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1.     Identifikácia organizácie 
 

 

 

Názov organizácie:                    Krajský školský úrad v Košiciach 

Sídlo organizácie:                     Zádielska 1, 040 78  Košice  

                                                                                                         

Rezort / zriaďovateľ:               Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  

  Slovenskej republiky 

Kontakt:                                    tel.: ++421-055 / 72 45 442-3,  fax.: ++421-055 / 72 45 437  

  E-mail: ksuke@ksuke.sk 

  Web:     www.ksuke.sk 

IČO:                                             35557184 

Forma hospodárenia:                rozpočtová organizácia 

 

Štatutárny orgán:                       Mgr. Peter Bačkovský – prednosta – vedúci služobného  

     úradu 

  

Členovia vedenia organizácie: 
 

 

Mgr. Alžbeta Tamásová       vedúca kancelárie prednostu úradu  

Ing. Viera Kováčová   vedúca oddelenia ekonomických činností 

PaedDr. Ján Pavelčák    vedúci oddelenia odborných a metodických činností 

JUDr. Juraj Guzej   vedúci osobného úradu od 1.5.2011  

Ing. Ľudmila Uljanová odborný radca – poverená vedením osobného úradu  

do 30.4.2011 

 

                                                                            

1.1   Hlavné činnosti:  
 

Krajský školský úrad  v Košiciach (ďalej KŠÚ v Košiciach) ako orgán  štátnej správy 

zriadený zákonom  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočtovou organizáciou napojenou 

na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR). 

Zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy v Košickom kraji v oblasti školstva. 

 

 

 

 

mailto:ksuke@ksuke.sk
http://www.ksuke.sk/
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Krajský školský úrad v Košiciach v rámci svojej hlavnej činnosti: 

 

 

 vykonáva odbornú a metodickú poradenskú činnosť vo vzťahu ku školám a školským 

zariadeniam vo svojej územnej pôsobnosti bez rozdielu zriaďovateľov, 

 riadi, koordinuje, metodicky usmerňuje  a kontroluje činnosť  škôl a školských zariadení vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

 kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy 

a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach vo svojej 

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

pracovnoprávnej na školách a  školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,  

 na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu 

rozpočtového roka z rezortu MŠVVaŠ SR vykonáva rozpis normatívnych a nenormatívnych 

finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a mesačne realizuje prevod 

finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení ,  

 v súlade s §8 písm.c zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení realizuje so zriaďovateľmi škôl, ako aj školami a školskými 

zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie a posudzuje opodstatnenosť  

predložených  požiadaviek,  

 v zmysle § 7 ods. 1) až 3) zákona č. 597/2003 Z. z.  zabezpečuje spracovanie súhrnnej správy 

o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok, 

 plní úlohy služobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a úlohy 

zamestnávateľa pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na KŠÚ v 

Košiciach,  

 zabezpečuje personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, 

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

správy. 

 

2.      Poslanie a strednodobý výhľad organizácie 

 
   

KŠÚ v Košiciach ako orgán miestnej štátnej správy sa zameriava na zvyšovanie kvality 

výchovy a vzdelávania v Košickom kraji. Systematicky poskytuje aktuálne informácie školám 

a školským zariadeniam a zriaďovateľom i ďalším subjektom podieľajúcich sa na chode škôl 
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a školských zariadení. Priebežne zabezpečuje implementáciu novej legislatívy v oblasti školstva do 

práce škôl. 

  Aktívne zabezpečuje spätnú väzbu pre MŠVVaŠ SR, k tomu vykonáva kontroly zamerané 

na dodržiavanie platných právnych predpisov. Naše skúsenosti potvrdili správne smerovanie 

činnosti úradu, práca sa výrazne skvalitnila. Úrad je vnímaný ako kompatibilný subjekt v školstve, 

ktorý je dôležitým, nápomocným pri riadení a riešení problémov. 

Aj naďalej bude KŠÚ v Košiciach klásť dôraz na plnenie úloh, stanovených citovaným 

zákonom. Z hľadiska strednodobých úloh a cieľov bude venovať zvýšenú pozornosť nasledovným 

oblastiam a úlohám: 

 

Oblasť výkonu miestnej štátnej správy, riadenia a odborného usmerňovania    

 

 plnenie úloh vyplývajúcich z reformy školstva  

 zvyšovanie profesionality zamestnancov KŠÚ v Košiciach, hľadať a využívať nové metódy 

práce s cieľom skvalitňovania riadiacej práce a usmerňovania zriaďovateľov a riaditeľov 

škôl a školských zariadení,  

 realizácia koncepcií rozvoja poradenských zariadení v Košickom kraji,  

 koordinovanie výchovy a vzdelávania individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných školách,  

 aktivity a pomoc pri zapájaní sa organizácie a škôl do európskej spolupráce,  

 využívanie možností získavania mimorozpočtových finančných prostriedkov 

prostredníctvom projektov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,  

 zabezpečovanie úloh súvisiacich s prípravou, podávaním a realizáciou projektov,  

 aplikácia zákona č. 317/2009 Z z. o pedagogických a odborných zamestnancoch do praxe,  

 rozpracovanie koncepcie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov a jej realizácia v školách a školských zariadeniach v spolupráci so 

vzdelávacími inštitúciami  

 aplikácia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov do praxe,  

 plnenie úloh v oblasti skvalitňovania podmienok informatizácie v školstve,  

 plnenie úloh v oblasti organizačného a finančného zabezpečenia realizácie predmetových 

olympiád,  postupových a športových súťaží žiakov 

 

Oblasť zabezpečovania materiálnych podmienok  
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 skvalitňovanie priestorového a vnútorného vybavenia škôl a školských zariadení 

      v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ,  

 zlepšovanie technického stavu objektov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti, vrátane ich čiastočnej debarierizácie,  

 spracovávanie projektov za účelom skvalitnenia podmienok úradu a škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,  

 využívanie možností získania finančných prostriedkov prostredníctvom výziev za účelom 

zlepšenia podmienok zamestnancov KŠÚ v Košiciach a na skvalitnenie výchovno-

vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach . 

 

Oblasť ľudských zdrojov  

 

 zabezpečenie vzdelávania zameraného na rozvoj osobného potenciálu, komunikáciu, 

prezentačné schopnosti a zvládanie stresu,  

 zabezpečovanie  ďalšieho vzdelávania zamestnancov,  

 zoptimalizovanie opisov pracovných činností a pracovných náplní zamestnancov KŠÚ v 

Košiciach tak, aby bolo plnenie úloh rovnomerne rozložené a aby bola zabezpečená 

vzájomná zastupiteľnosť jednotlivých zamestnancov.  

 

Oblasť finančných zdrojov  

 

 racionalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v 

Košiciach,  

 zintenzívnenie vnútornej a vonkajšej kontrolnej činnosti,  

 zabezpečenie  predaja trvale prebytočného majetku,  

 realizovanie úloh spojených s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe 

KŠÚ v Košiciach a v správe škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR.  

 

3.      Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
  

  Kontrakt KŠÚ v Košiciach s MŠVVaŠ SR v roku 2011 nebol uzatvorený. 

 

4.      Činnosti / produkty organizácie a ich náklady 
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4. 1  Pracovné činnosti v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu 
 

 V zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu v Košiciach (ďalej KŠÚ v 

Košiciach) v roku 2011 bolo:  

 37 škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

 5 špeciálnych výchovných zariadení   

 9 školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie.  

Sieť škôl a školských zariadení 

 V rámci racionalizačných opatrení boli v roku 2011 v sieti škôl a školských zariadení 

(ďalej ŠZ) uskutočnené nasledovné zmeny: 

 Odborné učilište internátne, Hlavná 232, Viničky – vyradené a následne zrušené.  

 Zo siete škôl a školských zariadení bolo v roku 2011 vyradené Diagnostické centrum, 

Opatovská cesta 101, Košice, a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Opatovská 

cesta 101, ktoré boli následne zaradené ako súčasti Liečebno-výchovného sanatória, 

Tešedíkova 3, Košice – Barca.  

 Zo siete bola vyradená bola Špeciálna materská škola, Opatovská cesta 101, Košice, ktorá bola 

zaradená do siete ako organizačná zložka Spojenej školy, Opatovská cesta 97, Košice.  

 Základná škola, Opatovská cesta 101 bola vyradená zo siete a zrušená, žiaci boli umiestnení 

v  Základnej škole, Tešedíkova 3, Košice – Barca.  

 Zo siete škôl a ŠZ bola vyradená a následne zrušená Špeciálna základná škola, Opatovská 

cesta 101, Košice, v ktorej neboli zaradení žiadni žiaci. Týmito organizačnými zmenami boli 

uvoľnené priestory pre Spojenú školu, Opatovská cesta 97, ktorá je v súčasnosti v prenajatých 

priestoroch patriacich Košickému samosprávnemu kraju. 

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Poľná 1, Trebišov, ktoré vyradené a následne  

zaradené do siete ako súčasť Spojenej školy, Poľná 1, Trebišov. 

 Centru špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice bola v roku 2011 udelená 

právna subjektivita. 

 Odbornému učilišťu internátnemu, Školská 12, Michalovce, ktoré je organizačnou zložkou 

Spojenej školy, Školská 12, Michalovce,  bol v roku 2011 prepožičaný uvedený čestný názov 

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu. 
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 KŠÚ v Košiciach zabezpečoval komplexnú starostlivosť o školy a ŠZ vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti. Rozpracoval koncepciu kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

a odborných zamestnancov a zabezpečil jej uplatňovanie prostredníctvom usmerňovania pri tvorbe 

plánov kontinuálneho vzdelávania v školách a v ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Okrem 

toho pravidelne sleduje a vyhodnocuje kvalifikovanosť pedagogických a odborných zamestnancov 

s cieľom jej zvyšovania.  

 V súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. KŠÚ v Košiciach vykonal hodnotenie 

vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. 

 Odborní radcovia aktívne spolupracovali s oddelením ekonomických činností (ďalej OEČ) pri 

dohodovacom konaní s riaditeľmi škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

a prekonzultovali s nimi organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012. 

 Prostredníctvom ôsmich porád s odborným zameraním KŠÚ v Košiciach pre vedúcich 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

informoval o zmenách v legislatíve a nových úlohách vo výchove a vzdelávaní.  Podľa potreby 

vypracoval metodické pokyny, usmernenia a ďalšie materiály týkajúce sa najmä problematiky 

zaraďovania žiakov so zdravotným znevýhodnením do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

oblasti bilingválneho vzdelávania a pedagogického poradenstva a prevencie, školského 

stravovania. 

 Odborný rast pedagogických a odborných zamestnancov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach zvyšoval uskutočňovaním odborných seminárov, porád 

konferencií, metodického združenia a ďalších podujatí. 

 Pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo 

zorganizované metodické združenie so zameraním na prácu s interaktívnou tabuľou.  

 Ďalej v roku 2011 boli uskutočnené nasledovné podujatia : 

5 porád s riaditeľmi poradenských zariadení, 

2 porady pre výchovných poradcov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,  

1 porada s odbornými zamestnancami školských úradov Košického kraja, 

1 porada so zriaďovateľmi škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

5 porád s riaditeľmi materských škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v spolupráci so 

školskými úradmi, 
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13 pracovných  stretnutí s vedúcimi ŠJ a školskými úradmi, k zabezpečeniu zdravej výživy pre 

talentovanú mládež športových škôl a športových tried a k národnému projektu E-modelu 

HCCP,   

1 odborný seminár pre riaditeľov škôl a ŠZ ku Dňu učiteľov 2011, 

1 konferencia o špeciálnom školstve, 

aktívna účasť škôl a ŠZ na Workshope s odborným, kultúrnym a športovým zameraním 

v Pribeníku, 

stretnutie so študentmi stredných škôl pri príležitosti Dňa študentov, 

preškolenie pedagogických zamestnancov k používaniu interaktívnej tabule, 

slávnostné vyhodnotenie víťazov krajských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, 

7 zasadnutí komisií pre športové súťaže, krajského štábu OFDMS Košického kraja, vedúci 

predmetových komisií TV na stredných školách. 

 

KŠÚ v Košiciach v zmysle  § 16, 17 a 18  zákona č. 596/2003 Z. z. spracoval   19 žiadostí 

o zmenu v sieti škôl a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ku ktorým bola spracovaná 

dokumentácia v zmysle platnej legislatívy. V súvislosti so zmenami v sieti vypracoval 16 dodatkov 

k zriaďovacím listinám.  

 Pre zriaďovateľov v územnej pôsobnosti zmysle § 16, 17 a § 18 zákona č. 596/2003 Z. z. bolo 

spracovaných 77 odborných stanovísk k zaraďovaniu, vyraďovaniu a zmenám v sieti škôl 

a ŠZ a pri zaraďovaní  učebných a študijných odborov do siete škôl a ŠZ v SR. 

 

Výkon činností v zmysle správneho konania  

 

KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodol v prvom 

stupni v zmysle § 64 ods. 4 a  § 161 ods. 2  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o počte 

tried a počte žiakov do 1. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom v územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach 22 rozhodnutí pre prijímacie konanie pre školský rok 2012/2013. 

 

KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve rozhodol v prvom 

stupni v zmysle § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o počte tried 1. ročníka 
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stredných škôl v zriaďovateľskej  pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 3 rozhodnutia KŠÚ pre prijímacie 

konanie pre školský rok 2012/2013. 

 

 KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán podľa § 10 ods. 10  písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. 

a podľa § 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov, rozhodol v druhom stupni:  

 vo veci podaných odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľov o výsledkoch prijímacieho konania 

pre školský rok 2011/2012 46 rozhodnutí KŠÚ v Košiciach v 2. stupni v rámci prijímacieho 

konania na stredné školy v svojej zriaďovateľskej  pôsobnosti (Gymnázium, Park mládeže 5 

v Košiciach a Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach): 

 

Odvolanie Prijaté Potvrdené Zmenené 

na bilingválne štúdium 11 11 0 

na 4 ročné štúdium 31 31 0 

na 8 ročné štúdium 4 4 0 

Spolu 46 46 0 

 

 vo veci podaných odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľa o vylúčení zo štúdia v Strednej 

odbornej škole železničnej, Palackého 14  v Košiciach v roku 2011 KŠÚ vydal 1 rozhodnutie  

(KŠÚ v Košiciach potvrdil rozhodnutie riaditeľa školy).  

