnej zdravotnej služby,  tlačením tlačív,  28 

pracovných  materiálov pre zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ a pre školy 29 

2 828; 2% 

35 470; 31% 

13 411; 

12% 
14 108; 12% 

13 791; 

12% 

4 475; 4% 

30 955; 27% 

Prehľad použitia bežných výdavkov v roku 2011 

631 Cestovné náhrady spolu

632 Energie, voda,, komunikácia

spolu

633 Materiál spolu

634 Dopravné spolu

635 Údržba spolu

636 Nájomné spolu

637 Služby
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a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, viazanie kníh a odborných 1 

publikácií, výroba informačných tabúľ a iné. 2 

 3 

 4 

Bežné transfery (v €): 5 

 6 

Názov 
Upravený rozpočet   

k 31.12.2011 

Čerpanie                   

k  31.12.2011 
% čerpania k UR 

Bežné transfery -  vlastný úrad 5 202 5 202 100 

642012 - na odstupné 1 857 1 857 100 

642013 - na odchodné 1 238 1 238 100 

642015 - na nemocenské 2 107 2 107 100 

            7 

 Z dôvodu racionalizačných opatrení Krajský školský úrad v  roku požiadal zriaďovateľa 8 

o úpravu rozpočtu v kategórii 640 – bežný transfer, z dôvodu plnenia povinnosti 9 

zamestnávateľa vyplývajúcej z Kolektívnej zmluvy na rok 2011 súvisiacich s poskytnutím 10 

odstupného a odchodného pre odchádzajúceho zamestnanca z organizačných dôvodov.  11 

 12 

Názov 
Upravený rozpočet   

k 31.12.2011 

Čerpanie                   

k  31.12.2011 

% čerpania k 

UR 

Bežné transfery na školské  

úrady 

 

379 229 379  229 100 

641009 – obciam 297 905 297 905 100 

641010 – VÚC 48 029 48 029 100 

642004 – cirkev 

 

zriaďovateľovi 

33 295 33 295 100 

                       13 

                                                          14 

 V rozpočte bežných transferov Krajského školského úradu na rok 2011 boli určené aj 15 

finančné prostriedky na činnosť školských úradov. Rozpisom schváleného rozpočtu na rok 16 

2011  č. MŠSR-2011-833/1623:1-05 z 21.1.2011 bol pre školské úrady stanovený rozpočet 386 17 

654 €. Ďalšími rozpočtovými opatreniami  bol v priebehu roku  rozpočet pre školské úrady 18 

v pôsobnosti obcí, VÚC a cirkevných zriaďovateľov znížený celkom o objem 7 425 €. 19 

   20 

Kapitálové výdavky v roku 2010 boli Krajskému školskému úradu na podprograme 078 21 

14 pridelené len na spolufinancovanie schváleného projektu „Moja škola – môj dom“  pre 22 

Základnú školu internátnu v Kremnici v súvislosti so zmenou DPH z 19% na 20%. 23 

 24 

 25 

Inventarizácia 26 

 27 

 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na KŠÚ za rok 2011 28 

sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 29 

predpisov. Predmetom inventarizácie bola fyzická inventúra, dokladová inventúra  majetku 30 

KŠÚ, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov. Majetok úradu je uložený v samotnom úrade KŠÚ 31 

v Banskej Bystrici a v obci Telgárt, kde úrad eviduje majetok po zrušenej špeciálnej základnej 32 

škole. Ústredná inventarizačná komisia skonštatovala, že inventarizácia prebehla v zmysle 33 

Príkazu na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 34 



Výročná správa Krajského školského úradu v Banskej Bystrici za rok 2011 

55 

 

Krajského školského úradu v Banskej Bystrici  zo dňa  28. 11. 2011 a inštruktáže  členov  1 

komisií. 2 

 Pri dokladovej kontrole neboli zistené nedostatky. Na základe uvedeného ústredná 3 

inventarizačná komisia neprijala žiadne opatrenia. 4 

  5 

 6 

Výsledky inventarizácie majetku KŠÚ 7 

 8 

Sumarizácia obstarania dlhodobého majetku k 31. 12. 2011 v €   

        

Číslo syntet. 

