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1. Identifikácia organizácie 

 
Názov organizácie:  Krajský školský úrad v Trnave 

Zriaďovateľ organizácie:                            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu  SR 

Adresa sídla organizácie:     Vajanského 2, P. O. Box  4, 917 01  Trnava 

Právna forma:      rozpočtová organizácia 

Kontakt:  tel. č. prednostka: 033/5550241 

tel. č. sekretariát:  033/5550217  

fax:                       033/5550161 

e-mail:                   ksu@ksutt.sk  

                              sekretariat@ksutt.sk 

webová stránka:    http://www.ksutt.sk  

 

 

 

Vnútorná organizácia 

prednosta úradu  

prednostka úradu                                            

Mgr. Ľudovít Vanek do 14. okt. 2010 

Mgr. Mária Gašparíková od 15. okt. 2010 

                                                                        

oddelenie kontroly riadi prednostka     

  

Organizačné útvary                                                      Vedúci organizačných útvarov: 

kancelária prednostu                                            PaedDr. Peter Bartek                                                                     

tel. č.:  033/5550170 

e-mail: peter.bartek@ksutt.sk    

 

osobný úrad                                                          poverený riadením vedúci kancelárie 

prednostu/prednostky 

 

oddelenie ekonomických činností                         

                                                                                    

 

Ing. Edita Antalová                                                                                  

tel. č.: 033/5550250 

e-mail: edita.antalova@ksutt.sk     

                                                                                 

úsek vnútornej prevádzky                                      riadi vedúca oddelenia ekonomických 

činností 

 

oddelenie odborných a metodických činností        

                                                                                          

RNDr. Eva Huttová                                                                                      

tel. č.: 033/5550203 

e-mail: eva.huttova@ksutt.sk        
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Poslanie Krajského školského úradu v Trnave (KŠÚ) je vymedzené 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, osobitne v § 10 a 11 zákona,  zákonom č. 

597/2003   Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov a zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní (školský zákon) 

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

KŠÚ zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy v školstve. Je rozpočtovou 

organizáciou napojenou na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky.  

 

1. 1. Hlavné činnosti organizácie 

Krajský školský úrad v Trnave v rámci svojej hlavnej činnosti:  

■ plní úlohy služobného úradu voči zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu a úlohy 

zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme,   

■ spravuje majetok vo vlastníctve štátu, ktorý slúži na činnosť úradu, 

■ kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, 

výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a školských 

zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa osobitného 

predpisu a v oblasti pracovnoprávnej v školách a školských zariadeniach vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, 

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

svojej územnej pôsobnosti, 

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

zariadeniam v územnej pôsobnosti bez rozdielu zriaďovateľov, 

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

 svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, 

■ plní úlohy v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 245/2008 Z.z. 

o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie  
 

2. 1. Poslanie organizácie  

 

Krajský školský úrad v Trnave bol zriadený k 1. januáru 2004 podľa zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho hlavným poslaním je výkon miestnej 

štátnej správy na úseku školstva v územnej pôsobnosti Trnavského kraja.  

KŠÚ v roku 2010 plnil všetky úlohy vyplývajúce z § 10 a § 11 zákona č. 596/2003 Z. z.   

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

v znení neskorších predpisov.  

 

KŠÚ zriaďuje podľa siete škôl a školských zariadení 

-  základné školy, stredné školy a strediská praktického vyučovania v prípade, ak to 

vyžadujú osobitné podmienky, 

-  materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

-  základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
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-  stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

-  praktické školy, 

-  odborné učilištia, 

-  špeciálne výchovné  zariadenia, 

-  školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe 

   medzinárodnej zmluvy, 

-  školské internáty,  

-  centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, 

-  centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

-  školské  zariadenia, ktoré sú súčasťou škôl alebo školských zariadení uvedených 

v § 10, písm. a) až j) zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

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

 

Okrem toho úrad vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci rozhodovania 

o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných základnými školami a strednými školami 

v zahraničí.  

Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy 

a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú 

dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec. 

Krajský školský úrad rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni 

rozhoduje: riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, 

                  riaditeľ školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom.    

 

Krajský školský úrad ďalej 

■ potvrdzuje svojím rozhodnutím, že obec je školským úradom,  

■ spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách  

a školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti, 

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

absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti, 

■ organizačne a finančne zabezpečuje obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl 

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

a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,  

■ organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej 

pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport, 

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

■ poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom 

štátnej správy a verejnosti, 

■ poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, Trnavskému samosprávnemu kraju, 

zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl 

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

■ plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa zákona č. 597/2003 Z. 

z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov, a zároveň kontroluje efektívnosť využívania finančných prostriedkov 

pridelených školám a školským zariadeniam, 

■ zostavuje rozpočet finančných prostriedkov pre vlastný úrad, pre školy a školské 

zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a pre školy v územnej pôsobnosti v súlade 

s § 11 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

■ vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, vykonáva aj 

následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami 
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pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi 

hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich 

využitia. 

 

Cieľom a poslaním krajského školského úradu je tiež zabezpečovať odborné činnosti     

pre obce, ktoré nie sú školskými úradmi, prešetrovať a vybavovať sťažnosti a petície občanov 

a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení vo vzťahu ku školám 

a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, podávať stanoviská a  pripomienkovať 

legislatívne návrhy dokumentov. 

 

 

2. 2. Strednodobý výhľad  

 

Z hľadiska strednodobých perspektív a cieľov bude KŠÚ aj naďalej pokračovať pri 

plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, najmä z úloh vymedzených 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby sa neustále zvyšovala 

kvalita výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej a 

územnej pôsobnosti. 

Mimoriadne úsilie bude naďalej venovať úlohám vyplývajúcich z reformy školstva, 

zvyšovaniu odbornosti zamestnancov úradu, ako i hľadať nové metódy, ktoré napomôžu 

skvalitňovaniu riadiacej práce zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ. 

Úlohy v strednodobom výhľade budú KŠÚ realizované v súlade s: 

■ rozpracovaním úloh vyplývajúcich pre MŠVVaŠ SR z Programového vyhlásenia vlády SR 

na roky 2011 – 2014  

■ 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 

■ zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov 

■ zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

■ zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a znení neskorších predpisov 

■ zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  

■ ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 

■ Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠVVaŠ SR na školský rok 2010/2011 

a 2011/2012  

 

 

2. 3. Prvoradé úlohy na zabezpečenie cieľov 

 

■ racionalizovať sieť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

■ zlepšovať technický stav budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

■ využívať možnosti získania finančných prostriedkov prostredníctvom výziev za účelom 

skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach 

■ zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov úradu 
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■ optimalizovať pracovné náplne zamestnancov KŠÚ tak, aby bolo plnenie úloh rovnomerne 

medzi nich rozložené, ale aj aby bola zabezpečená vzájomná zastupiteľnosť zamestnancov 

na jednotlivých oddeleniach 

■ pripravovať a organizačne zabezpečovať kontrolu objektívnosti celoslovenského testovania 

žiakov 9. ročníka ZŠ 

■ plniť úlohy pri zabezpečovaní maturitných skúšok, záverečných skúšok, absolventských 

skúšok 

■ koordinovať, organizačne, finančne a personálne zabezpečovať obvodné a krajské kolá 

postupových súťaží, predmetových olympiád a športových súťaží v územnej pôsobnosti 

KŠÚ 

■ zvyšovať kvalitu webovej stránky KŠÚ a priebežne aktualizovať a zverejňovať na nej 

všetky potrebné informácie 

■ zabezpečovať prideľovanie účelovo určených finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl 

a školám vo vlastnej zriaďovateľskej pôsobnosti na dopravu žiakov, asistentov učiteľa, 

maturitné, absolventské a záverečné skúšky a odstraňovanie havarijných stavov škôl 

 

 

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie 
 

KŠÚ v Trnave nemal v roku 2010 uzatvorený žiadny kontrakt s MŠVVaŠ SR.  