 

V roku 2011  KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní a s § 31 až 34 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodoval  v prvom stupni vo veci 

rozhodovania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami 

a strednými školami v zahraničí (§10 ods. 8) zákona č. 596/2003 Z.z.).  

Krajský školský úrad v Košiciach prijal 26 žiadostí o uznanie rovnocennosti dokladu 

o vzdelaní a to zo štátov: Veľká Británia – 2, Izrael – 2, Saudská Arábia – 5, USA – 3, Ukrajina 

– 3, Grécko – 6, Macedónsko - 1, Francúzsko – 1, Írsko – 1 a Česko – 1. Vo všetkých 

prípadoch bolo v spolupráci so Strediskom ekvivalencie dokladov o vzdelaní pri Ministerstve 

školstva, vedy výskumu a športu vydané rozhodnutie v 23 prípadoch a 1 potvrdenie. Správne 

poplatky vo výške a' 6,50€ boli prijaté vo forme kolkových známok, ich evidencia je vedená 

v osobitnom zošite. 
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  V roku 2011 KŠÚ v Košiciach zorganizoval 6 výberových konaní na menovanie riaditeľov 

škôl a ŠZ v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti :  

 ŠZŠ – Speciális Alapiskola, Majlátha 1, Kráľovský Chlmec;  

 ŠZŠ Inžinierska 24, Košice;  

 CPPPaP, Okružná 3657, Michalovce (2x);  

 CŠPP, Bocatiova 1, Košice 

 ZŠ pri ZZ Hraň 447.   

 Okrem toho sa odborní radcovia KŠÚ v Košiciach v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. zúčastnili 

31 výberových konaní vyhlásených orgánmi územnej samosprávy s hlasom rozhodujúcim. 

 

KŠÚ v Košiciach delegoval 20 odborných radcov do rád škôl a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti, z toho 9 z OOMČ, 7 z OEČ, 3 z KP a 1 z OÚ. Okrem toho KŠÚ v Košiciach delegoval 

do rád škôl a ŠZ aj 37 vedúcich zamestnancov škôl a ŠZ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

KŠÚ v Košiciach pripravil podklady na zverejnenie zoznamov voľných miest žiakov na 

stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, po jednotlivých termínoch prijímacieho 

konania v príslušnom školskom roku. 

Počas roka 2011 boli priebežne vypracované boli podklady na prerokovanie v Územnej 

školskej rade pri KSK a v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK. V oboch 

orgánov mal KŠÚ v Košiciach delegované svoje zastúpenie. 

Pracovné činnosti pre obce, ktoré nemajú zriadený školský úrad 

 

 KŠÚ v Košiciach vykonával odborné a metodicko-konzultačné činnosti pre zriaďovateľov a 

vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, 

ktoré nie sú školskými úradmi. 

 KŠÚ v Košiciach podľa § 10 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ako príslušný orgán spracoval 

podklady k prerokovaniu žiadosti účastníkov konania o potvrdenie školského úradu pre obce 

Bretka, Gemerská Hôrka, Kráľovský Chlmec, Lastovce a Veľká Ida. 

KŠÚ v Košiciach spolupracoval s riaditeľmi škôl a ŠZ v obciach, ktoré nemajú zriadený 

školský úrad, so zákonnými zástupcami žiakov a zriaďovateľmi. V odôvodnených prípadoch 

spolupracoval so Štátnou školskou inšpekciou. 
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Realizácia úloh vo vzťahu k zriaďovateľom, školám a ŠZ  v územnej pôsobnosti 

   

V územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo k 31.12.2011 : 

 313 zriaďovateľov  štátnych základných škôl a ŠZ,  

 63 zriaďovateľov súkromných škôl a ŠZ, 

 14 zriaďovateľov cirkevných škôl a ŠZ, 

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

 1   zriaďovateľ špeciálnych škôl a ŠZ – KŠÚ v Košiciach, 

 spolu  392 zriaďovateľov 

 

Z celkového počtu 315 zriaďovateľov (mestá a obce ) bolo 229 obcí  zaradených do 24 školských 

úradov (z nich 176 obcí bol prenesený výkon štátnej správy). Ostatných 87 obcí, kde je zriadená 

základná škola, resp. materská škola (z toho v 44 obciach bol prenesený výkon štátnej správy). 

Tieto obce, ktoré nemajú zriadený školský úrad, patrili v súlade so zákonom pod odborno-

metodickom riadenie KŠÚ v Košiciach.   

KŠÚ v Košiciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve poskytoval odbornú poradenskú činnosť zriaďovateľom a riaditeľom škôl 

a ŠZ osvedčenými, efektívnymi formami a metódami práce. Najčastejšími spôsobmi poskytovania 

odbornej poradenskej činnosti boli metodické pokyny a usmernenia, týkajúce sa činnosti škôl 

a zriaďovateľov, ďalej porady, semináre a osobné konzultácie. 

 KŠÚ v Košiciach rozpracoval úlohy vyplývajúce z Pedagogicko-organizačných pokynov 

MŠVVaŠ SR na podmienky Košického kraja. Operatívne upozorňoval školy a ŠZ v územnej 

pôsobnosti na zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na úseku školstva a vydával 

pokyny na ich včasné plnenie.  

KŠÚ v Košiciach posúdil žiadosti zriaďovateľov o pridelenie finančných prostriedkov na 

asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zo škôl a ŠZ v zriaďovateľskej a 

územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach : 

 počet požadovaných asistentov učiteľa : 139 

 počet odsúhlasených asistentov učiteľa MŠVVaŠ SR : 74.  

K úspešnému priebehu maturitných skúšok, záverečných skúšok, absolventských skúšok boli 

spracované nasledovné dokumenty: 

 menovacie dekréty pre predsedov komisií pre MS, AS, ZS,   

 organizačné pokyny pre školy, harmonogramy a databázy pre MS, AS, ZS, 
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 podklady a vyhodnotenia MS pre MŠVVaŠ  SR a NÚCEM,  

 podklady pre ŠŠI, stavovské, resp. profesijné organizácie.  

 

 KŠÚ v Košiciach zabezpečoval prípravu maturitných skúšok v spolupráci s Národným 

ústavom certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 

318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.  

Pre organizáciu externej časti a PFIČ maturitnej skúšky boli podľa pokynov NÚCEM               

spracované aktuálne databázy škôl, distribučných miest, spájania škôl na externú časť maturitnej 

skúšky, organizácia náhradného termínu maturitnej skúšky, zber, spracovanie a vyhodnotenie 

údajov, požadovaných podkladov a výsledkov maturitných skúšok.  

KŠÚ v Košiciach zabezpečil v dňoch od 15. marca do 18. marca 2011 (riadny termín EČ 

a PFIČ MS) a  v dňoch od 14. apríla do 18. apríla  2011 (náhradný  termín  EČ a  PFIČ MS) 

odovzdávanie a preberanie zásielok na externú časť a  PFIČ maturitnej skúšky v rámci 6 

distribučných miest v Košickom kraji (Michalovce, Trebišov, Rožňava, Spišská Nová Ves a v KŠÚ 

v Košiciach).  Odborní radcovia KŠÚ v Košiciach vykonali 12 kontrol priebehu EČ a PFIČ. 

Kontrolami neboli zistené žiadne porušenia pokynov NÚCEM. 

Všetky zásielky a pokyny boli školám doručené včas a bez poškodenia v zmysle pokynov 

NÚCEM. Maturitné skúšky v Košickom kraji sa v školskom roku 2010/2011 konali v 104 

stredných školách (z toho 2 spojené školy, 36 gymnázií, 65 SOŠ a 3 konzervatóriá). Ústna časť 

maturitnej skúšky sa konala v riadnom skúšobnom období v dňoch od 16. mája do 3. júna 2011 

v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR.  

Menovacie dekréty v rámci ukončovania štúdia na stredných školách: 

V zmysle platných predpisov v roku 2011 KŠÚ v Košiciach vydal : 

 102 vymenovacích dekrétov pre predsedov školských maturitných komisií, 

 1202 vymenovacích dekrétov pre predsedov predmetových maturitných komisií,  

 77 vymenovacích dekrétov pre predsedov skúšobných komisií na záverečné skúšky, 

 11 vymenovacích dekrétov pre predsedov skúšobných komisií na absolventské skúšky, 

 4 vymenovacie dekréty pre predsedov skúšobných komisií pre štátne jazykové skúšky, 

 zmeny dekrétov zapríčinené najmä chorobnosťou, zmenou pracoviska, vzdania sa funkcie 

a pod.                                             
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Vyúčtovanie nákladov maturitných  skúšok,  absolventských skúšok a záverečných skúšok bolo 

prekontrolované a uskutočnené v spolupráci s OEČ KŠÚ v Košiciach podľa pokynov MŠVVaŠ SR  

v mesiacoch jún až november 2011.  

Informácie pre odbornú i laickú verejnosť KŠÚ v Košiciach zverejňuje pravidelne na web stránke 

úradu, podľa charakteru informácií sú tieto zasielané školám, ŠZ a ich zriaďovateľom 

prostredníctvom elektronickej pošty, resp. cestou Slovenskej pošty. 

KŠÚ v Košiciach spolupracoval s krajským hygienikom pri vydaní operatívneho pokynu v jednom 

prípade výskytu epidémie v roku 2011. 

V hodnotenom období boli spracované usmernenia a pokyny zamerané na všetky oblasti plnenia 

poslania a úloh KŠÚ v Košiciach :  

 Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v 

zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach na školský rok 2011-2012, 

 Usmernenie k zberu údajov pre normatívne na rok 2012 pre zriaďovateľov všetkých typov 

škôl, odborní radcovia OOMČ preberali osobne protokoly pre normatívne financovanie od 

zriaďovateľov škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, porovnávali údaje s údajmi 

uvedenými v štatistických výkazoch a zadávali kódy protokolov do databázy. V prípade 

potreby boli nápomocní pri prepracovávaní protokolov alebo štatistických výkazov. 

 Odborní radcovia preberali a kontrolovali správnosť protokolov vzdelávacích a kultúrnych 

poukazov a podkladov k dopravnému pre žiakov. 

 Organizačné pokyny KŠÚ v Košiciach pre riaditeľov stredných škôl v územnej pôsobnosti 

v oblasti zabezpečenia úloh pri ukončovaní štúdia na stredných školách : 

a)   k zabezpečeniu organizácie a realizácie maturitných skúšok, 

b)   k zabezpečeniu organizácie a realizácie záverečných a absolventských skúšok,  

c)   k zabezpečeniu vyúčtovania  maturitných  skúšok,  absolventských a záverečných 

 skúšok.  

 Metodický pokyn k finančnému zabezpečeniu a vyúčtovaniu súťaží žiakov organizovaných na 

základných školách, stredných školách a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

 Metodický pokyn k organizačnému zabezpečeniu športových súťaží na základných školách, 

stredných školách a ŠZ v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

 Metodický pokyn k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie, 

 Metodický pokyn k uplatňovaniu zákona č. 390/2011 Z. z. v praxi, 

 Usmernenie k spracovaniu Súhrnnej správy o hospodárení za rok 2010, 
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 Usmernenie k dohodovaciemu konaniu na rok 2011 – kreditové príplatky, 

 Metodické usmernenia k financovaniu prenesených kompetencií, 

 Usmernenie k úhrade nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov 

a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, 

 Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

k predkladaniu účtovných závierok, 

 Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach ku 

Konsolidovanej účtovnej závierke účtovných jednotiek verejnej správy, 

 Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

k spracovaniu nefinančného ukazovateľa v RIS – údaje o dosiahnutej skutočnosti z výkazu 

PRÁCA 2-04, 

 Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

k spracovaniu štatistického výkazu o práci v školstve Škol (MŠSR) 1-04, 

 Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k 

rozpisu návrhu rozpočtu na obdobie 2012 – 2014 v informačnom systéme ŠP – RIS – MODUL 

ZORO, 

 Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

k spracovaniu rozboru hospodárenia v zmysle osnovy stanovenej MŠVVaŠ SR, 

 Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

k zákonu č. 546/2011 Z.z., resp. k novele zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

o povinnom zverejňovaní zmlúv, 

  Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

k novele Zákonníka práce, platného od 1.9.2011, 

 Usmernenie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

k novele zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Metodické usmernenie k postupom v oblasti financovania, rozpočtu, účtovníctva a správy 

majetku štátu pri zániku rozpočtovej organizácie (OUI Viničky, DC Košice), 
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 Metodické usmernenie k postupom v oblasti financovania, rozpočtu, účtovníctva a správy 

majetku štátu pri vzniku rozpočtovej organizácie (ŠZŠ Kráľovský Chlmec, CŠPP Košice). 

V záujme skvalitňovania predpisov a legislatívy boli spracované odborné stanoviská, podnety 

a pripomienky pre MŠVVaŠ SR : 

1. Pripomienkové konanie k novelizácii školskej legislatívy (k zákonu č. 596/2003 Z. z., zákonu 

č. 245/2008 Z. z. (školský zákon), zákonu č. 317/2009 Z. z., vyhláške o základnej škole, 

vyhláške o základnej umeleckej škole, Koncepcii výchovy a vzdelávania v MŠ, ZŠ a SŠ, 

stratégii v oblasti počtu žiakov v triedach, posudzovaniu výkonov CPPPaP, smernici 

o zapožičaní čestných názvov školám a ŠZ, k vyhláške o účele použitia príspevku na žiakov 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, smernici o prideľovaní kreditov), 

2. Pripomienkové konanie k Pedagogicko-organizačným pokynom MŠVVaŠ SR na školský rok 

2011-2012, 

3. Spracovanie podkladov k priestorovej analýze základných škôl so zvýšenou koncentráciou 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

4. Spracovanie podkladov k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov  v oblasti 

vzdelávania,  

5. Vypracovanie podkladov na morálne oceňovanie v rezorte školstva pri príležitosti Dňa 

učiteľov 2011, 

6. Pripomienkové konanie k materiálno- spotrebným normám  a receptúram pre ŠSZ. 

7. Stanovisko k údajom žiakov za MŠ, ZŠ, SOŠ a gymnáziá ako identifikačné údaje o škole a o 

zriaďovateľovi školy pre MŠVVaŠ SR. Materiál Údaje o školách regionálneho školstva 

(návrh) sa predkladal na základe zadania ministrom školstva, vedy, výskumu a športu s cieľom 

zníženia informačnej nerovnosti v oblasti škôl regionálneho školstva pre širokú verejnosť po 

jeho prerokovaní v užšom vedení ministerstva.  