účtu 
Názov 

Účtovný 

stav k 

1.1.2011 

Prírastky 
Úbytk

y 

Skutočnosť 

k 31.12 2011 

Účtovný 

stav k 

31.12.201

1 

Rozdie

l 

041 
Obstaranie dlhodobého 

nehmotného majetku 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

042 
Obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku 
345 100,34 

172 

946,77 
0,00 518 047,11 

518 

047,11 
0,00 

051 

Poskytnuté preddavky 

na dlhodobý nehmotný 

majetok 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obstaranie dlhodobého majetku 

spolu 
345 100,34 

172 

946,77 
0,00 518 047,11 

518 

047,11 
0,00 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

Sumarizácia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011 v €  

        

Číslo 

syntet. 

účtu 

Názov 

Účtovný 

stav k 

1.1.2011 

Prírastky Úbytky 
Skutočnosť 

k 31.12.2011 

Účtovný 

stav k 

31.12.2011 

Rozdiel 

013 Softvér 6 200,33 0,00 0,00 6 200,33 6 200,33 0,00 

018 
Drobný dlhodobý nehmotný 

majetok 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

021 Stavby 15 642,20 0,00 0,00 15 642,20 15 642,20 0,00 

022 Stroje, prístroje a zariadenia 62 623,37 0,00 7 113,81 55 509,56 55 509,56 0,00 

023 Dopravné prostriedky 63 168,02 0,00 0,00 63 168,02 63 168,02 0,00 

028 
Drobný dlhodobý hmotný 

majetok 
2 819,16 0,00 0,00 2 819,16 2 819,16 0,00 

031 Pozemky 366,46 0,00 0,00 366,46 366,46 0,00 

032 Umelecké diela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

Dlhodobý majetok spolu 150 819,54 0,00 7 113,81 143 705,73 143 705,73 0,00 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

Pohľadávky a záväzky  k 31. 12. 2011 v €    

      

Číslo 

syntet. 

účtu 

Názov 
Účtovný stav k 

1.1.2011 

Účtovný stav 

k 31.12.2011 

Skutočnosť k 

31.12.2011 
Rozdiel 

323 Krátkodobé rezervy 13 819,00 14 221,64 14 221, 64 0,00 

316 
Pohľadávky za rozpočtové 

príjmy nedaňové 
14 131,61 6 355,66 6 355,66 0,00 

325 Ostatné záväzky 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

321 Dodávatelia 118 714,12 118 881,71 118 881,71 0,00 

331 Zamestnanci 62 973,39 24 598,85 24 598,85 0,00 

336 

Zúčtovanie s inštitúciami 

sociálneho zabezpečenia a 

zdravotného poistenia 

23 605,19 16 260,44 16 260,44 0,00 

356 

Zúčtovanie transferov ŠR v 

rámci konsolidovaného 

celku 

7 818 311,42 7 437 250,76 7 437 250,76 0,00 

353 Zúčtovania transferov ŠR 8 163 778,22 7 955 664,33 7 955 664,33 0,00 

342 Ostatné priame dane 12 108,61 3 888,39 3 888,39 0,00 

379 Iné záväzky 413,38 293,30 293,30 0,00 

472 
Záväzky zo sociálneho 

fondu  
462,10 579,10 579,10 0,00 

381 Náklady budúcich období 0,00 3 310,97 3 310,97 0,00 

 

Spolu 16 328 317,04 15 581 305,15 15 567 083,51 0,00 

 6 

 7 

 

Sumarizácia finančných účtov k 31.12.2011  v € 

     