 

 

 

4. Činnosti organizácie  
 

4. 1. Kancelária prednostu 
 

■ vypracovávala vnútorné predpisy, smernice, pokyny, príkazy prednostu/tky a ich 

aktualizáciu, spracovávala zápisnice z porád prednostu/prednostky  

■ organizačne zabezpečovala prijatie návštev a rokovaní na KŠÚ 

■ koordinovala prácu sekretariátu a organizačných útvarov úradu  

■ plnila ďalšie úlohy podľa pokynov prednostu/prednostky  

■ zabezpečovala ochranu zisťovaných údajov v spolupráci s osobným úradom, 

■ zabezpečovala prácu súvisiacu s projektmi, zabezpečovala prevádzku lokálnej počítačovej 

siete úradu ako i pre školy a školské zariadenia, ktorých je KŠÚ zriaďovateľom  

■ bola správcom registratúry úradu, prijímala a rozdeľovala došlú poštu  

■ zabezpečovala chod informačného systému krajského školského úradu 

■ zabezpečovala archiváciu údajov 

■ sledovala podmienky na ochranu zdravia zamestnancov pri práci a ochranu života, zdravia 

a majetku pred požiarmi  

■ registrovala žiadanky na použitie služobných vozidiel a zabezpečovala ich efektívne 

využívanie 

 

 

4. 1. 1. Porady a zasadnutia vedenia KŠÚ  

 

■ v priebehu roka sa uskutočnilo 11 porád vedenia prednostu/tky, na ktorých vedenie 

prerokovalo a riešilo úlohy vyplývajúce pre úrad z platnej legislatívy, z Plánu hlavných 

úloh KŠÚ na rok 2010, ako i úlohy, ktoré boli zadané úradu MŠVVaŠ SR a inými orgánmi 

ústrednej štátnej správy. Pozornosť na zasadnutiach bola venovaná aj spolupráci 



  8 

s miestnou samosprávou ako i plneniu koncepčných úloh škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. 

 

4. 1. 2. Činnosti na úseku projektov 

 

■ boli organizované pracovné stretnutia so zriaďovateľmi a školami, školskými zariadeniami 

v územnej pôsobnosti k jednotlivým výzvam, metodike spracovania projektov, k čerpaniu 

finančných prostriedkov a ich zúčtovaniu, poukazovalo sa na vyskytujúce sa chyby 

■ metodicky boli usmerňované školy pri predkladaní rozvojových projektov MŠVVaŠ SR, 

projektov z EÚ a projektu Európska jar. Spracovávali sa o nich informácie na webovú 

stránku úradu, na propagačných miestach v priestoroch úradu, distribuovali sa informácie 

zriaďovateľom a školám, a tiež sa prezentovali na stretnutiach so zriaďovateľmi, školami, 

školskými zariadeniami i školskými úradmi 

■ spracovávali sa zúčtovania rozvojových projektov od zriaďovateľov a škôl za územnú 

pôsobnosť po obsahovej stránke 

■ krajský koordinátor Ing. Balážová, PhD. spracovala Správu z realizácie projektu Európska 

jar 2010 za kraj Trnava 

■ Ing. Balážová, PhD. bola hodnotiteľom národných projektov Riadiaceho orgánu MŠVVaŠ 

SR 

■ vykonávali sa kontroly u realizátorov rozvojových projektov a metodické návštevy aj 

počas realizácie rozvojových projektov 

■ účasť na konferenciách a seminároch MVRR SR, MŠVVaŠ SR, Agentúry MŠVVaŠ SR a 

VÚC k hodnoteniu čerpania finančných prostriedkov, k plánovaným a vyhláseným 

výzvam na programovacie obdobie 2007 – 2013 

■ účasť na seminári k rozvojovému projektu knižnice, Jazykové laboratóriá  

■ prijímali a posudzovali sa žiadosti na rozvojové projekty v rámci výziev MŠVVaŠ SR 

v oblasti regionálneho školstva a športu a predkladali sa na MŠVVaŠ SR 

■ vykonávali sa následné finančné kontroly a metodické návštevy počas realizácie projektov 

u realizátorov projektov 

 

 

4. 1. 3. Oblasť informatiky  

 

■ inštalácia nového technického vybavenia (počítačov, tlačiarni) na vlastnom úrade,  odborná 

pomoc na  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

■ zabezpečenie prevádzky počítačovej siete a bezporuchového chodu informačného systému 

KŠÚ, pripojenia na internet a elektronickej pošty 

■ prevádzaná denná aktualizácia webovej stránky KŠÚ 

■ kontrola dátového servera, pravidelná aktualizácia operačného systému Windows 2003 

Server 

■ kontrola mailového servera ako aj pravidelná aktualizácia poštových schránok 

zamestnancov úradu 

■ systematické zálohovanie  databáz IS KŠÚ ako aj kompletného systému servera 

■ aktualizácia (nahrávanie nových verzií) APV (WINPAM, WINIBEU, WINASU, 

UCSUM.), používanie v informačnom systéme KŠÚ 

■ aktualizácia (nahrávanie nových verzií) APV (WINPAM, WINIBEU) používané na 

školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

■ pomoc pri riešení problémov vzniknutých pri prevádzke APV na úrade, ako aj na školách, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ  
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■ prostredníctvom internetových aplikácií spracovanie zberu údajov, vzdelávacích poukazov 

a kultúrnych poukazov za zriaďovateľov v Trnavskom kraji 
■ odborná poradenská činnosť v oblasti informatiky pre školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

■ spracovanie a zaevidovanie zmlúv platných ako aj ukončených do roku 2010 do 

centrálneho registra zmlúv, a tiež evidencia zmlúv na vlastnom portáli www.ksutt.sk 

■ inštalácia nového mailového servera, inštalovanie služby webmail, úprava všetkých 

mailových schránok 

■ denná pomoc ostatným zamestnancom úradu pri riešení problémov v oblasti hardwaru 

a softwaru 

 

 

4. 1. 4. Správa registratúry  

 

■ bolo zabezpečené preberanie spisov do registratúrneho strediska na základe preberacích 

zoznamov, podľa registratúrnych značiek v určených termínoch z jednotlivých 

organizačných útvarov za rok 2009 

■ vydávanie potvrdení (na 19 žiadostí) potrebných na určenie výšky dôchodku pre Sociálnu 

poisťovňu v Trnave  

■ začali sa pripravovať podklady na vyraďovacie konanie  

 

 

4. 1. 5. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred poţiarmi, 

civilnej ochrany a obrany a ochrany utajovaných skutočností (BOZP, OpP, COO 

a OUS)  

 

      Krajský školský úrad v Trnave zabezpečoval  v priestoroch objektov KŠÚ oblasť BOZP, 

OpP v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o ochrane pred požiarmi. Účelom bolo zamedziť alebo aspoň predchádzať vzniku 

úrazov, vzniku požiarov a vytvárať podmienky na účinné zdolávanie požiarov, tiež  vytvárať 

podmienky pre ochranu zdravia pri práci a ochranu majetku v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti a v územnej pôsobnosti KŠÚ. 