8. Stanovisko ku Stratégii integrácie Rómov do roku 2020  

9. Stanovisko k Stratégii v oblasti počtu žiakov na jedného učiteľa v regionálnom školstve s 

prognózou na nasledujúce obdobie  

10. Stanovisko k Projektu OECD Country Background Report – Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania - Otázky pre zriaďovateľov škôl . 

KŠÚ v Košiciach zabezpečoval spoluprácu vo veciach výchovy a vzdelávania s obcami, 

samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými 
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osobami a s fyzickými osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru vrátane súťaží detí 

a žiakov škôl a ŠZ vo svojej územnej pôsobnosti. 

Poskytoval odbornú a poradenskú činnosť všetkým zriaďovateľom škôl a ŠZ vo svojej 

územnej pôsobnosti a školám a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v oblasti 

organizácie výchovy a vzdelávania, školského stravovania, práce s mládežou, rozvoja telesnej 

výchovy a športu. 

Pripravoval podklady na organizačné, finančné a materiálne zabezpečenie krajských a 

obvodných kôl súťaží žiakov škôl a ŠZ, športové súťaže a predmetové olympiády registrované 

ministerstvom školstva. Zabezpečoval spoluprácu s právnickými osobami a občianskymi 

združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru detí mládeže inú záujmovú činnosť žiakov 

škôl a ŠZ v pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. 

KŠÚ v Košiciach odborne usmerňoval vedúcich zamestnancov školských jedální vo svojej 

územnej pôsobnosti. Vykonával odborné kontroly v školských jedálňach v územnej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach a vypracúval podklady na hodnotenie školského stravovania. Aktívne 

spolupracoval s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zabezpečoval dohľad nad výživou 

detí a mládeže. Kontroloval dodržiavanie materiálno-spotrebných noriem pri príprave jedál v 

územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.  

Informatívnu, hodnotiacu i komparatívnu funkciu  majú aj správy, ktoré KŠÚ v Košiciach v roku 

2011 spracoval. Sú to najmä: 

1. Podklady podľa zaslanej  osnovy a tabuľky k spracovaniu  prehľadu o výkone štátnej správy  za 

roky 2007, 2008, 2009 pre MŠVVaŠ SR v roku 2011. 

2. Podklady pre zabezpečenie odpočtu plnenia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 

357/2009, ktorým bol schválený „Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009-

2011“.  

3. Podklady k  odpočtu plnenia úloh vyplývajúcich z príslušných uznesení vlády SR k realizácii 

zámerov v rámci Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 v súlade s Národným 

programom výchovy a vzdelávania v  SR na najbližších 15 – 20 rokov.  

4. Podklady do správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach 

v Košickom kraji v školskom roku 2010/2011 pre potreby Štátnej školskej inšpekcie.  

5. Podklady pre MŠVVaŠ SR k aktualizácii databázy školských úradov v Košickom kraji.  
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6. Tvorba podkladov k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov pre MŠVVaŠ 

SR v roku 2011.  

7. Zber údajov zo základných škôl Košického kraja k demografickému vývoju žiakov a ich 

zaškolenosti s dôrazom na zmennosť.  

8. Podklady k zabezpečeniu školských obvodov v obciach Hrabušice pre Obce Betlanovce  a 

Vydrník a v obci Kecerovce pre obce Bačkovík, Boliarov, Čakanovce, Herľany, Vtáčkovce. 

9. Správy :  

 o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní škôl a ŠZ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v školskom roku 2010-2011, 

 o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní základných umeleckých škôl v 

Košickom kraji v školskom roku 2010-2011, 

 o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní základných škôl v Košickom kraji v 

školskom roku 2010-2011 

 podklady do správy Štátnej školskej inšpekcie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. 

10. Návrh KŠÚ v Košiciach na racionalizačné opatrenia škôl a školských zariadení od 1.9.2011.  

11. Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh KŠÚ  v Košiciach za rok 2011. 

12. Záverečná správa z testovania žiakov 9. ročníka základných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach. 

13. Záverečná správa z distribúcie maturitných testov a kontroly podmienok MS 2011. 

14. Správa o zabezpečení zdravej výživy pre talentovaných žiakov športových škôl a športových 

tried. 

Smerovanie vývoja špeciálneho školstva v Košickom kraji je spracované a konkretizované 

v  Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v školách a v ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach na roky 2010-2015.  

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii 

školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, praktických školách, na OU a na jazykových školách bolo 

zaevidovaných 65 oznámení  riaditeľov o udelení voľna pre žiakov v roku 2011.  

Osobné a telefonické konzultácie prostredníctvom elektronickej pošty sú často uplatňované  

riaditeľmi, zriaďovateľmi škôl a ŠZ a učiteľmi. Otázky boli zamerané hlavne na:   

 pracovno-právnu oblasť.: zastupovanie počas kontinuálneho vzdelávania, používanie 

príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách, výberové konania, odchodné 

a odstupné pedagogických zamestnancov, porušovanie pracovnej disciplíny, posudzovanie 
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zaradenia učiteľov do platových tried, práca nadčas, prideľovania kreditov a  kreditového 

príplatku, posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov, uplatňovanie zákona č. 

390/2011 Z. z. v praxi, uvádzania začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov, 

neposkytnutie príplatkov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zamestnávateľmi škôl v rámci 

originálnych kompetencií, zloženie rady školy, 

 organizačnú oblasť: otázky prijímania detí a žiakov do škôl a ŠZ, predčasné ukončenie 

predprimárneho vzdelávania, zaraďovanie a vyraďovanie škôl a ŠZ zo siete, organizačné 

a finančné zabezpečenie školských súťaží, udeľovanie právnej subjektivity materským školám, 

spracovávania rozhodnutí riaditeľom školy, problémom škôl s vyučovacím jazykom 

národnostných menšín, zaraďovania učebných a študijných odborov do siete, problematika 

pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy, dopravné pre žiakov, asistenti učiteľa, zber údajov 

pre normatívne financovanie a pod.  

 

Predmetové olympiády 

 

KŠÚ v Košiciach v  roku 2011 organizačne zabezpečil 16 celoslovenských kôl súťaží 

v Košickom kraji. Celkovo bolo KŠÚ v Košiciach vydaných 83 poverení na organizovanie 

jednotlivých súťaží a 430 menovacích dekrétov pre členov jednotlivých komisií a odborných 

porôt a podpísaných 87 zmlúv o finančnom zabezpečení vedomostných súťaží. 

Na úrovni okresných kôl bolo v roku 2011 zorganizovaných 261 vedomostných súťaží. Zúčastnilo 

sa na nich 7 410 žiakov. Ďalej bolo zorganizovaných 40 vedomostných súťaží na úrovni krajského 

kola, na ktorých sa zúčastnilo spolu 1721 žiakov.  

Predmetové olympiády boli vyhodnotené na stretnutí víťazov krajských kôl predmetových 

olympiád, ktorého sa zúčastnilo 77 ocenených žiakov. 

V roku 2011 bolo na okresné a krajské kolá POPS vyčerpaných 51 000,- € a na celoslovenské kolá 

súťaží 50 506.- €. 

 

Športové  súťaže 

 Organizácia športových súťaží v roku 2011 prebiehala prostredníctvom poverených 

organizátorov (CVČ, ZŠ, SŠ). Koordinácia súťaží v jednotlivých okresoch bola zabezpečovaná v 

úzkej spolupráci s koordinátormi v jednotlivých okresoch (členovia Krajskej odbornej komisie pre 

športové súťaže). Prebiehala postupná implementácia organizačného zabezpečovania školských 

športových súťaží cez internetový portál.  
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V oblasti športových súťaží bolo zorganizovaných 523 školských športových súťaží 

(postupové športové súťaže vyhlásené MŠVVaŠ SR), zúčastnilo sa na nich približne 25 000 žiakov 

základných a stredných škôl. Pre organizátorov bolo spracovaných 159 poverení a uzavretých 172 

zmlúv o finančnom zabezpečení súťaží. V roku 2011 bolo na športové súťaže vyčerpaných 

68 796,- €. 

 

Rozvojové projekty 2011: 

 

KŠÚ v Košiciach vykonal zber, kontrolu, schvaľovanie a poradenskú činnosť predložených 

rozvojových projektov vyhlásených MŠ SR na rok 2011. Odborne posúdil, skontroloval a postúpil 

na MŠVVaŠ  160  projektov. Z tohto počtu bolo podporených odbornou komisiou MŠ SR 20   

projektov. 

 

Testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - T9  

 

Testovania  žiakov 9. ročníka ZŠ dňa 9. marca 2011 sa v Košickom kraji zúčastnilo 6 026 

žiakov  v 198 základných školách. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sa v riadnom termíne 

nemohli testovania zúčastniť, bol 29. marec 2011. V Košickom kraji sa testovania v náhradnom 

termíne zúčastnilo 12 žiakov.  

V testovanej skupine mohlo byť  najviac 15 žiakov , tzn. v Košickom kraji  bolo vytvorených 401 

skupín. V každej skupine zabezpečil KŠÚ v Košiciach externý dozor učiteľov z iných základných, 

prípadne stredných škôl. Pedagogickí zamestnanci KŠÚ v Košiciach sa zúčastnili kontroly na 

vybraných školách v rámci celého Košického kraja.  

Z celkového počtu 198 škôl bolo 178 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 20 škôl 

v vyučovacím jazykom maďarským.  

Počet testovaných žiakov podľa predmetov v Košickom kraji: 

 

 Slovenský jazyk a literatúra :     5640 žiakov 

 Matematika :                              6026 žiakov 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra :    388 žiakov (školy s VJM) 

 Maďarský jazyk :                        388 žiakov (školy s VJM) 

 Žiaci so zdravotným znevýhodnením :    176 žiakov. 

 

Percentuálna úspešnosť žiakov  v testovaní T9 v roku 2011 v Košickom kraji: 
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 Slovenský jazyk a literatúra:    57,2% . V porovnaní s národným priemerom sú výsledky 

horšie o 1%. NP bol 58,2% . 

 Matematika :  52,8% , čo je porovnateľné s celonárodným priemerom , ktorý bol 52,9%. 

Organizáciu i priebeh testovania možno hodnotiť pozitívne, priebeh nebol ničím narušený.  

Odborní radcovia OOMČ sa aktívne zúčastňovali na poradách organizovaných MŠVVaŠ 

SR, zriaďovateľmi škôl a ŠZ a školskými úradmi. Zúčastňovali sa na seminároch s  problematikou 

školskej legislatívy a metodickej riadiacej činnosti. 

Odborní radcovia OOMČ svoje pracovné skúsenosti a kompetencie realizovali ako členovia 

komisií, expertných skupín : 

 Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji,  

 Územná školská rada pri Košickom samosprávnom kraji, 

 Rada expertov MŠVVaŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov,  

 Výskumný tím o postavení rómskeho dieťaťa a žiaka v školskom výchovno-vzdelávacom 

systéme pri MPC Prešov,  

 Krajský  štáb Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska Košického kraja, 

 Krajská komisia pre športové súťaže, 

 Celoštátna komisia športových súťaží žiakov, 

 Krajská evakuačná komisia, 

 Celoslovenská sekcia predprimárneho vzdelávania pri MŠVVaŠ SR, 

 Celoslovenská sekcia pre školské  stravovanie pri MŠVVaŠ SR a koordinácia národného 

projektu E modelu HCCP, 

 Inštitút rodovej rovnosti v Košiciach, 

 Akreditačná komisia pri MŠVVaŠ SR, 

 Spolupráca s ASFEU pri hodnotení projektov, 

 Spolupráca so ŠIOV pri realizácii Projektu vzdelávania učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP, 

 Spolupráca s MPC pri realizácii projektov kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

a odborných zamestnancov škôl a ŠZ. 
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Ďalšie aktivity zamestnancov 

 

V rámci medzinárodnej  spolupráce bola organizačne a predbežne aj obsahovo zabezpečená 

študijná návšteva ARION pre zahraničných odborníkov z oblasti školstva  pre rok 2013.  

Spolupráca so Štátnym divadlom v Košiciach pri spoločnom postupe vo výchove a vzdelávaní 

žiakov základných škôl a stredných škôl a ŠZ v oblasti estetickej výchovy, sprostredkovanie 

elektronickej informácie školám o ponúkaných predstaveniach ŠD v Košiciach. 

KŠÚ v Košiciach sa v roku 2011 ako partner zapojil do medzinárodného projektu Leonardo, 

ktorého cieľom je zvýšiť úroveň odborného vzdelávania na stredných školách. 

Aktualizácia zoznamov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej aj územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach 

s prehľadom o personálnom obsadení vedenia školy a údajoch o žiakoch podľa zberu údajov pre 

potreby odborných radcov OOMČ. 

Aktualizácia e-mailových adries škôl a ŠZ, zriaďovateľov, školských úradov Košického kraja a ich 

poskytnutie odborným radcom OOMČ pre aktuálne používanie. 

Poskytovanie  aktuálnych údajov a informácií médiám (TV, Rozhlas, printové médiá, účasť na 

diskusii k odborným témam v Slovenskom rozhlase a v STV - Fokus).  

 

4.2. Kontrolná činnosť 

 

Cieľom kontrolnej činnosti útvaru kontroly KŠÚ v Košiciach v roku 2011 bolo preveriť 

hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva a školského stravovania v školách a 

školských zariadeniach.  