Názov 
Účtovný stav k 

1.1.2011 

Účtovný stav k 

31.12.2011 

Skutočnosť k 

31.12.2011 
Rozdiel 

Výdavkový rozpočtový účet 0,00 87 265 843,99 87 265 843,99 0,00 

Príjmové rozpočtové účty 0,00 14 775,41 14 775,41 0,00 

Účet sociálneho fondu 462,10 579,10 579,10 0,00 

Depozitný účet 199 100,57 45 040,98 45 040,98 0,00 

Pokladnica 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peniaze na ceste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ceniny - stravné lístky 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finančné účty spolu 199 562,67 87 326 239,48 87 326 239,48 0,00 
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 1 

 2 

 3 

                                              4 
           OBSAH 5 

6 Personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 6 

 7 

 8 

6.1  Personálne obsadenie KŠÚ 9 
    10 

Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2011 bol 32,2 zamestnancov, z toho 11 

bolo 23,7 v štátnej službe a 8,5 zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. 12 

Skutočný počet zamestnancov k 31.12.2011 bol 31, z toho v štátnej službe 23 a vo 13 

verejnom záujme 8 zamestnancov.   14 

Schválený a upravený rozpočet na mzdy pre rok 2011 bol vyčerpaný na 100%.  15 

Počet osôb pracujúcich na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  16 

v období roka 2011 boli štyri osoby, ktorým bola v priebehu roka vyplatená odmena 1 070 €. 17 

 18 

 19 

6.2  Štruktúra zamestnancov k 31.12.2011 20 
 21 

Počty zamestnancov z hľadiska vzdelania 22 

 23 

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 

 24 
Jedna zamestnankyňa KŠÚ študoval v externom štúdiu na vysokej škole. 25 

 26 

Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia 27 

 28 

Počet zamestnancov podľa 20-30 r. 31-40 r. 41-50 r. 51-60 r. nad 60 r. Spolu 

veku:                      -  z toho: 0 2 7 22 0 31 

                                   ženy 0 2 5 19 0 26 

                                   muži 0 0 2 3 0 5 

 29 

 30 

 31 

 32 

6.3 Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie 33 

 34 

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici nemá vlastné priestory, nachádza sa                 35 

v prenajatých priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici. Prenajatý počet miestností je 36 

pre činnosť úradu priestorovo dostačujúci aj s príslušným materiálnym vybavením. 37 

Úrad je materiálne vybavený tak, že môže zabezpečovať všetky požadované činnosti, 38 

naďalej je potrebné modernizovať softvérové vybavenie, informačnú techniku a spracovanie  39 

a prenos informácií. 40 
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 1 

 2 

 3 

                         OBSAH 4 

7 Ciele a prehľad ich plnenia 5 

 6 

 7 

Úlohy plánu hlavných úloh na rok 2011 boli splnené. V priebehu roka sme naďalej 8 

venovali zvýšenú pozornosť odbornému vedeniu riaditeľov škôl a školských zariadení a 9 

organizácii a riadeniu škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti Krajského školského 10 

úradu. 11 

V ekonomickej oblasti boli splnené úlohy súvisiace s rozpisom rozpočtu, úpravami 12 

počas roka a vypracovaním záverečného účtu. Pozornosť bola venovaná  systému jednotného 13 

štátneho účtovníctva a výkazníctva podľa platnej legislatívy v priamo riadených organizáciách 14 

a na KŠÚ.  15 

V odborných činnostiach súvisiacich s riadením škôl v rámci kraja boli hlavnými 16 