      Úlohy civilnej ochrany, obrany, krízového manažmentu, hospodárskej mobilizácie, 

ochrany utajovaných skutočností boli plnené v zmysle „Plánu hlavných úloh v oblasti 

krízového manažmentu, krízového plánovania, obrany – obranného plánovania, hospodárskej 

mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností“ Krajského 

školského úradu na rok 2010 a „Plánu hlavných úloh ...“ odboru krízového manažmentu 

MŠVVaŠ SR na rok 2010 a v zmysle všeobecne záväzných právnych  predpisov 

v predmetných oblastiach. 

 

Úlohy boli plnené nasledovne 

■ poskytovanie odbornej poradenskej činnosti v oblasti BOZP, OpP, CO pre zamestnancov 

KŠÚ, CPPPaP, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti a v územnej 

pôsobnosti KŠÚ 

■ v rámci pracovných porád materských škôl a školských jedální v územnej pôsobnosti kraja 

informovanie riaditeliek materských škôl a vedúcich školských jedální o úlohách, ktoré sú 

povinné zabezpečovať  oblasti BOZP, OpP, CO 

■ vykonávanie kontroly vedenia dokumentácie v oblasti BOZP, OpP, dodržiavania právnych 

predpisov a vnútorných predpisov v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ 

http://www.ksutt.sk/
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■ vypracovanie a aktualizácia vnútorných predpisov 

■ vykonávanie protipožiarnych  preventívnych prehliadok v objektoch KŠÚ a CPPPaP 

■ zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení 

■ zabezpečenie kontroly požiarno-technických zariadení 

■ účasť na odbornom vzdelávaní k obsluhe a práci v novom špecifikovanom aplikačnom 

programe EPSIS
® 

 JISHM (programový prostriedok JIS HM) 

■ prijatie  správ previerky funkčnosti systému vyrozumenia a dokumentačne ich evidovanie, 

■ zabezpečovanie podmienok pre OUS 

■ vypracovanie podkladov a predloženie žiadosti k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla 

branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby  v zmysle 

Usmernenia k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť od výkonu 

mimoriadnej služby a alternatívnej služby“ 

■ v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva v Trnave v súvislosti s vírusom sezónnej 

chrípky a pandemickej chrípky A(H1N1), zasielanie metodických pokynov týkajúcich sa 

danej problematiky na školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave a 

zriaďovateľom škôl a školských zariadení 

■ informovanie vlastných zamestnancov o postupoch na zamedzenie šírenia chrípky, 

■ týždenné zasielanie hlásenia o počte zatvorených škôl a školských zariadení v územnej 

pôsobnosti KŠÚ, ktoré boli zatvorené v dôsledku šírenia chrípky 

■ vypracovanie a vyhodnotenie „Plánu hlavných úloh v oblasti krízového manažmentu, 

krízového plánovania, obrany obranného plánovania, hospodárskej mobilizácie, civilnej 

ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností“ za rok 2010 pre KŠÚ 

■ vypracovanie plánu „Zameranie činnosti v oblasti civilnej ochrany,  prípravy obyvateľstva 

na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci na rok 

2010  pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ“ 

■ predkladanie hlásenia o splnených úlohách - tzv. „Správa o plnení úloh v oblasti KM, KP, 

obrany – OP, HM, CO a OUS“ na odbornej príprave/workshop v oblasti krízového 

manažmentu, krízového plánovania, obrany - obranného plánovania, hospodárskej 

mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností pre 

zamestnancov zabezpečujúcich úlohy bezpečnosti, obrany a ochrany na krajských 

školských úradoch 

■ predkladanie „Správy o zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. 

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a zákona č. 

42/1994 Z.z. o COO v znení neskorších predpisov za školské zariadenia v pôsobnosti 

Krajského školského úradu v Trnave na území Trnavského kraja“ ddoo  Bezpečnostnej rady 

obvodu Trnava  

■ člen evakuačnej komisie sa zúčastňoval zasadnutí evakuačnej komisie Obvodného úradu 

v Trnave, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 

■ spolupráca a účasť na  súťaži „Mladých záchranárov CO“ 

■ spolupráca s inštitúciami, ktoré sa zaoberajú činnosťou v predmetných oblastiach 

■ vo vzdelávacej činnosti BOZP, OpP, CO vykonanie a zabezpečenie: 

a) vstupného školenia  zamestnancov KŠÚ a CPPPaP, 

b) školenia zamestnancov iného zamestnávateľa, 

c) školenia osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,  

d) odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, 

e) zasadnutia krízového štábu KŠÚ, 

f) školenia riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení 

v oblasti OpP, 

g) odbornej prípravy pre riaditeľov a vedúcich zamestnancov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v oblasti CO v spolupráci so 
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Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manažmentu a civilnej ochrany 

v Limbachu,  

h) odbornej prípravy pre zamestnancov KŠÚ a CPPPaP v oblasti CO v spolupráci 

so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manažmentu a civilnej 

ochrany v Limbachu. 

 

 

4. 2. Osobný úrad 
 

■ zabezpečoval plnenie úloh KŠÚ ako služobnému úradu 

■ zabezpečoval uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov 

■ viedol osobné spisy zamestnancov 

■ zabezpečoval komplexnú mzdovú agendu pre zamestnancov KŠÚ v súlade s platnými 

predpismi vo všetkých súvisiacich oblastiach, odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných 

poisťovní, doplnkových dôchodkových poisťovní a odvody daní    

■ vydával potvrdenia o zdaniteľnom príjme zamestnancom z dôvodu ročného zúčtovania  

dane z príjmu 

■ v súvislosti s vykonaním ročného zúčtovania zdravotného poistenia vydával potvrdenia o 

preddavkoch a príjme  

■ v súvislosti s financovaním predmetových olympiád zabezpečoval poskytovanie odmeny 

po vykonaní práce a všetky povinnosti voči sociálnej poisťovni – prihlášky, odhlášky  

■ činnosti spojené s predložením a kontrolou majetkových priznaní štátnych zamestnancov 

a riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

■ vo vzťahu k riaditeľom v zriaďovateľskej pôsobnosti pripravoval vymenúvacie dekréty, 

dohody o zmene pracovných podmienok, dekréty na mimoriadne odmeny  

■ organizoval výberové konania na miesta riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  

■ poskytoval odbornú poradenskú činnosť zriaďovateľom škôl a školských zariadení a 

riaditeľom škôl 

■ zabezpečoval odborné vzdelávanie zamestnancov v súlade s požiadavkami úradu  

■ vytváral podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov 

■ pripravoval podklady o štátnozamestnaneckých miestach 

■ sledoval čerpanie sociálneho fondu 

■ zabezpečoval prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií)  

 

Podrobnejšie informácie z oblasti personálnej, rozpočtu platov, vzdelávania zamestnancov 

uvádzame v časti 6. Personálne otázky.  