Útvar kontroly KŠÚ v Košiciach v roku 2011 postupoval podľa plánu kontrolnej činnosti na 

rok 2011 schváleného prednostom KŠÚ v Košiciach. Plán bol vypracovaný v januári 2011 a v 

priebehu roku bol doplnený o nové úlohy. Zameranie kontrolných akcií:  

 následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami na školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti a organizáciách v územnej pôsobnosti,  

 kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v školách a školských 

zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti,  

 kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,  

 vybavovanie sťažností a petícií doručených na KŠÚ v Košiciach. 
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 Počas hodnoteného obdobia KŠÚ v Košiciach vykonal na základe zákona č. 502/2001 Z.z. 

o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov 8 následných finančných 

kontrol, z toho 2 v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 6 kontrol bolo vykonaných v 

organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. V šiestich prípadoch bola kontrola 

ukončená „záznamom o kontrole“ a dvoch prípadoch „Správou o výsledku následnej finančnej 

kontroly“. Vo všetkých prípadoch, kde bola ukončená kontrola správou boli v súlade s § 22 ods. 3 

písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších 

predpisov prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. 

 V jednom prípade bolo zistené porušenie finančnej disciplíny na základe § 31 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov „Poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným 

účelom“ v nadväznosti na § 13 ods. 2 písm. k) zákona č. 502/2001 Z.z. vo výške 23 467,99 €.  

Následne boli výsledky kontroly postúpené na ďalšie konanie príslušným orgánom činným v 

trestnom konaní.. 

Na základe zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe bolo vykonaných 33 kontrol, 

z toho v 19 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a v 14 organizáciách v územnej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach. V 24 prípadoch neboli zistené v kontrolovaných oblastiach nedostatky a bol 

vypracovaný „Záznam o kontrole“. V 9 prípadoch bol vypracovaný „Protokol o výsledku 

kontroly“, kde boli následne prijaté a odstránené nedostatky zistené kontrolami. 

Útvar kontroly vykonával kontrolnú činnosť v roku 2011 v súčinnosti s ostatnými 

oddeleniami KŠÚ v Košiciach. 

Kontroly vykonané podľa zákona č. 502/2001 Z.z.              

Tabuľka  B.1 

P. 

č. 

Kontrolovaný 

subjekt 

 

Počet 

vykonaných 

kontrol 

 

Celková suma 

skontrolovaná 

orgánom 

kontroly 

/ € / 

Počet  

kontrol. 

zistení 

Porušenie 

finančnej 

disciplíny 

/  € / 

Z toho: 

-odvod 

finančných 

prostriedkov 

Suma 

ostatných 

zistení 

a b c d e f g h 

1. 
Vo vnútri 

organizácie 
1 3 375 778,87 0 0 0 0 

2. 

Rozpočtová 

organizácia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti 

kontrolného 

subjektu 

5 1 845 753 2 23 467,99 0 0 

3. 

Príspevková 

organizácia 

v zriaďovateľskej 

0 0 0 0 0 0 
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pôsobnosti 

kontrolného 

subjektu 

4. Obec 0 0 0 0 0 0 

5. VÚC 0 0 0 0 0 0 

6. 
Iná právnická 

osoba 
1 10 000 0 0 0 0 

7. Fyzická osoba 0 0 0 0 0 0 

 S p o l u 7 5 231 531, 87 2 23 467,99 0 0 

 

Kontroly vykonané podľa zákona č. 10/1996 Z.z. 

Tabuľka B.2 

P. 

č. 

Kontrolovaný 

subjekt 

 

 

Počet 

vykonaných 

kontrol 

Kontrolné zistenia 

(uvedú sa 

najčastejšie 

zisťované 

porušenia VZPP 

a vnútorných 

predpisov) 

 

 

Počet 

kontrol. 

zistení 

 

Opatrenia 

prijaté na 

odstránenie 

nedostatkov 

a ich počet 

 

 

Kontrola 

plnenia 

opatrení 

(počet) 

 

 

 

Poznámka 

a b c d e f g h 

1. 
Vo vnútri 

organizácie 
1 0 0 0 0 - 

2. 

Rozpočtová 

organizácia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti 

kontrolného 

subjektu 

15 

Porušenie zákona 

č. 311/2001 Z.z., z. 

č. 553/2003 Z.z., z. 

č. 317/2009 Z.z., 

596/2003 Z.z., 

283/2002 Z.z., z. č. 

523/2004 Z.z. 

5 5 0 - 

3. 

Príspevková 

organizácia 

v zriaďovateľskej 

pôsobnosti 

kontrolného 

subjektu 

0 0 0  0 - 

4. Obec 5 0 0 0 0 - 

5. VÚC 0 0 0 0 0 - 

6. 
Iná právnická 

osoba 
8 

Porušenie zákona 

č. 245/2008 Z.z., 

zákona č. 597/2003 

Z.z. , 71/1967 Zb. 

3 3 0  

7. Fyzická osoba 0 0 0 0 0 - 

8. S p o l u 29 - 8 8 0 - 
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Zovšeobecnenie kontrolných zistení: 

 nedodržiavanie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní pri vydávaní rozhodnutí; 

 porušenie § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z.z. – nesprávne údaje o počte žiakov; 

 

 nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z.;  

 § 29 ods. 5 písm. e) zákona č. 245/2008 Z.z. – nebol dodržaný najvyšší počet žiakov v triede;  

 vyhl. č. 437/2009 Z.z., nesplnenie kvalifikačných predpokladov pre vychovávateľa; 

 § 9a zákona č. 552/2003 Z.z. – vykonávanie prác na projekte v rámci pracovného času 

 § 81 písm. a), b), c) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení, § 8 ods. 1 písm. 

a) zákona č. 552/2003 Z.z.  – neplnenie povinností zamestnanca na pracovisku 

 

 § 27 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z.z. – vyplatenie mzdy z prostriedkov štátneho rozpočtu za 

prácu vykonávanú na projekte 

 

 § 99 zákona č. 311/2001 Z.z. – neúplná evidencia dochádzky 

 

 § 5 ods. 2 písm. d), g) a h) z. č. 596/2003 Z.z. – využívanie služobného auta na súkromné účely 

 § 19 ods. 3, § 30 ods. 2, § 31 ods. 1 písm. j) z. č. 523/2004 Z.z. – nehospodárne, neefektívne 

využívanie finančných prostriedkov 

 § 3 z. č. 283/2002 Z.z. – služobné cesty nepodložené cestovným príkazom 

 

 § 11 ods. 3 z. č. 245/2008 Z.z. -  neúplná pedagogická dokumentácia 

 

 § 5 z. č. 553/2003 Z.z. – nesprávne zaradenie do platovej triedy 

 

 

KŠÚ v Košiciach v roku 2011 vybavil 14 sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach, z toho desať postúpením, tri odložením a jednu prešetrením.  

 

 

 

4.3. Oblasť financovania    

       
V oblasti financovania plnili zamestnanci oddelenia ekonomických činností v roku 2011 

najmä tieto úlohy: 

 úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, 

 spracovanie  štvrťročných  finančných  štatistických výkazov o čerpaní mzdových 

prostriedkov a počte zamestnancov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti, odsúhlasenie a sumarizácia   

 na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu 

rozpočtového roka z úrovne MŠVVaŠ SR vykonávanie rozpisu normatívnych 



VÝROČNÁ  SPRÁVA ZA ROK 2011 

Krajský školský úrad v Košiciach 
 

 

 25 

a nenormatívnych finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, zároveň 

oznamovanie zriaďovateľom škôl a školských zariadení (v prípade poskytnutia finančných 

prostriedkov na vzdelávacie poukazy) výšku pridelených normatívnych a nenormatívnych 

finančných prostriedkov, príspevkov pre 5-ročné deti v materských školách, 

 v priebehu rozpočtového roka na základe rozpisu normatívnych a nenormatívnych 

finančných prostriedkov  realizovanie mesačných platieb jednotlivým  zriaďovateľom škôl 

a školských zariadení prostredníctvom  Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP), 

 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonanie zúčtovania 

finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok, 

 v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 597/2003 Z.z.  realizovanie dohodovacieho konania so 

zriaďovateľmi škôl a školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti 

a prehodnotenie  opodstatnenosti  predložených  požiadaviek, 

 spracovanie návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a strednodobý výhľad na 

nasledujúce dva rozpočtové roky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v IS ŠP,  

 v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR spracovanie podkladov o rozpise nenormatívnych 

finančných prostriedkov pre  spracovanie súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok a následne preberanie a kontrolovanie protokolov zriaďovateľov škôl 

a školských  zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ a protokoly škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti KŠÚ, spracovanie protokolu KŠÚ s príslušným komentárom 

obsahujúcim pripomienky, osobitosti čerpania finančných prostriedkov v predchádzajúcom 

roku a pripomienky zriaďovateľov, poukázanie na problémy pri financovaní v priebehu 

roka a problémy pri spracovaní správy, 

 spracovávanie  štvrťročných a ročnej účtovnej závierky o čerpaní finančných prostriedkov 

organizácie v programe WinIBEU a IS ŠP, kontrolovanie a odsúhlasovanie štvrťročných 

účtovných závierok podriadeným organizáciám, spracovanie konsolidačného balíka 

 zabezpečovanie finančnej stránky  realizácie projektov ESF, - u priamo riadených 

organizácií – usmerňovanie k oprávnenosti výdavkov 

 spolupráca s odbornými radcami z oddelenia Kancelárie prednostu pri prehodnocovaní 

opodstatnenosti požiadaviek zriaďovateľov na riešenie havarijných situácií školských 

objektov v rámci bežných a kapitálových výdavkov a ich odstúpení  na riešenie MŠVVaŠ 

SR, 
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 spolupráca s odbornými radcami z oddelenia Kancelárie prednostu pri dodržiavaní zákona 

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, 

 zabezpečovanie finančnej stránky realizácie stavebných akcií v rámci schválených 

projektov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolufinancovaných EÚ, 

 zabezpečovanie finančnej stránky  realizácie okresných, krajských a celoslovenských 

školských súťaží (vedomostných a športových), 

 v súlade so zákonom o správe majetku štátu a zákonom o účtovníctve zabezpečovanie 

správy majetku štátu. 

 

4.4  Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi  a v oblasti 

krízového manažmentu, obrany a civilnej ochrany 

 

 

Podmienky na kvalitnú prácu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvárajú 

vedúci zamestnanci v spolupráci s bezpečnostno-technickou službou na pracovisku. V roku 2011 

na kvalitu a zlepšovanie týchto podmienok negatívne vplývali finančné zdroje na odstraňovanie 

zistených nedostatkov. Nebolo možné odstrániť nedostatky v budove, ktoré boli počas ročnej 

previerky BOZP zistené. V oblasti vzdelávania sa bezpečnostný technik nemohol zúčastniť 

žiadnych platených seminárov a prednášok.    

Aj napriek tomuto stavu, boli úlohy zabezpečované na dobrej úrovni, zabezpečujú sa 

školenia vo vzťahu k vlastným zamestnancom, k školám a školským zariadeniam. V roku 2011 boli 

zorganizované Krajským školským úradom školenia pre riaditeľov – vedúcich zamestnancov škôl 

a školských zariadení 2 krát do roka /v máji a novembri/. 

 Zlepšovanie BOZP možno zabezpečiť predovšetkým vykonávaním preventívnych opatrení 

a konkrétnych programov a opatrení zo strany zamestnávateľov, ktorými zlepšia pracovné 

podmienky a eliminujú riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z 

povolania a iných poškodení zdravia z práce. V roku 2011 mali zamestnanci KŠÚ v Košiciach  

nulovú úrazovosť. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradou a neoddeliteľnou povinnosťou každého 

zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a súvisiacich všeobecných právnych predpisov. 

Plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi spočívala v 

metodickej – poradenskej pomoci školám a školským zariadeniam hlavne v otázkach pracovnej a 
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školskej úrazovosti, dokumentácia týchto udalostí, vyšetrovanie a odstraňovanie príčin a zdrojov 

pracovných a školských úrazov, ale aj ich spôsob odškodňovania. 

Z hľadiska BOZP, PO a CO bolo vykonaných na školách a školských zariadeniach  6 

kontrol, kde neboli zistené nedostatky závažného charakteru. 

Prostredníctvom porád organizovaných pre riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej 

pôsobnosti kraja a metodických rád vydával metodické pokyny a usmernenia k: 

 výkonu ročných previerok na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred 

požiarmi, 

 k zabezpečeniu bezpečnostno-technickej služby a pracovnej zdravotnej služby, 

 k zdokumentovaniu registrovaných pracovných úrazov a metodickému usmerneniu, 

 k registrovaným školským úrazom a ich odškodňovaniu,  

 k odstraňovaniu príčin a zdrojov úrazov, 

 k spôsobu odstraňovania porúch a havárií na technických zariadeniach a budovách škôl a 

školských zariadení, 

 k práci s web aplikáciou školskej úrazovosti za všetky školy a školské zariadenia, 

 k právnemu poradenstvu a usmerneniu k správnym postupom v otázkach bezpečnosti práce, 

ochrany pred požiarmi, 

 k iným udalostiam ako napr.: orálnej vakcinácii líšok, výkonu deratizácie a dezinsekcie, 

 k výskytu mimoriadnych udalostí, 

 k hospodárskej mobilizácii. 

 

 V oblasti obranného plánovania, krízového manažmentu, hospodárskej mobilizácie, 

ochrany utajovaných skutočností a civilnej ochrany, plnil KŠÚ v Košiciach úlohy v zmysle plánu 

hlavných úloh odboru krízového manažmentu MŠVVaŠ SR na rok 2011, kde bola činnosť 

metodicky usmerňovaná a zabezpečená zamestnancami OKM MŠVVaŠ SR. 

 KŠÚ v Košiciach ako subjekt hospodárskej mobilizácie spolupracuje pri tvorbe podkladov 

do JISHM EPSIS, tvorbu krízového plánovania. Bola zabezpečená úloha tvorby krízového plánu 

podľa pokynu OKM MŠVVaŠ SR a zaškolení členovia krízového štábu. Každoročne zabezpečuje 

vyučovanie civilnej ochrany obyvateľstva v učive „Ochrana života a zdravia“ na ZŠ a v učive na 

stredných školách podľa platných učebných osnov vydaných MŠVVaŠ SR a redukovaný 

výchovno-vzdelávací proces v prípade mimoriadnej situácie. Dáva usmernenia k spracovaniu 

dokumentácie civilnej ochrane na školách v územnej pôsobnosti Košického kraja. 