činnosťami najmä maturitné a záverečné skúšky, celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov 17 

základných škôl, kontrola podkladov pre normatívne financovanie škôl a školských zariadení 18 

v školskom roku 2011/2012, kontrola podkladov škôl a ich zriaďovateľov na poskytnutie 19 

nenormatívnych finančných prostriedkov.   20 

 Zriaďovatelia pokračovali v úprave siete svojich škôl a zariadení v spolupráci s 21 

krajským školským úradom, ktorý im poskytoval pomoc pri spracovaní návrhov na vyradenie 22 

zariadení zo siete, pripravoval odborné vyjadrenia. Obciam, ktoré nemajú svoj školský úrad, 23 

poskytoval krajský školský úrad odbornú pomoc vo všetkých oblastiach výkonu štátnej správy 24 

a najmä obciam, v ktorých došlo ku zmene starostu.   25 

Spolupráca s ministerstvom bola ako vždy s príslušnými odbornými zamestnancami na 26 

vysokej úrovni, podľa požiadaviek boli plnené úlohy, napr. v oblasti štatistiky, spracovaní 27 

podkladov pre financovanie škôl a školských zariadení a podkladov pre poskytovanie 28 

nenormatívnych finančných prostriedkov – na asistentov učiteľa, dopravu žiakov ZŠ, príspevky 29 

na činnosť školských úradov, vzdelávacie poukazy, havárie školských budov, požiadavky na 30 

kapitálové výdavky, podklady na poskytnutie financií na stravovanie žiakov neštátnych škôl 31 

v obecných zariadeniach školského stravovania  a pod.  32 

KŠÚ v plnom rozsahu plnil stanovené úlohy pri poskytovaní finančných prostriedkov 33 

na činnosť škôl a školských zariadení, organizoval okresné a krajské súťaže žiakov základných 34 

a stredných škôl.  35 

Z úrovne KŠÚ bola poskytovaná odborná a metodická pomoc z oblasti školstva 36 

subjektom v územnej pôsobnosti kraja, aktívna bola účasť na seminároch, konferenciách,   37 

pracovných poradách a stretnutiach so zriaďovateľmi škôl, orgánmi štátnej správy 38 

i samosprávy, ktoré vo väčšine prípadov organizoval Krajský školský úrad v Banskej Bystrici. 39 

 40 

 41 

Hlavné ciele do ďalšieho obdobia 42 

 43 
Úlohy a ciele do ďalšieho obdobia sú zhrnuté v pláne úloh organizácie na rok 2012. 44 

Okrem úloh, ktoré vyplývajú pre KŠÚ z platnej legislatívy, bude naďalej jedna z dôležitých 45 

úloh pokračovať v racionalizácii siete špeciálnych škôl a školských zariadení v pôsobnosti 46 

KŠÚ.  47 

Je potrebné naďalej v súčinnosti s ostatnými orgánmi a organizáciami v rezorte školstva   48 

skvalitňovať úroveň činností, ktoré poskytuje KŠÚ zriaďovateľom škôl a školských zariadení  49 
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hlavne v oblasti výkonu štátnej správy v školstve, zabezpečenia ďalšieho vzdelávania 1 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.   2 

Nemenej dôležitou oblasťou je zapojenie škôl do projektov a možnosti získania 3 

finančných prostriedkov do oblasti školstva z Európskej únie.  4 

 5 

Prioritné úlohy v ďalšom období 6 
 7 

- ďalšia racionalizácia siete škôl a školských zariadení zriadených KŠÚ,  8 

- skvalitniť materiálno-technické vybavenie škôl a školských zariadení v  zriaďovateľskej 9 

pôsobnosti KŠÚ, 10 

- organizovať pravidelné metodické stretnutia so zriaďovateľmi a riaditeľmi škôl a ŠZ, 11 

- systematicky kontrolovať dodržiavania platných predpisov v školách školských 12 

zariadeniach a u zriaďovateľov škôl, 13 

- informovať zriaďovateľov, školy i verejnosť o všetkých prijatých zmenách v oblasti 14 

školstva, 15 

- poskytnúť školám odbornú pomoc pri tvorbe projektov z európskych fondov,  16 

      -     poskytovať právne  poradenstvo pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej   17 

            a územnej pôsobnosti KŠÚ. 18 
            19 
            20 
                               OBSAH 21 