 

 

4. 3. Oddelenie kontroly  
 

Krajský školský úrad v Trnave, venoval pozornosť dodržiavaniu všeobecne záväzných 

právnych predpisov v oblasti školstva a výchovy, okrem tých, ktoré patria do kompetencie 

štátnej školskej inšpekcie. Kontrolná činnosť bola vykonávaná v školách a školských 

zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ale i územnej pôsobnosti v zmysle 

ustanovení zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a § 11 ods. 5 zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Vykonané boli následné finančné kontroly na overenie objektívneho stavu 

kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými 

aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami. Kontroly sa realizovali v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a  doplnení 

niektorých  zákonov  v znení neskorších predpisov a  § 11 ods. 2 a  ods. 3 písm. e) zákona č. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

4. 3.1. Zameranie kontrolnej činnosti v roku 2010 

■ následné finančné kontroly 

■ dodržiavanie pokynov a objektívnosti priebehu celoslovenského testovania žiakov 9. 

ročníka  základných škôl  

■ kontrola nad úrovňou objektivity testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 

9. ročníka základných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave  

■ uplatňovanie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 

318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách (maturitné skúšky, záverečné 

skúšky)  

■ kontroly správnosti a úplnosti dokumentácie v oblasti BOZP a OpP a jej súlad so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi  

■ preverenie úplnosti a správnosti pedagogickej dokumentácie a dokumentácie školy, 

kontrola dodržiavania pracovnoprávnych predpisov a odmeňovania zamestnancov podľa 

zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

■ kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

■ kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou  

■ kontrola vzdelávacích poukazov a použitie nenormatívnych finančných prostriedkov 

■ kontrola rozvojových projektov 

 

Následné finančné kontroly  

Oddelenie kontroly v zmysle § 11 ods. 2 a ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov kontrolovalo efektívnosť využívania finančných prostriedkov. 

 

V súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 
9 kontrol. 

 

Kontrolované subjekty  

Školy a školské zariadenia v územnej pôsobnosti KŠÚ  

■   Základná škola Dobrá Voda 

■   Základná škola Dunajská Streda, Jilemnického 204/11 

■   Základná škola Kopčany 

■   Základná škola s MŠ Trakovice 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Trnave  

■   Spojená škola Sládkovičovo, Školská 212 
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■   Špeciálna základná škola Dunajská Streda, Námestie Sv. Štefana 

■   Špeciálna základná škola s VJM Dunajská Streda, Námestie SNP 

■   Špeciálna základná škola Lehnice, Školská 116 

■   Špeciálna základná škola Zlaté Klasy, Čakanská cesta 800 

 

Zistené nedostatky  

■ použitie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia -  porušenie finančnej disciplíny 

podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

■ porušenie § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – nahlásenie nesprávneho, vyššieho 

počtu začlenených žiakov v protokole o zbere údajov pre normatívne financovanie 

■ porušenie § 226 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov 

■ porušenie § 10 a § 11 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

– neboli vyplnené všetky náležitosti platobného poukazu, telefonická objednávka nebola 

dokladovaná aj písomne, nákup tovaru nebol priebežne zapisovaný 

■ porušenie § 30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - 

celkový súpis majetku nebol podpísaný osobami zodpovednými za vykonanie inventarizácie  

 

Podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov bolo celkom vykonaných 29 kontrol, zameraných na:  

 

■ dodržiavanie pokynov a objektívnosti priebehu celoslovenského testovania  žiakov 9. 

ročníka základných škôl – 10 kontrol. Neboli zistené nedostatky. 

■ kontrolu nad úrovňou objektivity testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti žiakov 

- 5 kontrol. Neboli zistené nedostatky.  

■ kontrolu správnosti a úplnosti dokumentácie v oblasti BOZP a OPP a jej súlad so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi – 3 kontroly. Špeciálna základná škola Galanta, 

Šafárikova 38, Odborné učilište internátne Trnava, Lomonosovova 8, Spojená škola 

Skalica, Jatočná 4  

 

Zistené nedostatky  

■ porušenie § 6 ods. 1, 3, 5, § 7 ods. 3, § 8 ods. 1, § 12 ods. 2, § 17 ods. 8, § 21 ods. 1, § 26 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

■ porušenie § 30, § 24 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji 

verejného  zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

■ porušenie vyhlášky č.79/2004 Z. z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri 

prevádzkovaní elektrických zariadení 

■ porušenie  zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

■ porušenie  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

■ porušenie  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii 

■ porušenie vyhlášky MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred 

záťažou teplom a chladom pri práci 

 

Kontrola dodrţiavania ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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a vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných  školách – 2 

kontroly. Neboli zistené nedostatky.  

 

Dodrţiavanie ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 

1 kontrola. Neboli zistené nedostatky.  

 

Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontrol   

vykonaných v roku 2009 – 3 kontroly. Špeciálna základná škola Holíč, Kátovská 37, 

Špeciálna základná škola Jelka, Školská 399 (kontrola pedagogickej dokumentácie a finančná 

kontrola).  Neboli zistené nedostatky. 

 

Kontrola dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v školskom stravovaní, 

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 5 kontrol. Školská jedáleň                  

pri materskej škole Vrbové, Sídlisko 9. mája, Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou 

školou Smolenice, Komenského 3, Školská jedáleň pri Základnej škole Hlohovec, Hlohová 

27, Školská jedáleň pri Základnej škole Senica, Komenského 959, Školská jedáleň               

pri Základnej škole Holíč, Školská 2 A. 

Zistené nedostatky 

■ porušenie § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

■ porušenie § 3 ods. 1 písm. a), b), c), § 3 ods. 5 vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. 

o zariadení školského stravovania 

■ porušenie § 10 ods. 2 a § 11 vyhlášky 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na 

zariadenia spoločného stravovania 

 

Kontrola dodrţiavania ustanovení zákona č. 25/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 1 kontrola. 

Spojená škola Sládkovičovo, Školská 212. Neboli zistené nedostatky.  

 

Vybavovanie sťaţností, petícií a iných podaní v roku 2010 

Oddelenie kontroly podľa § 10 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vedie 

centrálnu evidenciu sťažností. Z podaní, ktoré boli doručené na KŠÚ v Trnave, oddelenie 

kontroly 5 podaní odstúpilo na vybavenie inému orgánu verejnej správy v súlade s § 9 zákona 

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pre svoju nekompetentnosť prešetrovania daných podaní.  

V roku 2010 bolo v centrálnej evidencii sťažností a petícií KŠÚ v Trnave 

zaevidovaných celkom 10 sťažností. Petícia nebola zaevidovaná žiadna. Z celkového počtu 10 

sťažností bolo 5 sťažností odstúpených na iné subjekty. Prešetrením boli riešené 3 sťažnosti. 

Dve sťažnosti boli odložené. Z prešetrovaných sťažností boli 2 opodstatnené a 1 

neopodstatnená. 