 Bezpečnostný zamestnanec KŠÚ v Košiciach vytvára dobre fungujúci systém, ktorý 

zabezpečuje hlavné úlohy organizácie, podporuje nové trendy v oblasti riadenia BOZP, OPP a CO, 
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ktoré vedú k zlepšovaniu úrovne a k plneniu právnych predpisov vo všetkých oblastiach, 

k systematickému zlepšovaniu pracovných podmienok a pracovných vzťahov, k efektívnemu 

riadeniu, zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku, k zvyšovaniu motivácie a tvorivosti 

zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie. 

 

Prehľad úrazovosti detí, žiakov a študentov na školách Košického kraja  

za škol. rok 2010/2011  

Aktuálnosť k 30.06.2011 

 

Celkom udalostí v SR – 9274 prípadov 

Podklady z web aplikácie UIPŠ Bratislava         

 

 

Počty úrazov podľa zdroja a príčiny:  
 

 príčina úrazu 

zdroj úrazu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Spolu 

I. - - - - - - - - - - - 1 - 2 3 

II. - - - - - - - - - - - 1 - - 1 

Typy škôl  
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Počet úrazov spolu 
 

1494 

 

26 

 

1247 

 

197 

 

1 

 

16 

 

2 

 

0 

 

5 

z toho 

odškodnené 21 0 20 3 0 0 0 0 0 

neodškodnené 1473 26 1227 194 1 16 2 0 5 

registrované 238 9 170 51 1 5 2 0 2 

neregistrované 1256 17 1077 146 0 11 0 0 3 

Typ úrazu 
S ťažkou ujmou 

na zdraví 

1 

 

2 

 

0 
1 

 

1 

0 

 

0 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Počet škôl s 

úrazmi 
 194 13 121 43 1 10 2 0 4 
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III. - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

IV. 1 - - - - - - 7 - - 2 46 - 15 71 

V. - - - 1 - - - 4 - - 3 6 - 17 31 

VI. - - - - - - 1 2 - - - 3 - 5 11 

VII. - - - - - - - - - - - - - - 0 

VIII. - - - - - - - - - - - - - - 0 

IX. - - - - - - - - - - - - - - 0 

X. 3 - - - - - - 4 - 1 316 19 5 79 427 

XI. 10 1 1 3 - 9 - 14 - - 81 328 1 501 949 

Spolu 14 1 1 4 0 9 1 32 0 1 402 404 6 619 1494 

 

K najčastejším zdrojom školských úrazov patrili: 

  

X. - úmyselné a neúmyselné poškodenie žiakov/podkopnutie, pády, hádzanie predmetov do 

spolužiakov a pod./, násilie, zranenie inou osobou,  

XI. -  iné zdroje – športové, telocvičné náradie a zariadenia, športové výkony /loptové hry/. 

 

 

  K najčastejším príčinám patrili:  

 

 

14. – nezistené,      
11. – ohrozenie inými osobami v škole /spolužiaci/, nesprávne konanie žiakov,   

12. – nedostatky osobných predpokladov na riadny výkon /telesné predpoklady/. 

 

 

4.5  Oblasť informatiky 
 

 

KŠÚ v Košiciach je napojený na sieť SANET optickým káblom a správcovské služby 

týkajúce sa počítačovej siete, ako aj spravovanie www stránky a aplikačného programového 

vybavenia si zabezpečuje vlastným zamestnancom. Všetci zamestnanci  sú napojení na Internet, 

priebežne sa v oblasti informatiky vykonávala metodická a odborná činnosť pre zamestnancov 

KŠÚ v Košiciach ako aj zamestnancov škôl a školských zariadení Košického kraja. V roku 2011 sa 

v oblasti informatiky vykonávali najmä tieto činnosti: 
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Činnosti v rámci KŠÚ v Košiciach: 

 

 priebežná aktualizácia internetovej stránky KŠÚ v Košiciach podľa požiadaviek odborných 

radcov, internetová stránka spĺňa štandardy podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej 

republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné 

systémy verejnej správy, 

 správa siete, 

 inštalácia a spravovanie aplikačného  programového vybavenia pre PAM,  účtovníctvo 

a poštu, 

 spolupráca pri zbere údajov pre MŠVVaŠ SR  - EDUZBER, 

 spracovanie štatistických výkazov a výstupov, 

 zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok na webovej stránke úradu. 

 

Činnosti pre školy a zariadenia: 

 

 metodická pomoc školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach pri 

práci s aplikačným programovým vybavením ekonomického charakteru 

 odborná a technická pomoc pri riešení problémov na školách a školských zariadeniach 

s technickým a programovým vybavením,  

 odborná a metodická pomoc školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ pri 

zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr; v mesiaci február sa uskutočnili tri školenia pre 

školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou, ktorých zriaďovateľom je KŠÚ 

v Košiciach, zamerané  na metodiku zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr a na  tvorbu 

„pdf „ dokumentov, 

 priebežné zverejňovanie informácií pre zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji,  

komunikácia a výmena informácií pomocou elektronickej pošty. 

 

4.6   Oblasť správy registratúry KŠÚ v Košiciach 

 

 

V oblasti správy registratúry KŠÚ v Košiciach zabezpečoval obeh písomností v zmysle 

zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a s tým súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV 

SR č.628/2002 Z .z., v zmysle platného Registratúrneho poriadku KŠÚ v Košiciach a v zmysle 
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ďalších interných predpisov KŠÚ v Košiciach. Jednotlivé oddelenia viedli príručné registratúry 

a do centrálneho registratúrneho strediska KŠÚ v Košiciach boli postupne odovzdávané ukončené 

spisy. 

            Priebežne bola zabezpečovaná bežná činnosť súvisiaca s prácou v podateľni 

a registratúrnom stredisku (preberanie a rozdeľovanie spisov, evidencia došlých a odoslaných  

zásielok v systéme ASU). V danej oblasti bolo vykonaných 5 kontrol na školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. Nebolo zistené porušovanie zákona.  

 

4.7  Oblasť spracovania štatistických údajov 

 

Činnosť na úseku štatistiky v roku 2011 bola zameraná predovšetkým na spracovanie 

štatistických údajov o výchove a vzdelávaní, výkonových a ďalších ukazovateľov sledovaných za 

spravodajské jednotky, ktorými sú školy, školské zariadenia a zriaďovatelia  v územnej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach. Hlavnou úlohou úseku štatistiky bolo podieľať sa na zabezpečení  a vykonávaní 

organizačnej (príprava, distribúcia, metodické usmerňovanie, triedenie, zber) i realizačnej fázy 

štatistického zisťovania (samostatné odborné spracovávanie výkazov, opravy, sumarizácia, 

zasielanie výstupných databáz, spracovanie a zasielanie tlačových a výstupných zostáv 

i prehľadov).  

Spracovávanie štátnych štatistických výkazov KŠÚ v Košiciach vykonáva  v rámci Programu 

štátnych štatistických zisťovaní schváleným na roky 2009 až 2011 Štatistickým úradom SR. Na 

úseku štatistiky sa uskutočnil zber dát za 23 druhov štatistických výkazov – školských, 

hospodárskych a ostatných. Spolu bolo spracovaných cca 5492 výkazov zo škôl a školských 

zariadení a od zriaďovateľov v územnej pôsobnosti  KŠÚ.  

         Výkazy spracovávalo 2423  spravodajských jednotiek (t.j. 2033 škôl a ŠZ + 390 

zriaďovateľov)  podľa Harmonogramu spracovania školských výkazov určeného ÚIPŠ Bratislava. 

Štatistické údaje slúžili aj pri realizácii kontrolnej činnosti zameranej na financovanie,  

usmerňovaní riaditeľov pri organizácii školského roka a pod. 

 

V roku 2011 úsek štatistiky KŠÚ v Košiciach uskutočnil 3 metodické školenie pre školy, ŠZ 

a zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠU Košice  k zahajovacím výkazom, k aktualizácii 

registra ŠaŠZ a k štatistickému výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01, ktorým sa zisťujú údaje 

potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na rok 2011. 
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Boli uskutočnené aj metodické školenia po jednotlivých okresoch v kraji k webovej aplikácii 

výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 17-01, pre všetky školské stravovacie zariadenia v územnej pôsobnosti 

KŠU v Košiciach. 

 

Činnosť na úseku štatistiky ďalej zahŕňala: 

 

 spravovanie a aktualizácia Registra škôl a školských zariadení, 

 poskytovanie informácií vrátane odborno-metodickej a konzultačnej činnosti  súvisiacej so 

štatistickým zisťovaním školám, ŠZ, zriaďovateľom a novozriadeným právnym subjektom,  

 zabezpečenie zberu údajov o zápise žiakov do 1.ročníka v školskom roku 2010/2011,  

 spracovanie prehľadov o školách a žiakoch v kraji podľa stavu k 15. septembru 2010,  

 spracovanie podkladov   k zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov 

školám a školským    zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR – EDUZBER, 

 preberanie, kontrolu a odovzdávanie zásielok k maturitám, 

 previerka počtu žiakov v školách a školských zariadeniach k 15.9.2010 v štatistickom 

výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 v ministerstvom vybraných školách  a školských 

zariadeniach a následná kontrola u súkromného zriaďovateľa KAMO NÁDEJ o. z., Spišská 

Nová Ves, 

 zabezpečenie a vykonanie individuálnych opráv výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01 na 

základe žiadostí obcí, 

 pre interné a externé prostredie poskytovanie sumárnych prehľadov a informácií súvisiacich 

so školskou štatistikou v rámci Košického kraja. 

 

5.      Rozpočet organizácie 

 

5.1 Rozpočtové príjmy 

 

     Pre rok 2011 boli Krajskému školskému úradu v Košiciach stanovené  rozpočtové  príjmy 

v celkovom objeme 147 443,-  €, ale rozpočtovým opatrením č. 2011/20900/52238:1-05 zo dňa 

22.12.2011 boli znížené o 40 472,- €, t.j. na sumu 106 971,- €. V priebehu roka  boli naplnené 

vo výške 94 267,69 €, pričom plnenie vo vlastnom úrade KŠÚ je vo výške 20 440,41 € a v  priamo 

riadených organizáciách  73 827,28 €.  Pri porovnaní rovnakého obdobia predchádzajúceho 

rozpočtového roka je pokles príjmov celkom o 295 991,- €, pričom v nedaňových príjmoch je 
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pokles o 168 904,- € a v roku 2011 neboli školám a školským zariadeniam poskytnuté žiadne 

tuzemské ani zahraničné granty, oproti tomu v roku 2010  boli poskytnuté vo výške 126 092,- €.  

 

     Podstatnú časť naplnených príjmov úradu tvoria: 

212003   z prenajatých priestorov od CZŠ Bernolákova, Košice 154,81 € 

222003  záškoláctvo a priestupky od Mesta Spišská Nová Ves 161,60 €, Mesta Medzev 69,26 € 

              Mesta Michalovce 96,- €, Mesta Trebišov 115,- €, Mesta Krompachy 185,- €, Obce 

              Bidovce 36,- €, Obce Turňa nad Bodvou 88,85 €; 

223001  za poškodené učebnice Magistrát mesta Košice 305,51 €, Mesto Medzev 27,- €, Mesto 

              Gelnica 54,68 €, Mesto Trebišov 245,05 €, Mesto Spišské Vlachy 84,63 €, Mesto 

              Michalovce 275,10 €, Mesto Čierna nad Tisou 149,86 €, Mesto Rožňava 141,96 €,  

              Mesto Spišská Nová Ves 26,40 €, Mesto Strážske 22,- €, Obec Blatné Remety 115,44  

              €, Obec Smižany    174,51 €,  Obec    Margecany  18,57 €,  Obec  Markovce  21,- €,   

              Obec  Žbince 54,34 €, Obec Bracovce 21,01 €, Obec  Kluknava 36,24 €, Obec  

              Podhoroď  47,54 €, Obec Somotor 20,78 €, Obec Veľký Folkmar 20,- €, Obec Palín  

              67,88 €, Obec Zalužice 36,50 €, Obec  Malčice  8,- €, Obec  Tušická  Nová  Ves   

              15,60 €,  Obec  Jaklovce  176,35 €, Obec Budimír  99,59 €, Obec  Valaliky  8,90 €,  

              Cirkevný  zriaďovateľ  Rímskokatolícka  cirkev, Arcibiskupstvo Košice 24,82 €; 

292012  preplatky za odber elektrickej energie KŠÚ za rok 2010 od VSE 146,18 €, vyúčtovanie  

              energií a služieb vyplývajúcich z nájmu za rok 2010 pre MPC Bratislava  912,90 €  

              a NÚCŽV Bratislava 125,53 €; 

292017  nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2010, ktoré boli v mesiaci decembri 2010  

              prevedené na depozitný účet KŠÚ na výplatu miezd zamestnancom za mesiac    

              december 2010, ako aj odstupného a odchodného zamestnancom, pričom nevyčerpaná  

              časť prevedených finančných prostriedkov 5 979,32 €  je hlavne za nevyplatené  

              odstupné, keďže v jednom prípade nedošlo k dohode o rozviazaní pracovného pomeru  

              so zamestnancom 153,52 €, vrátené dopravné od Obce Košická Polianka, Obce  

              Kostoľany nad Hornádom 7,76 €,  Obce Čakanovce 39,56 € a Obce Trhovište 182,70  

              €, vrátený kapitálový transfer od Mesta Čierna nad Tisou 1 659,08 €, vrátené študijné  

              výhody od Obce Gemerská Poloma 522,15 €, vrátené zdravotné poistenie od  

              súkromného zriaďovateľa Mária Krištanová 252,39 €;         

292027  výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 7 203,03 € a to od Magistrátu mesta  

               Košice 5 691,83 €, Mesta Kráľovský Chlmec 158,- €, Mesta Michalovce 207,30 €, 

               Mesta Rožňava 26,73 €,  Mesta Sobrance  28,67 €,  Mesta Spišská Nová Ves 435,19 
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               €, Mesta Trebišov 369,46 €, Obce Budimír 40,12 € Obce Kluknava 31,24 €,  Obce  

               Nálepkovo 73,46 €, Obce Pavlovce nad Uhom 23,31 €,  Obce Rudňany 9,87 €, Obce  

               Smižany 87,73 € Obce Smolník 10,02 €, Obce Valaliky 45,65 €, Spišská katolícka  

               charita 6,50 € a súkromní zriaďovatelia Jazero n.o. 1,05 €,  Školský športový klub  

               Kométa 3,19 €, Natália Dostovalová CSc. 2,50 €, MUDr. Jana Čorňáková 1,42 €; 

 

          V porovnaní s rokom 2010 bolo vo vlastnom úrade naplnenie príjmov nižšie o 26 805,- €, 

čo je o viac ako polovicu. Dôvodom poklesu príjmov je prevod správy nehnuteľného majetku 

štátu (objektu ZŠ na Rehoľnej ulici v Košiciach) z KŠÚ na Spojenú školu, Opatovská 97, 

Košice k 31.3.2010, na ktorom je prenájom pozemku na reklamné zariadenia pre firmu 

NUBIUM,  prenájom strechy budovy pre vysielacie zariadenie TELEFONICA O2. Nájomné  

za 1. štvrťrok 2010 bolo ešte príjmom KŠÚ ale po prevode správy majetku štátu už nájomné 

bolo príjmom spojenej školy.  Obdobne evidujeme pokles v položke 222 pokuty a penále, ktoré 

nám v roku 2010 naplnil Košický samosprávny kraj. Najvyšší pokles príjmov je v položke 292 

ostatné príjmy, nakoľko v roku 2010 zriaďovatelia škôl – obce vrátili do štátneho rozpočtu 

nevyčerpané normatívne finančné prostriedky (až vo výške 18 149,15 €) a tiež účelové 

finančné prostriedky. Obdobne výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu boli v roku 2011 až 

o polovicu nižšie ako v roku predchádzajúcom.  