8 Hodnotenia a analýza vývoja organizácie v danom roku  22 

 23 

 24 

 Krajský školský úrad prostredníctvom svojich odborných zamestnancov plní v celom 25 

rozsahu všetky úlohy vyplývajúce pre školy a školské zariadenia z platnej legislatívy a ďalších 26 

školských dokumentov. Významnou mierou sa podieľa na riešení  problémov škôl a školských 27 

zariadení, na zavádzaní novej legislatívy do praxe. Každodennou komunikáciou reaguje na 28 

podnety zo škôl a školských zariadení a rieši ich požiadavky, spolupracuje so zriaďovateľmi 29 

škôl a školských zariadení, inými rezortnými organizáciami a s MŠVVaŠ SR.  30 

 Hlavnou oblasťou činnosti organizácie bola aj v roku 2011 odborná a metodická 31 

činnosť pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení, výkon štátnej správy v škol-32 

stve, finančné zabezpečenie škôl a školských zariadení, kontrola dodržiavania platnej legisla-33 

tívy, plnenie uznesení vlády v oblasti starostlivosti o mládež a vlastná činnosť úradu.  34 

 Hlavné úlohy MŠVVaŠ SR na rok 2011 boli zapracované do plánu hlavných úloh KŠÚ, 35 

boli pravidelne kontrolované a vyhodnocované. Podľa potrieb a požiadaviek boli plnené aj 36 

ďalšie úlohy. 37 

  38 

 Činnosti v organizácii zabezpečovali zamestnanci všetkých oddelení – kancelárie 39 

prednostu, osobného úradu, oddelenia odborných a metodických činností, oddelenia 40 

ekonomických činností a úseku kontroly tak, ako to vyplýva z ich pracovných náplní.   41 

  Spolupracujúcimi organizáciami boli hlavne zriaďovatelia škôl a školských zariadení – 42 

obce, VÚC, cirkvi, fyzické a právnické osoby, riaditelia škôl a školských zariadení. Ďalší 43 

partneri sú hlavne MŠVVaŠ SR, iné ústredné orgány štátnej správy, štátna školská inšpekcia, 44 

metodicko-pedagogické centrá, ostatné krajské školské úrady na Slovensku, mimovládne 45 

organizácie, občianske združenia, vysoké školy.  46 

 Ďalej úrad spolupracuje so školskými úradmi obcí a miest, ktoré požadovali hlavne 47 

informácie z oblasti novej legislatívy a výkonu štátnej správy v školstve.  Pre obce, ktoré nie sú 48 

súčasťou obecných školských úradov poskytoval KŠÚ odbornú pomoc a poradenstvo.  49 

 Obce nemajú vo väčšine prípadov odborného zamestnanca na oblasť školstva, v malých 50 
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obciach zamestnanci vykonávajú kumulované funkcie, čo ovplyvňuje kvalitu predkladaných 1 

materiálov, štatistických výkazov a dodržiavanie stanovených termínov na spracovanie 2 

požadovaných materiálov. Osvedčili sa pravidelné stretnutia s riaditeľmi škôl, školských 3 

zariadení a obecných školských úradov, kde sú poskytované všetky aktuálne informácie, 4 

vysvetľované problematické otázky, upozornenia na opakujúce sa nedostatky a okruhy 5 

problémov, ktoré je nutné riešiť.  6 

 V rámci plánu metodických návštev oddelenia odborných a metodických činností sú 7 

uskutočňované metodické návštevy škôl a školských zariadení, ktoré sú využívané hlavne na 8 

pomoc novým riaditeľom škôl, riaditeľom škôl u ktorých boli zistené nedostatky v predkladaní 9 

podkladov, ktorí realizujú rôzne projekty, resp. majú vyšší počet začlenených žiakov, resp. 10 

vytvorené špeciálne triedy a podobne.  11 

 Všetky aktuálne informácie poskytuje krajský školský úrad na svojej webovej stránke, 12 

ktorú školy a ich zriaďovatelia často navštevujú a ktorá sa stala dôležitou pomôckou pri výkone 13 