Sťaţnosti sa týkali: nevhodného správania sa riaditeľky Súkromnej strednej odbornej školy k 

žiakovi aj rodičom, výberového konania na riaditeľku CVČ, porušenia ochrany osobných 

údajov, kontroly osobných vecí v skrinkách žiakov ubytovaných na internáte. 
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Záver: 
 

Poznatky zistené pri výkone kontrolnej činnosti a pri prešetrovaní sťažností sú 

zovšeobecňované a využívané na pracovných poradách v rámci metodického usmerňovania 

riaditeľov škôl a školských zariadení a tiež ekonomických zamestnancov. 

 

 

4. 4. Oddelenie odborných a metodických činností 
 

 

4. 4. 1. Materské školy, základné školy, stredné školy 
 

Krajský školský úrad 

 zriaďoval a zrušoval za osobitných podmienok základné a stredné školy, materské 

školy pre žiakov so ŠVVP, základné školy pre žiakov so ŠVVP, stredné školy pre  

žiakov so ŠVVP, praktické školy, odborné učilištia, špeciálne výchovné zariadenia, 

školské internáty, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, centrá 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie: 2 

 rozhodoval o potvrdení obce ako školského úradu: 0 

 zabezpečoval spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, 

s právnickými a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport vrátane súťaží detí a 

žiakov škôl vo svojej územnej pôsobnosti – pracovné porady so SAŠŠ, spolupráca 

s Uni : 9 

 metodicky usmerňoval a riadil zber štatistických údajov, ich kontrolu a sumarizáciu, 

spolu: 23 druhov výkazov 

 riadil zber  a sumarizoval údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníkov ZŠ: 1 

 spracovával a poskytoval informácie v oblasti výchovy a vzdelávania orgánom štátnej 

správy a verejnosti: 3  

 poskytoval metodickú pomoc pri zavádzaní nových metód a foriem práce riaditeľom 

škôl a školských zariadení, metodickým orgánom: 7 

 zabezpečoval odborné činnosti pre obce, ktoré nie sú školskými úradmi 

 spolupracoval s MŠVVaŠ SR pri zavádzaní zmien v oblasti školstva vyplývajúcich             

zo zákonov 

 zabezpečoval plnenie úloh vyplývajúcich pre oblasť riadenia škôl a výchovno-

vzdelávacieho procesu 

 realizoval pracovné porady pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

a územnej pôsobnosti KŠÚ 

 zabezpečoval distribúciu smerníc MŠVVaŠ SR, metodických pokynov, usmernení 

 predkladal na MŠVVaŠ SR návrhy na vyradenie škôl a zaradenie do siete: 49 

 pripravoval a kontroloval podklady na vymenovanie predsedov skúšobných komisií    

na záverečné skúšky, absolventské skúšky, záverečné pomaturitné skúšky, maturitné 

skúšky a štátne jazykov skúšky v územnej pôsobnosti KŠÚ: 70 

 koordinoval, finančne, materiálne a organizačne zabezpečoval všetky okresné kolá, 

krajské kolá predmetových olympiád a súťaží žiakov základných a stredných škôl 

registrovaných MŠVVaŠ SR, vyhodnocoval ich priebeh, pri ich realizácii 

spolupracoval so základnými, strednými a vysokými školami, CVČ, SAŠS: 256 kôl 

športových súťaží a 441 kôl predmetových olympiád a súťaží  

 zabezpečoval zber údajov a kontrolu protokolov na záujmové vzdelávanie žiakov: 198 

 zabezpečoval zber údajov a kontrolu protokolov na kultúrne poukazy : 26 
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 zabezpečoval zber údajov a kontrolu protokolov k normatívnemu financovaniu škôl a 

školských zariadení v územnej pôsobnosti, kontrolu a sumár protokolov ako podklad 

na rozpis finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  - Eduzber 2010:  

     a)  protokoly zriaďovateľov: 268   

     b)  protokoly škôl: 373 

     c)  výkazy: 373 

 zabezpečoval zber údajov - všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ich kontrolu, 

a súlad s požiadavkou zriaďovateľov  na dopravné žiakov: 202 

 kontroloval dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v zmysle zákona 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – štatistické zisťovanie 

údajov vo výkaze Škol/MŠ SR/ 15-01 o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú 

činnosť detí a mládeže podľa stavu k 15.9.2009 – CVČ Skalica, kontroloval plnenie 

opatrení: 1 

 zabezpečoval zber a kontrolu  údajov v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 - 229 

 zabezpečoval previerky počtu žiakov v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 40-01 

o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl 

v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15.9.2010: 1 

 spolupracoval s organizáciami a inštitúciami: IUVENTA, ŠPÚ, NÚCEM, ŠIOV, ŠŠI, 

MPC, ÚIPŠ, ŠVS Piešťany, ŠVS B. Bystrica, Úrad verejného zdravotníctva, Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo hospodárstva, 

osvetové strediská, Matica slovenská 

 pripomienkoval návrhy legislatívy na úseku školstva 

 metodicky usmerňoval zriaďovateľov materských škôl, základných škôl, stredných 

škôl, základných umeleckých škôl, CVČ a Strediská záujmovej činnosti - metodické 

návštevy: 121 

 spracovával pracovné materiály, zabezpečoval distribúciu usmernení Iuventy, 

metodických centier, Eurofondov a pod. na ďalšie využitie v ZŠ, ZUŠ, MŠ 

 zúčastňoval sa na výberových konaniach pri zmene obsadenia funkcie riaditeľov ZŠ, 

MŠ, SŠ pre príslušné okresy v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave: 31 

 na žiadosť zriaďovateľov MŠ sa zúčastňoval zasadnutí školských rád a poskytovali im 

metodickú pomoc 

 odborní radcovia boli členmi školských rád pri špeciálnych základných školách 

a zúčastňovali sa pravidelných zasadnutí 34 rád škôl, zasadnutia 4x ročne, každý 

zamestnanec KŠÚ v Trnave je členom minimálne v 2 radách škôl 

 odborní radcovia spracovávali prehľady a kontrolovali prijaté VZN z obecných úradov 

o určení školských obvodov a následne Dohôd o zriadení spoločných školských 

obvodov pre príslušné okresy v rámci územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave 

 odborní radcovia sa zúčastnili a spoluorganizovali so ŠŠI pracovnú poradu riaditeľov 