     Naopak vyššie plnenie príjmov v roku 2011 bolo z dôvodu vrátok z depozitného účtu (účtu 

cudzích prostriedkov) KŠÚ a to za  nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2010, ktoré boli 

v mesiaci decembri 2010 prevedené na depozitný účet KŠÚ na výplatu miezd zamestnancom za 

mesiac december 2010, ako aj odstupného a odchodného zamestnancom, pričom nevyčerpaná 

časť prevedených finančných prostriedkov 5 979,32 €  je hlavne za nevyplatené odstupné, 

keďže v jednom prípade nedošlo k dohode o rozviazaní pracovného pomeru so zamestnancom. 

          V roku  2011 KŠÚ na položke 311 neevidujeme žiadne granty.   

 

5.2. Rozpočtové výdavky za rok 2011  

 

Rozpisom rozpočtu bežných výdavkov na rok 2011 a vykonanými rozpočtovými 

opatreniami  zo strany MŠVVaŠ SR v priebehu  roka, bol  upravený rozpočet  Krajského školského 

úradu v Košiciach na rok 2011 v rámci podprogramov nasledovný :   

Podprogram 07814 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve  

                                                                                                                                                     v € 
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schválený rozpočet 

 

 

 

 

 

 

upravený rozpočet 

 

 

čerpanie 

610 - mzdy, platy a OOV 371 007 411 007 411 007 

620 - odvody do poisťovní a NÚP 129 667 151 630 150 916 

630 - tovary a služby 191 637 127 475 128 157 

640 – bežné transfery 

 

675 943 634 054 634 054 

600 – bežné výdavky spolu 

 

1 368 254 1 324 166 1 324 134 

700 – kapitálové výdavky 

 

0 2 498,60 2 498,60 

 

 

5.2.1.  Bežné výdavky za rok 2011 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu pre rok 2011 nám boli pridelené 

mzdové prostriedky vo výške 371 007,- €, čo nezodpovedalo reálnej potrebe krytia priznaných 

mzdových prostriedkov zamestnancov úradu. KŠÚ listom č. 2011/00375 zo dňa 11.5.2011 požiadal 

MŠVVaŠ SR  o úpravu mzdových prostriedkov ( 610 ) preklasifikáciou z tovarov a služieb ( 630 ). 

Rozpočtovým opatrením MŠVVaŠ SR č. 2011-7484/20825:2-05 zo dňa 15.6.2011, 

v nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č.17280/2011-413 zo dňa 1.6.2011, boli  záväzné 

ukazovatele rozpočtu na rok 2011 v kategórii 610 – mzdy, platy a OOV zvýšené o 40 000,- € a to 

preklasifikáciou z kategórie 630 – tovary a služby.  

Čerpanie mzdových prostriedkov za rok  2011 bolo v celkovom objeme 411 007,-  €, z toho 

vyplatené mzdy štátnym zamestnancom  338 680,- €.   

Čerpanie mzdových prostriedkov za zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom 

záujme bolo za sledované obdobie  72 327,- €. 

 

             Za sledované obdobie bolo poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP 

upravené zvýšením a to presunom z kategórie 630 – tovary a služby v alikvotnom objeme 

k preklasifikovaným mzdovým prostriedkom (610).  Čerpané boli k vyplateným mzdám vo výške 

36,72 %. Zvýšené čerpanie je spôsobené legislatívnou zmenou platnou od 1. januára 2011 (novela 

zákona o sociálnom poistení č. 543/2010 Z. z., § 138 vymeriavací základ), v dôsledku ktorej sa 

vymeriavací  základ na platenie poistného na sociálne poistenie pre zamestnancov 

a zamestnávateľov rozšíril o príjmy zdaňované podľa zákona o dani z príjmov (odstupné, 

odchodné, náhrada za pracovnú pohotovosť, príspevok zo sociálneho fondu, príjem zamestnanca 

v súvislosti s použitím motorového vozidla na služobné účely, iné nepeňažné benefity 
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zamestnanca). Ďalším dôvodom je čerpanie v položke 627 - príspevok do doplnkových 

dôchodkových poisťovní, v súlade s uzatvorenou kolektívnou  zmluvou na rok 2011 vo výške 6 

908,31  €. 

      

      V rámci kategórie 630 – tovary a služby bola v priebehu rozpočtového roka 2011 vykonaná  

úprava rozpočtu z dôvodu presunu 1 278,- € na nemocenské dávky (642015),   921,- € na 

vyplatenie odstupného (642012) a preklasifikáciou 40 000,- € do miezd a alikvotnej časti aj do 

kategórie 620 – odvody do poisťovní. 

Oproti rovnakému obdobiu roku 2010 je čerpanie v danej kategórii vyššie o 5 104,-€. Čerpanie 

podľa jednotlivých položiek je nasledovné:  

 

         631 - cestovné  

     Náklady na tuzemské služobné cesty dosiahli hodnotu 5 457,7 €, čo v porovnaní s rovnakým 

obdobím roku 2010  predstavuje nárast o 195,77 € a to z dôvodu častých služobných ciest 

v priebehu hodnotiaceho obdobia na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a to 

hlavne na novo zriadené rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou a na rušené rozpočtové 

organizácie s cieľom zabezpečenia správnych postupov pri vzniku a zániku organizácií z hľadiska 

pracovno – právneho, organizačného a ekonomického.  

Náklady na zahraničné služobné cesty boli čerpané vo výške 849,58 € a to na služobnú cestu jednej 

pracovníčky KŠÚ, oddelenia odborných a metodických činností, ktorá sa v termíne 18.-22.10. 2011 

zúčastnila seminára k projektu Leonardo – PIA organizovaného Institut Technik und Bildung 

der Universität Bremen v Nemecku. 

              

         

      632 – energie, voda a komunikácie   

     Podstatnú časť tvoria náklady za odobraté teplo a elektrickú energiu, čo predstavuje 

za sledované obdobie 24 021,65 €. Za poštovné a telekomunikačné sme v roku 2011 zaplatili 

14 881,14 €, čo súvisí s krajskou pôsobnosťou úradu a vysokým počtom zriaďovateľov, ale aj škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ, s ktorými v priebehu roka komunikujeme 

pri plnení úloh v oblasti regionálneho školstva Košického kraja. V mesiaci júni 2011 boli prehod-

notené telekomunikačné služby poskytované firmou T Com a došlo k zmene poskytovaných pro-

duktov s cieľom zníženia nákladov, ale  zachovania úrovne poskytovaných služieb.    
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             633 – materiál 

     Za sledované obdobie bolo v danej položke čerpanie vo výške 23 015,87 €, pričom podstatnú 

časť  tvoria výdavky na  všeobecný  materiál potrebný pre činnosť úradu 15 136,50 €. KŠÚ 

za predchádzajúce obdobie využíval služby repasácie tonerov do tlačiarní a kopírok. Vzhľadom 

na opakovanú repasáciu existujúcich tonerov, tieto už prestali plniť svoj účel a  bolo potrebné 

obstarať nové. Koncom roka boli obstarané monitory k PC a myši, nakoľko výpočtová technika je 

už značne zastaralá, bola obstaraná v roku 2004. V rámci interiérového vybavenia boli zakúpené 

kovové regály do skladu všeobecného materiálu, 4 ks stoličky pre zamestnancov a 3 ks kancelárske 

stoly. 

             634 – dopravné 

     Úrad v priebehu roka 2011 čiastočne vymenil vozový park a to prevodom správy hnuteľného 

majetku získal Škodu Octáviu zo zrušeného OUI Viničky, osobné motorové vozidlo VW Passat 

delimitované z bývalého Krajského úradu v Košiciach (vyrobené v roku 1996) KŠÚ previedol 

v priebehu roka novo zriadenej rozpočtovej organizácii ŠZŠ Kráľovský Chlmec, takže ku koncu 

roka 2011 už disponoval 3 služobnými osobnými motorovými vozidlami.  

     Vysoké náklady na pohonné hmoty súvisia s neustálym rastom cien a maximálnym využitím 

týchto vozidiel pri pracovných cestách v rámci Slovenska a kraja v súvislostí s účasťou zástupcov 

KŠÚ na výberových konaniach riaditeľov škôl a účasti na radách škôl, metodických dňoch, 

vedomostných a športových súťažiach, testovaní  žiakov deviatych ročníkov, externej časti 

maturitných skúšok, prešetrovanie sťažností predložených na KŠÚ, výkon kontrolnej činnosti 

na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti, pracovných poradách  

a stretnutiach na MŠVVaŠ SR, MPaRV SR ( v súvislosti s realizáciou projektov v rámci ROP)  

a iných inštitúciách v Bratislave a to vo výške 16 124,99 €. Na servisné  služby  pre motorové 

vozidlá sme v roku 2011 vynaložili  3 818,77 €, na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 

a havarijné poistenie bolo čerpaných 2 546,41 €.  

 

             635 – rutinná a štandardná údržba 

     V priebehu roku 2011  bola vykonávaná len najnutnejšia údržba. Vzhľadom na výšku pridele-

ného rozpočtu boli zabezpečované materiálne a technické podmienky pre prácu zamestnancov 

pri plnení úloh úradu.  Rozsiahlejšia oprava a údržba budovy KŠÚ bude realizovaná 

až v nasledujúcom roku a to v nadväznosti na pridelený rozpočet. 
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             636 – nájomné za prenájom  

     Za sledované obdobie boli finančné prostriedky v uvedenej položke čerpané vo výške 930,03 € 

a to za prenájom  2 garáží od TEHO Košice, ktoré sa nachádzajú v objekte KŠÚ a prenájom 

rokovacích miestností pri organizovaní pracovných porád pre riaditeľov škôl a školských zariadení. 

                

             637 – služby 

     Podstatnú  časť  čerpania v tejto položke predstavujú výdavky za všeobecné služby súvisiace 

so zabezpečovaním prevádzky objektu KŠÚ, ktoré boli v sledovanom období čerpané vo výške 

9 677,34 €, výdavky za stravovanie zamestnancov úradu vo výške 12 522,08 €. Vzhľadom na to, 

že v objekte nie je možné zabezpečiť teplú stravu zamestnancom, zamestnávateľ poskytuje stravné 

lístky v hodnote 3,20 € na jedno jedlo. Školenia a kurzy ktorých sa zamestnanci úradu zúčastnili 

boli uhradené vo výške 1 672,24 €.  V sledovanom období bol v súlade so zákonom o sociálnom 

fonde pravidelne mesačne vykonávaný povinný prídel do sociálneho fondu, o výške 1,05 % 

vyplatených miezd, ktorý sa za 12 mesiacov naplnil vo výške 4 282,30 €. Výdavky na špeciálne 

služby vo výške 1126,67 € predstavujú služby za ochranu objektu KŠÚ, daň z nehnuteľnosti 

vo výške 1 266,- €. Poistné vyplatené za poistenie budovy a hnuteľného majetku  1 301,27 € 

(povinnosť pri  realizácii projektov spolufinancovaných EÚ v predchádzajúcich rokoch). 

 

     Podstatná časť bežného transferu v roku 2011 bola pridelená na zabezpečenie činnosti 

školských úradov a to 23 obecných školských úradov so 40 odbornými zamestnancami, do ktorých 

patrí 173 obcí s celkovým počtom 62 344 žiakov a pridelené finančné prostriedky na činnosť 

týchto úradov boli  čerpané vo výške 494 368,- €, t.j. na 100 %. V rámci obecných školských 

úradov došlo v priebehu roku 2011 k zmene a to zrušeniu ŠÚ Kráľovský Chlmec k 31.8.2011. 

Ďalej evidujeme jeden školský úrad VÚC, v ktorom pracujú 4 odborní zamestnanci pri celkovom 

počte žiakov 33 708 a pridelených finančných prostriedkoch na rok 2011 vo výške 63 384,- €, 

ktoré boli za sledované obdobie  vyčerpané v plnej výške. Taktiež zriaďovateľom cirkevných škôl 

bol poskytnutý transfer vo výške 74 103,- €.  

      V priebehu roku 2011 boli vykonané presuny finančných prostriedkov do bežného transferu zo 

630 – tovary a služby pre potreby vlastného úradu celkom 1 278,- € na nemocenské dávky, 

vyplatenie odstupného zamestnancovi pri rozviazaní pracovného pomeru v 1. štvrťroku 2011 v 

zmysle ustanovení zákonníka práce a kolektívnej zmluvy uzatvorenej pre rok 2011 a to vo výške 

921,- €.  

 

MIMOROZPOČTOVÉ  PROSTRIEDKY      
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              V roku 2011 neboli poskytnuté mimorozpočtové finančné prostriedky. 