štátnej správy.   14 

  Oddelenie ekonomických činností spolupracuje so zriaďovateľmi škôl a školských 15 

zariadení v otázkach financovania školstva prostredníctvom písomného, telefonického, 16 

osobného kontaktu alebo elektronickou poštou, prípadne prostredníctvom porád 17 

organizovaných KŠÚ. Sú zriaďovatelia, ktorí pristupujú v jednaní s KŠÚ zodpovedne, 18 

požadované informácie zasielajú načas a bezchybne. Možno konštatovať, že nie všetci 19 

zriaďovatelia pristupujú k spracovávaniu a predkladaniu požadovaných údajov zodpovedne, 20 

najmä v otázkach financovania školstva. V mnohých prípadoch nedodržujú usmernenia, 21 

termíny predkladania, údaje sú chybné, musia sa aj opakovane opravovať. Stáva sa, že 22 

zriaďovatelia sa musia niekoľkokrát vyzývať, aby potrebné údaje predložili.  23 

  24 

Prínosy KŠÚ: 25 

 26 

 pre ústredný orgán KŠÚ 27 

 realizuje zámery ministerstva na území kraja, 28 

 predkladá podklady pre rozhodovací proces, 29 

 spracúva štatistické údaje, 30 

 rozpracúva usmernenia, metodické pokyny a iné rezortné predpisy na 31 

podmienky regiónu, 32 

 realizuje výkon  štátnej správy v školstve a podieľa sa realizácii a tvorbe 33 

koncepcií školstva. 34 

 35 

 pre ostatné organizácie verejnej správy a verejnosť KŠÚ 36 

 poskytuje aktuálne informácie z oblasti školstva, 37 

 poskytuje poradenstvo v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a ŠZ, 38 

 zabezpečuje podklady pre poskytovanie finančných normatívov pre školy, 39 

 vykonáva metodické a odborné poradenstvo v oblasti riadenia,  40 

 zabezpečuje organizovanie  a financovanie súťaží žiakov základných 41 

a stredných škôl v rámci kraja, 42 

 svoje poznatky uplatňuje pri zmenách legislatívy, 43 

 poskytuje informácie v rámci rezortu a podporuje rozvoj spolupráce s rôznymi 44 

organizáciami a inštitúciami,  45 

 informuje médiá o školskej problematike,   46 

 poskytuje informácie rodičom pri výbere povolania pre deti.  47 

  48 
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                                       OBSAH 1 

9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie    2 

            3 

Okruh inštitúcií, ktoré využívajú výsledky práce krajského školského úradu : 4 

 5 

 školy a školské zariadenia všetkých zriaďovateľov v územnej pôsobnosti kraja,       6 

 zriaďovatelia škôl a školských zariadení, 7 

 orgány verejnej správy, samosprávne orgány na úrovni kraja, 8 

 ústredné orgány štátnej správy, 9 

 sociálni partneri – odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, 10 

 mimovládne organizácie, 11 

 vysoké školy, 12 

 verejnosť – rodičia, žiaci, médiá.       13 
    14 
 15 
 16 
                                                               17 

Zoznam použitých skratiek 18 

                             19 

KŠÚ Krajský školský úrad 20 

MŠ SR  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 21 

MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  22 

MPSVaR  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny 23 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 24 