škôl a odborných zamestnancov školských úradov k Správe o stave a úrovni výchovy 

a vzdelávania v školách a školských zariadeniach: 1  

 odborní radcovia spracovávali podklady do Správy o stave a úrovni výchovy a 

vzdelávania v školách a školských zariadeniach pre ŠŠI: 1 

 odborní radcovia sa zúčastnili konferencie Modernizácia výchovno-vzdelávacieho 

procesu 2010: 1 

 odborní radcovia spracovávali podklady pre profesijné komory k delegovaniu 

zástupcov profesijných komôr a zamestnávateľských zväzov na záverečné skúšky: 31 

 odborní radcovia kontrolovali zabezpečenie a zber priebežných informácií o postupe 

pri distribúcii učebníc na ZŠ a SŠ: mesačné mapovanie stavu 

http://www.google.sk/url?q=http://www.ssiba.sk/Default.aspx%3Ftext%3Dg%26id%3D20%26lang%3Dsk%23velka_sprava&usg=AFQjCNELjhr2M-fZABrezoUMgCYBbYkD9g&sa=X&ei=BXNhTZL0BoT2sgab15i2CA&ved=0CB0QygQwAA
http://www.google.sk/url?q=http://www.ssiba.sk/Default.aspx%3Ftext%3Dg%26id%3D20%26lang%3Dsk%23velka_sprava&usg=AFQjCNELjhr2M-fZABrezoUMgCYBbYkD9g&sa=X&ei=BXNhTZL0BoT2sgab15i2CA&ved=0CB0QygQwAA
http://www.google.sk/url?q=http://www.ssiba.sk/Default.aspx%3Ftext%3Dg%26id%3D20%26lang%3Dsk%23velka_sprava&usg=AFQjCNELjhr2M-fZABrezoUMgCYBbYkD9g&sa=X&ei=BXNhTZL0BoT2sgab15i2CA&ved=0CB0QygQwAA
http://www.google.sk/url?q=http://www.ssiba.sk/Default.aspx%3Ftext%3Dg%26id%3D20%26lang%3Dsk%23velka_sprava&usg=AFQjCNELjhr2M-fZABrezoUMgCYBbYkD9g&sa=X&ei=BXNhTZL0BoT2sgab15i2CA&ved=0CB0QygQwAA
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 odborní radcovia spracovávali podklady pre MŠVVaŠ SR ohľadom kvalifikovanosti 

učiteľov 1.stupňa ZŠ pre vyučovanie cudzích jazykov: 240  

 v školskom roku 2009/2010 v rámci celoslovenského testovania žiakov 9. ročníkov ZŠ  

Testovanie 9-2010 informovali všetky základné školy a ich zriaďovateľov v územnej 

pôsobnosti KŠÚ v Trnave o jeho organizácii a priebehu 

 spracovanie poverení riaditeľov škôl na vymenovanie a vystavenie vymenúvacích 

dekrétov pre nestranných pozorovateľov na Testovanie 9-2010: 157 

 spracovanie poverení riaditeľov škôl na vymenovanie a vystavenie vymenúvacích 

dekrétov pre nestranných pozorovateľov na Testovanie matematickej a čitateľskej 

gramotnosti žiakov 9. ročníkov: 13 

 na základe poverenia prednostu KŠÚ sa odborní radcovia zúčastnili celoslovenského 

testovania žiakov ako nestranní pozorovatelia: v 10 školách  

 ako nestranní pozorovatelia sa odborní radcovia zúčastnili  na testovaní matematickej 

a čitateľskej gramotnosti žiakov 9. ročníkov: v 5 školách  

 odborní radcovia organizovali náhradný termín Celoslovenského testovania žiakov 9. 

ročníkov ZŠ : 1  

 odborní radcovia zorganizovali porady pre riaditeľov MŠ v jednotlivých okresoch       

s programom: poznatky z inšpekčnej činnosti, nová legislatíva, projekt vzdelávania 

učiteľov MŠ k školským vzdelávacím programom: 14 

 odborní radcovia zorganizovali porady pre riaditeľov škôl k Eduzberu: 7 

 odborní radcovia realizovali v spolupráci so ŠŠI pracovnú poradu pre riaditeľov škôl a 

školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ: 1 

 odborní radcovia zorganizovali pracovné stretnutia s predsedami okresných 

a krajských komisií olympiád a postupových súťaží: 10 

 odborní radcovia zorganizovali porady pre riaditeľov základných a stredných škôl 

a učiteľov telesnej výchovy s cieľom oboznámiť ich s prácou s portálom školského 

športu: 7 

 odborní radcovia poskytovali metodickú pomoc a poradenstvo učiteľom a rodičom     

v oblasti prijímania detí do MŠ, v oblasti integrácie (začleňovania) detí so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením do MŠ 

 odborní radcovia poskytovali poradenstvo pre pedagogických zamestnancov 

pripravujúcich sa na I. a II. kvalifikačnú skúšku 

 zodpovedne pristupovali k celkovému zabezpečeniu okresných kôl olympiád a súťaží, 

vydávali organizačné pokyny. V ich príprave sa riadili Smernicou MŠ SR č. 13/2009-

R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl v rozsahu 

vyplývajúcom zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

príslušných ustanovení zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl 

 vypracovanie súhrnnej správy o vyhodnotení súťaží za kalendárny rok 2009 (január 

2010): 1 

 

 

4. 4. 2. Odborní radcovia  riadili, organizovali a zabezpečovali 

 

 distribúciu súťažných, propagačných materiálov, organizačných pokynov, 

organizačných poriadkov, letákov a pod. 

 pracovné pomôcky, materiály, kancelárske potreby, tonery, ceniny, diplomy, 

pochvalné uznania, čestné uznania, občerstvenie, ceny na predmetové olympiády a 

súťaže 
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 spracovanie návrhov na vymenovanie a vystavenie vymenúvacích dekrétov pre 

predsedov a členov komisií a porôt: 1327 

 kontrolu správnosti dohôd o vykonanej práci pre nahlasovanie zamestnancov prijatých 

na dohodu pre súťaže do sociálnej poisťovne: 1195 

 kontrolu správnosti čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie občerstvenia a 

nákup cien na každú olympiádu a súťaž 

 spracovanie poverení pre riaditeľov škôl a školských zariadení na realizáciu 

predmetových olympiád a postupových súťaží: 64 

 spoluprácu s CVČ a školami, ktoré sú KŠÚ poverené k vykonávaniu a k spolupráci pri 

realizácií olympiád a súťaží  

 spracovanie prezenčných listín, materiálov používaných pri organizovaní súťaží 

 zasielanie pozvánok predsedom a členom komisií a porôt 

 osobne sa zúčastnili na takmer všetkých olympiádach a súťažiach 

 spracovávanie žiadostí a kontrolu podkladov zriaďovateľov a škôl na poskytnutie 

finančných prostriedkov na osobné náklady  asistentov učiteľa  pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením na rok 2010: 59 

 vyžiadanie a spracovávanie návrhov na morálne oceňovanie v rezorte školstva – 

pedagógovia - spracovanie 42 návrhov, ministrom školstva ocenených 8 pedagógov 

 vyžiadanie a spracovávanie návrhov na morálne oceňovanie v rezorte školstva – žiaci, 

spracovanie 35 návrhov, počet žiakov ocenených ministrom školstva – 5 ţiaci 

(niektorí žiaci získali viac Pamätných listov, lebo reprezentovali SR ako jednotlivci, aj 

v družstve) 

 vyžiadanie a spracovávanie návrhov, organizačné zabezpečenie maturitných skúšok, 

záverečných pomaturitných skúšok, absolventských skúšok a záverečných skúšok       

v školskom roku 2009/2010, vystavenie vymenúvacích dekrétov pre predsedov 

skúšobných komisií v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

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

predpisov – 1047 dekrétov 

 vypracovanie harmonogramu preberania maturitných zásielok na EČ a PFIČ 

maturitných skúšok, vystavenie poverení, príprava a zabezpečenie distribučných 5 

miest v rámci Trnavského kraja, vydanie pokynov: 70 

 spoluprácu so samosprávnym krajom pri racionalizácii stredných škôl v Trnavskom 

kraji člen poradného orgánu predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