                                             

Podprogram 07813 - Usmerňovanie a transformácia  regionálneho školstva  

                                                                             v € 

  

schválený rozpočet 

 

 

 

 

 

 

upravený rozpočet 

 

 

čerpanie 

630 - tovary a služby 119 793 190 509 190 509 

640 – bežný transfer                   0 31 032 31 032 

600 – bežné výdavky spolu 

 

119 793 

 
221 541 221 541 

700 – kapitálové výdavky 

 

0 0 0 

 

                 

 

     Za sledované obdobie boli v rámci podprogramu pridelené finančné prostriedky na realizáciu 

celoslovenských súťaží a regionálnych kôl vedomostných a športových súťaží. Organizátorom  

súťaží  boli  na základe uzatvorených zmlúv o organizačnom a finančnom zabezpečení súťaží prie- 

bežne poskytované finančné prostriedky. Celkový ročný rozpočet určený pre súťaže v objeme 

116 778,- € bol vyčerpaný na 100,00 %.  

Tiež finančné prostriedky poskytnuté v priebehu roku 2011 na realizáciu schválených rozvojových 

projektov  a to Enviroprojekt 2011, Stop bariéram 2011, Zdravie v školách 2011, Elektronizácia 

a revitalizácia školských knižníc 2011, Vzdelávanie pre všetkých 2011, Metodika a supervízia 

v poradenstve 2011, Psychologickou a špeciálnopedagogickou diagnostikou – Od dieťaťa 

k učiteľovi 2011  z kapitoly  MŠVVaŠ SR boli vyčerpané v plnej výške.   

                                                            

                                       

5.2.2. Kapitálové výdavky za rok 2011 

 

 

    V súvislosti s realizáciou stavebných akcií financovaných v rámci ROP MPaRV SR nastal 

v priebehu roka 2011 problém pri dofinancovaní nárastu dane z pridanej hodnoty z 19 % na 20 % 

s účinnosťou od 1. januára 2011, čo nebolo zohľadnené v rozpočte  realizovaných projektov.  

S cieľom riešenia  vzniknutej situácie MŠVVaŠ SR dofinancovalo chýbajúce finančné prostriedky 

(1 % DPH) celkom v objeme 2 498,60,- € v rámci podprogramu 07814.    
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Podprogram    0781A04  Stavby financované z ROP  

   

  

schválený rozpočet 

 

 

 

 

 

 

upravený rozpočet 

 

 

čerpanie 

600 – bežné výdavky spolu 

 

0 59 185 59 185 

700 – kapitálové výdavky 

 

0 724 733 724 733 

S p o l u : 0 783 918 783 918 

 

                                           

 

    Pridelené finančné prostriedky boli použité na nasledovné schválené stavebné akcie: 

 SŠI Michalovce – rekonštrukcia budovy                     202 023,20 € 

         stavba ukončená podľa zmluvy o NFP - 01/2011. Rekonštrukciou sa riešila strecha školy,  za- 

         teplenie fasády, výmena okenných konštrukcií, soc. zariadenia, telocvičňa. Momentálne pre-  

         bieha zúčtovanie poslednej zálohy; 

 ŠZŠ Inžinierska 24, Košice – rekonštrukcia budovy  305 589,95 € 

        ukončená stavba podľa zmluvy o NFP – 03/2011. U tejto stavby sa rekonštruovali strechy 5  

        pavilónov ŠZŠ, výmena okenných konštrukcií, sociálnych zariadení. Momentálne prebieha  

        zúčtovanie poskytnutej zálohy; 

 ŠZŠ Letanovce – nadstavba budovy                            217 120,04 €  

Ukončená stavba podľa zmluvy o NFP – 03/2011. Nadstavbou budovy sa získali chýbajúce 

priestory pre vyučovací proces, materiálno technické zabezpečenie sa podstatne skvalitnilo 

a  samotné podmienky v priestoroch ŠZŠ. 

Momentálne prebieha zúčtovanie poskytnutej zálohy. 

Finančné prostriedky poskytnuté na vyššie uvedené stavebné akcie boli vyčerpané na 100 %.  

 

6. Personálne otázky 

 
6.1  Personálne obsadenie a odbornosť zamestnancov úradu 

 

 Krajský školský úrad v Košiciach mal rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu 

na rok 2011  stanovený počet zamestnancov vlastného úradu 43 zamestnancov.  

 S cieľom zvýšiť efektívnosť práce  úrad uskutočnil k 1. januáru 2011 organizačnú zmenu a 

skončil štátnozamestnanecký pomer s tromi zamestnancami v  štátnej službe a šiestimi 

zamestnancami vykonávajúcimi práce vo verejnom záujme. Pracovná agenda týchto  zamestnancov 

bola prerozdelená medzi zostávajúcich zamestnancov.  
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zamestnaci 

pri výkone 

práce

vo verejnej 

službe; 8

zamestnanci v 

štátnej službe

; 26

zamestnanci v štátnej

službe

zamestnaci pri výkone

práce

vo verejnej službe

do 20 r. (0%
)

21 r. – 30 r. (3%
)

31 r. – 40 r. (12%
)

nad 60 r. (6%
)

41 r. – 50 r. 29%

51 r. – 60 r. 50%

do 20 r.

21 r. – 30 r.

31 r. – 40 r.

41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

nad 60 r.

základné

0%

ÚS, ÚSO 

stredné

21%

vyššie odborné

3%

druhého stupňa

76%

prvého stupňa

vysokoškolské

0%

základné 

stredné ÚS, ÚSO 

stredné vyššie odborné

vysokoškolské prvého stupňa

vysokoškolské druhého stupňa

 Počet zamestnancov sa celkovo znížil na 34 z toho 26 zamestnancov v štátnej službe a 8  

zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.  

 Štruktúra zamestnancov úradu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania:  
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V priebehu roka sa zamestnanci zúčastňovali odborných seminárov  a školení, ktoré boli 

zamerané hlavne na legislatívne zmeny zákonov.  Na vzdelávanie boli v roku 2011 vynaložené 

finančné prostriedky v objeme 1 672,24 €. 

 

 Prehľad o skutočnom počte zamestnancov  a čerpaní  mzdových prostriedkov za rok 

2011: 

 

  evidenčný počet 

zamestnancov 

k 31.12.2011 

čerpanie 

mzdových 

prostriedkov 

/ € / 

z toho osobné 

príplatky 

/ € / 

priemerný 

funkčný   plat 

/ € / 

štátni  zamestnanci 26 338 680,00    99 606,00  1 085,51  

zamestnanci 

vykonávajúci práce 

vo verejnom 

záujme 

8 72 327,00  20 821,00    753,41    

S P O L U 34 411 007,00    120 427,00    1 007,37    

 

 

6.2   Ťažiskové úlohy osobného úradu v roku  2011 

 

 
 plnenie úloh služobného úradu vo vzťahu k štátnym zamestnancom - kompletná 

personálna agenda, majetkové priznania, realizácia troch výberových konaní na 

obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vedúcich štátnych zamestnancov, 

 zabezpečovanie personálnej agendy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme,  

 spracovanie výkazu o zamestnávaní povinného podielu zamestnancov so zníženou 

pracovnou schopnosťou (V roku 2011 úrad zamestnával jedného zamestnanca so 

zdravotným postihnutím, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 

je 50 % a tak splnil povinný podiel zamestnancov so ZPS na celkovom počte 

zamestnancov.), 

 zabezpečovanie personálnej agendy a odmeňovania riaditeľov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ a spolupráca s oddelením odborných 

a metodických činností pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcie 
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riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ -  päť 

výberových konaní, 

 poskytovanie poradenstva riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, zriaďovateľom škôl a pedagogickej verejnosti 

v Košickom kraji najmä v súvislosti s odmeňovaním pedagogických a odborných 

zamestnancov a súvisiacich predpisov formou osobných  a telefonických 

konzultácií, písomne alebo e-mailovou poštou, 

 spolupráca s úsekom kontroly pri riešení sťažností v oblasti odmeňovania 

a pracovnoprávnych vzťahoch pedagogických a odborných zamestnancov a účasť na  

plánovaných a mimoriadnych kontrolách. 

 

 

6.3 Organizačná štruktúra 

 

 

KŠÚ v Košiciach riadi prednosta.  Organizačne sa člení do troch oddelení a  osobného 

úradu  s nasledovnou hlavnou  náplňou činnosti: 
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Oddelenie 

 

 

počet 

zamestnancov 

 

 

hlavná náplň oddelenia 

 

 

 

 

Kancelária 

prednostu úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z toho  

 

útvar kontroly 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 organizuje a zabezpečuje zasadnutia poradných  orgánov 

prednostu,  kontakt prednostu s inými orgánmi štátnej správy 

a územnej samosprávy, 

 zabezpečuje  pre KŠÚ styk s médiami, 

 zabezpečuje štatistické zisťovania na úseku školstva, 

 zabezpečuje autoprevádzku a správu registratúry, 

 vypracúva vnútorné predpisy KŠÚ, 

 zabezpečuje investičnú činnosť  

 zabezpečuje právne služby pre vlastný úrad, školy     

       a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti   

       úradu, pre iných zriaďovateľov a pre školy a školské   

zariadenia 

       v ich územnej pôsobnosti, 

 vykonáva kontrolu hospodárenia a využívania pridelených 

finančných prostriedkov na školách a školských zariadeniach 

a vlastného úradu, 

 vybavuje sťažnosti a petície 

 

 

 

 

 

 

Oddelenie 

odborných 

a metodických 

činností 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 odborná metodicko-poradenská činnosť v oblasti riadenia vo 

vzťahu k zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení, 

 koordinovanie a usmerňovanie odbornej činnosti v rámci 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských 

zariadeniach, 

 usmerňovanie práce školských úradov,  

 kontrolná činnosť v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania 

a školského stravovania v územnej pôsobnosti KŠÚ, 

 sleduje vývoj  siete škôl a školských zariadení vo  

       svojej pôsobnosti , 

 odborná metodicko-poradenská činnosť BOZP, PO a CO, 

nostrifikácie dokladov o vzdelaní 

 

 

 

 

Osobný úrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 zabezpečuje plnenie úloh, ktoré KŠÚ ako služobnému úradu 

vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych 

zamestnancov  ako aj uplatňovanie právnych vzťahov 

zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme, 

 zabezpečuje poradenskú činnosť v personálnej oblasti pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, pre 

iných zriaďovateľov a pre školy a školské zariadenia v územnej 

pôsobnosti úradu, 

 

 

 

 

 

 

 

Oddelenie 

ekonomických 

činností 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 uskutočňuje rozpis finančných prostriedkov školám a školským 

zariadeniam, 

 sleduje čerpanie rozpočtu  a v prípade potreby vykoná 

rozpočtové opatrenia, 

zabezpečuje: 

 komplexnú účtovnú agendu  pre KŠÚ a preddavkové 

organizácie, 

 mzdovú agendu úradu, 

 správu informačného systému, 

 materiálno-technické vybavenie úradu, 

 starostlivosť o majetok štátu v správe KŠÚ 

       a práce spojené s dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi, 

 starostlivosť o zamestnancov v oblasti stravovania a výkon 

pokladne KŠÚ. 
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7.    Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku  a prioritné úlohy     

na nasledujúce obdobie 
 

7.1. Priestorové a materiálno-technické zabezpečenie KŠÚ v Košiciach, realizácia  

a prevádzka  automatizovaného  informačného systému 

 

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

bola v roku 2011  zabezpečovaná 2  služobnými motorovými vozidlami so služobnými vodičmi a 1 

referentským služobným motorovým vozidlom, čo plne postačovalo pre zabezpečenie plnenia úloh 

všetkých zamestnancov KŠÚ v Košiciach. Opravy, údržbu a starostlivosť o automobilový park 

vykonával dodávateľský vybraný autoservis v Košiciach. 

KŠÚ v Košiciach je napojený na sieť SANET a správcovské služby si zabezpečuje 

vlastným zamestnancom.  

Všetci odborní zamestnanci KŠÚ v Košiciach sú pripojení na sieť SANET s využívaním 

Internetu a elektronickej pošty, vo svojej práci využívajú aplikačné programové vybavenie podľa 

svojho zaradenia. Ide najmä o využívanie Microsoft Office – Word a Excel, ale aj o programy 

týkajúce sa ekonomickej, personálnej a prevádzkovej agendy. Vo veľkej miere sa využíva 

informačný systém od firmy IVES na základe zmluvy a licencie.  KŠÚ v Košiciach samostatne 

zabezpečuje spracovanie pošty – WINASU, spracovanie miezd – PAM, účtovníctva a pokladne – 

WinIBEU. KŠÚ je napojený na systém štátnej pokladnice a využíva aj elektronické zasielanie 

výkazov z programu PAM pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu. 

 KŠÚ v Košiciach má svoju internetovú stránku www.ksuke.sk, na ktorej sú priebežne 

zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji, pre ďalšie 

organizácie a verejnosť. Takmer so všetkými zriaďovateľmi je funkčné spojenie pomocou 

elektronickej pošty.  

 

7.2    Prioritné úlohy na nasledujúce obdobie 

 

 

KŠÚ v Košiciach bude i naďalej dôsledne plniť všetky úlohy miestnej štátnej správy tak, 

aby činnosť bola zmysluplná a prínosná pre vzdelávacie inštitúcie i zriaďovateľov. 

Úlohy v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti: 

 

 prehlbovať právne vedomie riaditeľov škôl a školských zariadení, cielene prizývať na 

pracovné stretnutia odborníkov, 

http://www.ksuke.sk/
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 v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi zo zákona 596/2003 Z. z. o zložení rád škôl 

uskutočniť školenie predsedov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KŠÚ v Košiciach, 

 zabezpečiť výberové konania na funkcie riaditeľov škôl a školských zariadení, 

 zúčastňovať sa v intenciách zákona 596/2003 Z. z. výberových konaní v základných 

a stredných školách, 

 organizovať pracovné porady, semináre, školenia podľa potrieb škôl a školských zariadení, 

 zorganizovať stretnutie úspešných študentov stredných škôl pri príležitosti Dňa študentov, 

oceniť najlepších, 

 pokračovať v tradícii organizovania Dňa učiteľov, 

 prehodnotiť sieť učebných odborov, iniciovať vznik nových podľa potrieb regiónu. 