OOPP  Osobné ochranné prostriedky 25 

ZŠS  zariadenia školského stravovania 26 

BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  27 

CO civilná ochrana 28 

PO požiarna ochrana 29 

SR Slovenská republika 30 

ZŠ základná škola 31 

SŠ stredná škola 32 

MŠ materská škola 33 

ŠZŠ špeciálna základná škola 34 

ŠZ školské zariadenie 35 

VÚC vyšší územný celok  36 

ŠJ  školské jedálne 37 

EÚ  Európska únia 38 

ESF Európsky sociálny fond 39 

SOPK Slovenská obchodná a priemyselná komora   40 

OŠM a TK  odbor školstva mládeže a telesnej kultúry 41 

MPC  Metodicko-pedagogické centrum 42 

OOMČ oddelenie odborných a metodických činností 43 

KP kancelária prednostu 44 

OEČ oddelenie ekonomických činností 45 

APV aplikácie programového vybavenia 46 

HACCP Hazard analysis critical control point 47 

 (Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolne body)  48 
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KV OZPŠaV Krajský výbor Odborového zväzu pracovníkov školstva       1 

 a vedy  2 

CPPPP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 3 

 prevencie 4 

CŠPP Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 5 

UKF Univerzita Konštantína Filozofa 6 

NV SR Nariadenie vlády Slovenskej republiky 7 

GPM gremiálna porada ministra 8 

NÚP Národný úrad práce 9 

SOŠ pre SP stredná odborná škola pre sluchovo postihnutých žiakov 10 

SAAIC Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú 11 

 spoluprácu 12 

IKT informačno - komunikačné technológie 13 

APV aplikačné programové vybavenie 14 

DDP doplnkové dôchodkové poistenie 15 

UR upravený rozpočet 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 
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 1 
                                   OBSAH 2 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Banskej Bystrici 3 

 4 

 5 

Por. č . Názov organizácie Sídlo 

1. Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica 

2. Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica 

3. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Banská Bystrica 

4. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Lučenec 

5. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Bystrica 

6. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Banská Štiavnica 

7. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Brezno 

8. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Detva 

9. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Lučenec 

10. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Revúca 

11. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Rimavská Sobota 

12. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Veľký Krtíš 

13. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen 

14. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žarnovica 

15. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žiar nad Hronom 

16. Reedukačné centrum Čerenčany 

17. Reedukačné centrum Tornaľa 

18. Spojená škola Slovenská Ľupča 

19. Odborné učilište internátne Želovce 

20. Odborné učilište internátne Valaská 

21. Odborné učilište internátne Lučenec 

22. Spojená škola internátna Tornaľa 

23. Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Banská Bystrica 

24. Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím Nová Baňa 

25. Špeciálna základná škola Brezno 

26. Špeciálna základná škola Čierny Balog 

27. Špeciálna základná škola Polomka 

28. Špeciálna základná škola Lučenec 

29. Špeciálna základná škola Revúca 

30. Špeciálna základná škola Jelšava 

31. Špeciálna základná škola Rimavská Sobota 

32. Špeciálna základná škola Hnúšťa 

33. Špeciálna základná škola Veľký Krtíš 

34. Špeciálna základná škola Klenovec 

35. Špeciálna základná škola Zvolen 
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36. Špeciálna základná škola Banská Bystrica 

37. Špeciálna základná škola Detva 

38. Špeciálna základná škola Krupina 

39. Špeciálna základná škola Hontianske Moravce 

40. Špeciálna základná škola Žarnovica 

41. Špeciálna základná škola Žiar nad Hronom 

42. Špeciálna základná škola Banská Štiavnica 

43. Špeciálna základná škola s VJM Rimavská Sobota 

44. Špeciálna základná škola s VJM Rimavská Seč 

45. Špeciálna základná škola internátna Fiľakovo 

46. Špeciálna základná škola internátna Veľká Čalomija 

47. Spojená škola internátna Kremnica 

48. Špeciálna základná škola pre žiakov s  telesným postihnutím Detva 

49. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 

internátna 
Kremnica 

50. Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím Lučenec 

51. 
Základná škola internátna pre žiakov so sluchovým postihnutím 

Viliama Gaňu 
Kremnica 

52. Základná škola pri zdravotníckom zariadení Banská Bystrica 

53. Základná škola pri zdravotníckom zariadení Číž 

54. Základná škola pri zdravotníckom zariadení Kováčová 

55. Základná škola pri zdravotníckom zariadení Zvolen 

 1 
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