 spoluprácu so samosprávnym krajom v krajskej rade pre odborné vzdelávanie 

a prípravu 

 účasť na pracovnom stretnutí MŠVVaŠ SR k vykazovaniu počtu žiakov ZUŠ, detí MŠ 

a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce – 

január 2010 

 účasť na pracovnom stretnutí ŠPÚ k celoslovenskému testovaniu žiakov 9. ročníkov – 

február 2010 

 účasť na pracovnom stretnutí ŠPÚ k maturitným skúškam – február, jún, november 

2010 

 účasť na pracovnom stretnutí MŠVVaŠ SR k portálu o školskom športe - september 

2010 

 zber údajov, príprava a realizácia školenia predsedov školských a predmetových 

maturitných komisií – február 2010 

 spracovávanie podnetov a organizačné zabezpečenie maturitných skúšok EČ a PFIČ v 

náhradnom termíne - apríl 2010 

 spracovávanie podnetov a vypracovanie súhrnnej správy o priebehu maturitných 

skúšok v riadnom termíne – jún 2010 
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 prácu v komisii pre tvorbu a inováciu školských tlačív – spracovanie pripomienok, 

príprava novej dokumentácie pre ZŠ a SŠ 

 prípravu a organizačné zabezpečenie krajského kola Súťaže v spracovávaní informácií 

na počítači, vystavenie poverenia škole, dekrétov komisii, pozvánky, diplomy, 

certifikáty o účasti 

 prípravu a organizačné zabezpečenie krajského kola Súťaže o mlieku, vystavenie 

poverenia škole, dekrétov komisii, pozvánky, diplomy, certifikáty o účasti 

 prípravu a organizačné zabezpečenie 32. ročníka krajskej prehliadky SOČ – 258 

účastníkov, vystavenie vymenúvacích dekrétov pre 17 odborných komisií pre SOČ – 

54 členov, vystavenie 258 certifikátov pre účastníkov SOČ, 51 diplomov pre víťazov 

 prípravu podkladov pre pripomienkové konanie k legislatívnym normám 

 prípravu organizačného poriadku, návrh rozpočtu a spoluprácu pri realizácii pilotného 

ročníka Enersol Sk – alternatívne zdroje energie 

 prípravu celoštátneho kola súťaže Enersol Sk– alternatívne zdroje energie v Senici – 

72 účastníkov a hostí 

 organizačné, materiálne a finančné zabezpečenie medzinárodného kola súťaže Enersol 

Sk– alternatívne zdroje energie v Národnej rade SR – 103 účastníkov 

 prípravu odborných článkov o priebehu celoštátneho a medzinárodného kola Enersol 

Sk – publikované v Učiteľských novinách a periodiku Impulz 

 prípravu a spracovávanie identifikačných údajov o školách (ZŠ, SŠ, ŠŠ) 

 prípravu maturitných skúšok pre školský rok 2010/2011 v zmysle zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov- zber  a kontrola podkladov  zo 70 škôl - december 2010 

 prípravu spolupráce stredných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ so školami v zahraničí 

 poskytovanie a zasielanie aktuálnych informácií o možnostiach štúdia na vysokých 

školách v Slovenskej republike a v Českej republike pre školy v územnej pôsobnosti 

KŠÚ, zasielanie informačných materiálov 

 spracovávanie a kontrolu zúčtovania finančných prostriedkov zriaďovateľom pre 

predsedov školských maturitných komisií, predsedov predmetových maturitných 

komisií, predsedov skúšobných komisií na maturitné, pomaturitné, absolventské 

skúšky a záverečné skúšky – júl 2010: 78 

 spracovávanie a kontrolu zúčtovania finančných prostriedkov zriaďovateľom pre 

predsedov školských maturitných komisií, predsedov predmetových maturitných 

komisií, predsedov skúšobných komisií na maturitné, pomaturitné, absolventské 

skúšky a záverečné skúšky – november 2010: 78 

 spoluprácu a účasť na zasadnutiach Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácie 

riaditeľov stredných odborných škôl, Asociácie daltonských škôl 

 spracovanie podkladov, prípravu pracovného stretnutia so zriaďovateľmi gymnázií s 

osemročným štúdiom k určeniu plánu výkonov pre 1. roč. školského roka 2011/2012, 

stanovenie tried 1. ročníkov osemročných gymnázií: 15 rozhodnutí 

 spoluprácu s výchovnými poradcami, s ÚPSVaR v oblasti zamestnanosti absolventov 

SŠ účasť na pracovných stretnutiach  

 vydávanie stanovísk riaditeľom škôl  k udeľovaniu voľna z vážnych organizačných 

a prevádzkových dôvodov v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

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

predpisov: 158 

 spracovávanie podkladov pre MŠVVaŠ SR ohľadom funkčnosti rozhlasu v školách 

v územnej pôsobnosti KŠÚ: 345 

 vypracovanie správy pre MŠVVaŠ SR ohľadom funkčnosti rozhlasu v školách 

v územnej pôsobnosti KŠÚ: 1 
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 v rámci výkonu štátnej správy v správnom konaní – nostrifikáciu vysvedčení 

vydaných zahraničnými školami: 8  

 zúčastnili sa všetkých porád, ktoré organizovalo MŠVVaŠ SR, ŠIOV, ŠPÚ, NÚCEM, 

IUVENTA, MPC  

 prípravu a organizačné zabezpečenie stretnutia k vzniku Asociácie daltonských škôl  

na Slovensku – máj 2010 v Brne 

  pracovné stretnutie k vzniku Asociácie daltonských škôl  – KŠÚ v Trnave (ZŠ Senica, 

ZŠ Dunajská Streda, ZŠ Galanta, ZŠ Brno, ZŠ Lieskovec - február 2010 ) 

 účasť na celoštátnej konferencii ENERSOL 2010 v Otrokoviciach (ČR) – marec 2010 

 účasť na medzinárodnej konferencii ENERSOL 2010 v Brne, s ČR a Slovinskom  –  

máj 2010 

 v spolupráci s MPC lektorovali funkčné  a inovačné vzdelávanie pre vedúcich 

pedagogických zamestnancov – legislatívu 

 zriadenie MZ riaditeľov neplnoorganizovaných ZŠ v okresoch Skalica a Senica ( 21 

riaditeľov) 

 organizáciu metodických dní pre pedagógov ZŠ a SŠ zameraných na zvyšovanie 

pedagogických, psychologických i profesijných zručností a spôsobilostí vo výchovno-

vzdelávacom procese: ( marec 2010 Kopčany – otvorené hodiny, Dalton 

medzinárodnou účasťou ČR, ZŠ Šajdíkové Humence, marec 2010 – otvorené hodiny, 

Tvorba ŠkVP, ZŠ Smrdáky – máj 2010, otvorené hodiny – Hyperaktivita a poruchy 

osobnosti) : 4 

  organizačné a technické zabezpečenie stretnutia k projektu IDEŠ  doc. Beáta 

Brestenská – 5 prezentácii v projekte  UK MFF v Bratislave 

 RNDr. E . Huttová je členkou komisie MŠ SR pre tvorbu a inováciu školských tlačív, 