 

Úlohy v rámci územnej pôsobnosti: 

 

 vyhodnotiť priebeh a úroveň maturitných skúšok 2010/2011, organizačne pripraviť MS 

v roku 2012, 

 organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ, 

 poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám a školským zariadeniam pri tvorbe 

rozvojových projektov, podieľať sa na ich vyhodnocovaní, 

 zrealizovať pracovné stretnutie s riaditeľmi stredných škôl k maturitným skúškam 2012, 

 spracovať pedagogicko-organizačné pokyny pre zriaďovateľov a školy a školské zariadenia 

v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

 podľa potreby spracovávať písomné pokyny, usmernenia v záujme skvalitňovania práce 

škôl. 

 

8.    Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie 

 
 

 Medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov  KŠÚ v Košiciach počas roka 2011patrili : 

 zriaďovatelia škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 

 riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach,  

 zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach, 
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 riaditelia a zamestnanci poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

v Košiciach, 

 MŠVVaŠ SR, 

 ŠPÚ Bratislava, 

 ŠŠI Bratislava, Košice, 

 ŠIOV Bratislava, 

 ÚIPŠ Bratislava, 

 MPC Bratislava, Prešov, Košice, 

 VÚC, 

 obecné školské úrady, 

 územná školská rada, 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

 mimovládne a neziskové organizácie, 

 verejnosť. 

 

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

spolupracuje a sú uvedené v časti 7.2. 

 

 

 

 

 

 
 
              Mgr. Peter Bačkovský  
                                  prednosta 
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Použité skratky: 

 

 
CPPPaP   centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

CŠPP   centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  

IS ŠP   informačný systém štátnej pokladnice 

KP   kancelária prednostu 

KŠÚ   Krajský školský úrad 

MPC   Metodicko-pedagogické centrum 

MŠ   materské školy 

MŠVVaŠ SR  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  

OEČ   oddelenie ekonomických činností 

OOMČ   oddelenie odborných a metodických činností 

OÚ   osobný úrad resp. obvodný úrad (podľa kontextu) 

PFIČ   písomná forma internej časti 

SFK   Správa finančnej kontroly 

SŠ   stredné školy 

ŠZ   školské zariadenia 

ÚIPŠ   Ústav informácií a prognóz školstva 

VÚC   vyšší územný celok 

ZŠ   základné školy

 

 

 

 
Z čiastkových podkladov oddelení a útvarov 
spracovala Kancelária prednostu KŠÚ v Košiciach 
 

 

 

Košice,  27. apríla 2012 
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Príloha č.2: 
Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa  

stavu  k 31. 12. 2011 

 

 

Školy a ŠZ Spolu Štátne/Obecné Cirkevné Súkromné 

Materské školy 438 422 11 5 

Základné školy 317 293 17 7 

Stredné školy 100 71 10 19 

Špeciálne školy a ŠZ (aj org.zložky) 74 67 2 5 

Základné umelecké školy 39 22 3 14 

Jazykové školy 8 7 1 0 

CVČ a ŠSZČ 77 51 9 17 

CŠPP  14 9 0 5 

CPPPaP 9 7 0 2 

Špeciálne výchovné zariadenia 5 5 0 0 

Školy v prírode 2 1 1 0 

Školské internáty 25 23 2 0 

Zariadenia školského stravovania 642 617 16 9 

Strediská služieb škole 3 3 0 0 

Školské kluby detí 274 251 16 7 

Spolu  školy a ŠZ 2027 1849 88 90 
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Príloha č. 3  

Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu k 15. 9. 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh školy SPOLU Štátne Súkromné Cirkevné 

Materské školy 19138 18428 167 543 

Základné školy 71641 67430 1095 3116 

Špeciálne školy 

a ŠZ 
5221 5069 87 65 

SOŠ a 

Konzervatória 
23359 20820 1514 1025 

Gymnázia 12846 10512 711 1623 

SPOLU deti 

a žiaci 
132205 122259 3574 6372 
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Príloha č. 4 

Školy, ŠZ, deti a žiaci  v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach  k 15. 9. 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ školy Počet škôl a ŠZ Počet detí/žiakov/stravníkov 

Stredné školy 3 1531 

Základné školy a špeciálne ZŠ 40 4094 

Špeciálne MŠ 6 196 

Špeciálne SŠ (aj organizačné 

zložky) 
21 779 

Špeciálne výchovné zariadenia 5 300 

CŠPP 9 - 

CPPPaP 7 - 

Školské internáty 8 277 

Školské kluby detí 13 503 

Školské jedálne a výdajne 21 3148 

SPOLU:  133 - 
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Príloha č. 5  

Prehľad škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach:  

  
Škola, školské zariadenie 
 

Adresa 
 

Spojená škola internátna Prakovce Breziny 256 

Odborné učilište internátne - organizačná zložka SŠI Prakovce Breziny 256 

Praktická škola internátna - organizačná zložka SŠI Prakovce Breziny 256 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠI Gelnica Kováčska 12 

Školský internát - súčasť SŠI Prakovce Breziny 256 

Školská jedáleň - súčasť SŠI Prakovce Breziny 286 

Špeciálna základná škola Richnava Richnava 189 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Slovenskej jednoty 29 

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika  Košice 
Nám. L. Novomeského 
4 

Školská jedáleň pri Gymnáziu M. R. Štefánika - súčasť G Košice 
Nám. L. Novomeského 
4 

Reedukačné centrum Košice Bankov č.15 

Základná škola - organizačná zložka RC Košice Bankov č. 15 

Odborné učilište - organizačná zložka RC Košice Bankov č. 15 

Školská jedáleň - súčasť RC Košice Bankov č. 15 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Karpatská 8 

Spojená škola  Košice Vojenská 13 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ Košice Vojenská 13 

Základná škola pre žiakov s autizmom – organizačná zložka SŠ Košice Vojenská 13 

Praktická škola - organizačná zložka SŠ Košice Vojenská 13 

Školský klub detí - súčasť SŠ Košice Vojenská 13 

Špeciálna základná škola Košice Odborárska 2 

Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Košice Odborárska 2 

Gymnázium Košice Park mládeže 5 

Školská jedáleň - súčasť G Košice Park mládeže 5 

Stredná odborná škola železničná Košice Palackého 14 

Školský internát - súčasť SOŠ Košice Palackého 14 

Školská jedáleň - súčasť SOŠ Košice Palackého 14 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Košice Bocatiova 1 

Špeciálna materská škola Košice Ľudová 15 

Špeciálna základná škola Košice Inžinierska 24 

Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Košice Inžinierska 24 

Školská jedáleň - súčasť ŠZŠ Košice Inžinierska 24 

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení Košice Trieda SNP 1 

Školský klub detí - súčasť ZŠ s MŠ pri ZZ Košice Trieda SNP 1 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Košice Zuzkin park 10 

Spojená škola s org. zložkami OA pre TP, SOŠ pre TP, ZŠ s MŠ pre 
TP,ŠZŠ pre TP Košice Opatovská cesta 97 

Obchodná akadémia pre žiakov s TP - organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta 97 

Praktická škola  organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta 97 
Základná škola s materskou školou pre žiakov s TP - organizačná zložka 
SŠ Košice Opatovská cesta 97 

Špeciálna základná škola pre žiakov s TP - organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta 97 

Stredná odborná škola pre žiakov s TP - organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta 97 

Školský klub detí - súčasť SŠ Košice Opatovská cesta 97 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ Košice Opatovská cesta 97 
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Špeciálna materská škola - organizačná zložka SŠ Košice Opatovská cesta  101 

Školská jedáleň - súčasť SŠ Košice Opatovská cesta 101 

Spojená škola Košice Alejová 6 

Odborné učilište - organizačná zložka SŠ Košice Alejová 6 

Praktická škola - organizačná zložka SŠ Košice Alejová 6 

Výdajná školská jedáleň - súčasť SŠ Košice Alejová 6 

Liečebno-výchovné sanatórium Košice-Barca Tešedíkova 3 

Základná škola  - organizačná zložka LVS Košice-Barca Tešedíkova 3 

Diagnostické centrum – súčasť LVS Košice-Barca Tešedíkova 3 

Centrum špeciálno -pedagogického poradenstva – súčasť LVS Košice-Barca Tešedíkova 3 

Školská jedáleň - súčasť LVS Košice-Barca Tešedíkova 3 

Špeciálna základná škola Košice Rovníková 11 

Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Košice Rovníková 11 

Výdajná školská jedáleň - súčasť ŠZŠ Košice Rovníková 11 

Spojená škola  
Moldava nad 
Bodvou Hlavná 53 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ 
Moldava nad 
Bodvou Hlavná 53 

Praktická škola – organizačná zložka SŠ 
Moldava nad 
Bodvou Hlavná 53 

Špeciálna základná škola Vtáčkovce Vtáčkovce 2 

Spojená škola internátna Ždaňa Abovská 244/18 

Špeciálna základná škola internátna - organizačná zložka SŠI Ždaňa Abovská 244/18 

Praktická škola internátna - organizačná zložka SŠI Ždaňa Abovská 244/18 

Špeciálna materská škola internátna – organizačná zložka SŠI Ždaňa Abovská 244/18 

Školský internát - súčasť SŠI Ždaňa Abovská 244/18 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI Ždaňa Abovská 244/18 

Školská jedáleň - súčasť SŠI Ždaňa Abovská 244/18 

Špeciálna základna škola s materskou školou - Speciális Alapiskola 
és Speciális Óvoda 

Veľké 
Kapušany J. Dózsu 32 

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola 
Kráľovský 
Chlmec Majlátha 1 

Spojená škola internátna Michalovce Školská 12 

Odborné učilište internátne - organizačná zložka SŠ Michalovce Školská 12 

Praktická škola internátna - organizačná zložka SŠ Michalovce Školská 12 

Školský internát - súčasť SŠI Michalovce Školská 12 

Školská jedáleň - súčasť SŠI Michalovce Školská 12 

Spojená škola internátna Michalovce Školská 10 

Špeciálna základná škola internátna - organizačná zložka SŠI Michalovce Školská 10 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení - organizačná zložka SŠI Michalovce Špitálska 1 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI Michalovce Školská 10 

Školský klub detí - súčasť SŠI Michalovce Školská 10 

Školský internát - súčasť SŠI Michalovce Školská 10 

Špeciálna základná škola Trhovište Tichá 50 

Špeciálna základná škola 
Pavlovce nad 
Uhom Kapušianska 2 

Školská jedáleň - súčasť ŠZŠ 
Pavlovce nad 
Uhom Kapušianska 2 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Michalovce Okružná 3657 

Spojená škola internátna Rožňava Zeleného stromu 8 

Špeciálna základná škola internátna - Speciális Bentlakásos Alapiskola 
- organizačná zložka SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 

Odborné učilište - organizačná zložka SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 

Školský klub detí - súčasť SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 

Školský internát - súčasť SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 
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Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 

Školská jedáleň - súčasť SŠI Rožňava Zeleného stromu 8 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Rožňava Letná 44 

Spojená škola Dobšiná Nová 803 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ Dobšiná Nová 803 

Odborné učilište - organizačná zložka SŠ Dobšiná Nová 803 

Školský klub detí - súčasť SŠ Dobšiná Nová 803 

Výdajná školská jedáleň - súčasť SŠ Dobšiná Nová 803 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ Dobšiná Nová 803 

Špeciálna základná škola Sobrance Tyršova 1 

Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Sobrance Tyršova 1 

Výdajná školská jedáleň – súčasť ŠZŠ Sobrance Tyršova 1 

Reedukačné centrum Mlynky Biele Vody 267 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka RC Mlynky Biele Vody 267 

Školská jedáleň - súčasť RC Mlynky Biele vody 267 

Spojená  škola internátna 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

ŠZŠ internátna – organizačná zložka SŠI   

Školský klub detí  - súčasť SŠI 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Praktická škola internátna – organizačná zložka SŠI   

Školský internát - súčasť SŠI 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Školská jedáleň - súčasť SŠI 
Spišské 
Vlachy Partizánska 13 

Spojená škola Rudňany Zimné 83 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ Rudňany Zimné 83 

Odborné učilište – organizačná zložka SŠ Rudňany Zimné 83 

Špeciálna základná škola Markušovce Michalská 39 

Spojená škola 
Spišská 
Nová Ves J. Fabiniho 3 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka SŠ 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Praktická škola - organizačná zložka SŠ 
Spišská Nová 
Ves Hviezdoslavova 25 

Odborné učilište – organizačná zložka SŠ 
Spišská Nová 
Ves Hviezdoslavova 25 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení - organizačná zložka SŠ 
Spišská Nová 
Ves Jána Jánskeho 1 

Školský klub detí - súčasť SŠ 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Školská jedáleň - súčasť SŠ 
Spišská Nová 
Ves J. Fabiniho 3 

Špeciálna základná škola Krompachy Ul. SNP 49 

Špeciálna základná škola Letanovce Slovenského raja 16 

Školský klub detí - súčasť ŠZŠ Letanovce Slovenského raja 16 

Špeciálna základná škola Hrabušice Hviezdoslavova 164 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Spišská 
Nová Ves Letná č. 66 

Reedukačné centrum Bačkov Školská 158 

Špeciálna základná škola - organizačná zložka RC Bačkov Školská 158 

Školská jedáleň  - súčasť RC Bačkov Školská 158 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trebišov Ul. kpt. Nálepku 
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1057/18 

Spojená škola internátna Trebišov Poľná 1 

Odborné učilište internátne - organizačná zložka SŠI Trebišov Poľná 1 

Praktická škola internátna - organizačná zložka SŠI Trebišov Poľná 1 

Špeciálna základná škola internátna - organizačná zložka SŠI Trebišov Poľná 1 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI Trebišov Poľná 1 

Školský klub detí - súčasť SŠI Trebišov Poľná 1 

Školský internát - súčasť SŠI Trebišov Poľná 1 

Školská jedáleň - súčasť SŠI Trebišov Poľná 1 

Špeciálna základná škola Trebišov M. R. Štefánika 83 

Špeciálna základná škola Sečovce SNP 827/53 

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Hraň Hraň 447 

ŠKD – súčasť ZŠ pri ZZ Hraň Hraň 447 

 