členkou komisie pre morálne oceňovanie v rezorte školstva a komisie pre udeľovanie 

čestných  názvov škôl 

 RNDr. E . Huttová ako predsedníčka Celoštátnej koordinačnej rady súťaží (CKRS) 

spracovávala podklady pre zasadnutia a organizovala pracovné zasadnutia CKRS: 5  

zasadnutí 

 RNDr. E . Huttová je na základe poverenia MŠVVaŠ SR národným veľvyslancom 

projektu u4energy, zameraného na problematiku OZE v školách a školských 

zariadeniach 

 odborní zamestnanci sú tiež členmi celoštátnych komisií predmetových olympiád 

a súťaží - Mgr. Eva Valachovičová - Pytagoriáda, RNDr. E . Huttová- biologická 

olympiáda 

 

 

4. 4. 3. Školské športové súťaţe 

 

Krajský školský úrad v Trnave ich organizoval v úzkej spolupráci predovšetkým s 

Krajskou radou SAŠŠ, no na ich realizácii sa podieľal aj Trnavský samosprávny kraj, centrá 

voľného času a niektoré telovýchovné organizácie.  

Pre školský rok 2009/2010 bol zostavený Kalendár, ktorý predstavoval 23 vyhlásených  

školských športových súťaží. Školské športové súťaže v kolektívnych športoch sa spravidla 

delili na dve vekové kategórie (základné a stredné školy), a ďalej na chlapcov a dievčatá. 

Tieto mali postupový charakter - okresné kolá, regionálne kolá, krajské kolá. Víťazi krajských 

kôl v  súťažiach jednotlivcov i družstiev postupovali do celoštátneho finále.   
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4. 4. 4. Štatistika zapojenia ţiakov do olympiád a súťaţí v školskom roku 2009/2010 
 

 

P.č. 

Názov olympiády/súťaţe kategória školské kolo 

- počet  

ţiakov 

obvodné/okresné 

kolo – počet 

ţiakov 

krajské 

kolo – počet 

ţiakov 

1. Olympiáda v informatike A 14 - 3 

2.   B 17 - 1 

3. Matematická olympiáda A 90 - 34 

4.   B 67 - 13 

5.   C 69 - 17 

6.   Z4 535 57 - 

7.   Z5 487 229 - 

8.   Z6 473 173 - 

9.   Z7 395 125 - 

10.   Z8 343 130 - 

11.   Z9 290 84 42 

12. Fyzikálna olympiáda A 9 - 4 

13.   B 11 - 6 

14.   C 25 - 17 

15.   D 27 - 16 

16.   E 93 53 17 

17.   F 121 68 - 

18.   G 123 62 - 

19. Chemická olympiáda A 72 - 18 

20.   B 84 - 32 

21.   C 90 - 32 

22.   Dz 123 71 31 

23.   Dg 45 - 37 

24.   EF - - 0 

25. Biologická olympiáda A 33 - 22 

26.   B 37 - 30 

27.   C 76 41 24 

28.   D 95 66 - 

29.   E 72 40 21 

30.   RaZNL 39 39 - 

31.   

Poznaj a 

chráň 10 5 

- 

32. Geografická olympiáda A 6 - 6 

33.   B - - - 

34.   C 8 - 6 

35.   D 3 - 1 

36.   E 289 68 21 

37.   F 327 127 21 
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38.   G 347 109 20 

39.   H 367 122 21 

40.   I 301 119 - 

41. Pytagoriáda P3 987 349 - 

42.   P4 795 321 - 

43.   P5 716 198 - 

44.   P6 532 159 - 

45.   P7 547 107 - 

46.   P8 526 138 - 

47. 
Olympiáda v anglickom 

jaz. 

1A 114 57 7 

48.   1B 97 79 7 

49.   1C 10 10 3 

50.   2A 63 29 7 

51.   2B 70 21 6 

52.   2C1 26 5 1 

53.   2C2 39 12 5 

54.   2D 10 10 5 

55. 
Olympiáda vo francúz. 

jaz. 

1A - - - 

56.   1B - - - 

57.   1C 1 - 1 

58.   2A 3 - 3 

59.   2B 7 - 7 

60.   2C 1 - 1 

61.   2D 2 - 2 

62.   2E - - - 

63. Olympiáda v nemec. jaz. 1A 46 26 6 

64.   1B 53 29 5 

65.   1C 10 5 3 

66.   2A 50 21 5 

67.   2B 58 21 7 

68.   2C 9 9 5 

69.   2D 45 19 7 

70.   2E 9 8 5 

71. Olympiáda ľudských práv - 39 - 39 

72. Dejepisná olympiáda A - - 4 

73.   B - - - 

74.   C 50 50 14 

75.   D 66 66 13 

76.   E 46 50 14 

77.   F 42 48 - 

78. Olympiáda zo SJaL A 15 - 15 
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79.   B 14 - 14 

80.   C 61 61 7 

81. Olympiáda v španiel. jaz. A 3 - 3 

82.   B 1 - 1 

83. Technická olympiáda  A 36 36 - 

84.   B 51 51 - 

85. Olympiáda v ruskom jaz. A1 - - - 

86. ZENIT  3 odbory 87 - 58 

87. 
Európa v škole 4 

kategórie 

-   66 

88. 
SOČ 17 

odborov 668 

- 

267 

89. 
SIP 2 

kategórie 70 

- 

26 

90. 
SoM 2 

kategórie 12 

- 

9 

91. 
Enersol SK 3 

kategórie 

78 - 41 

  Spolu   11778 3783 1202 
  

 

  Ostatné súťaţe         

P.č. 

Názov olympiády/súťaţe kategória školské kolo 

- počet  

ţiakov 

obvodné/okresné 

kolo – počet 

ţiakov 

Krajské 

kolo – počet 

ţiakov 

1. Šaliansky Maťko - 149 149 19 

2. Rozprávkové vretienko - 128 128 14 

3. Slávik Slovenska - 120 120 17 

4. Hnúšťanský akord - 12 12 5 

5. Poznaj slovenskú reč - 34 34 25 

6. 

Pekná maď. reč I., II., 

III., IV . 

- 34 34 32 

7. Na bicykli bezpečne - 60 60 9 

8. Mladý technik - - - - 

9. Hurbanov pamätník - 537 537 - 

  Spolu   1074 1074 121 

 

 

Úspechy ţiakov stredných škôl Trnavského kraja zapojených do medzinárodných kôl 

predmetových olympiád  – 2010 

 

P. 

č. 

Názov súťaţe Škola Ocenenie 

1. Medzinárodná fyzikálna 

olympiáda (IPhO) 
Eugen Hruška 

Gymnázium I.Kupca Hlohovec 
strieborná  

medaila 

2. Medzinárodná biologická Eugen Hruška bronzová 
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olympiáda (IBO) Gymnázium I.Kupca Hlohovec medaila 

3. Európska olympiáda v 

prírodných vedách (EUSO) 
Andrea Pločeková 

Gymnázium PdC Piešťany 
strieborná  

medaila 

4. Medzinárodná olympiáda 

mladých vedcov (IJSO) 
Eugen Hruška 

Gymnázium I.Kupca Hlohovec 
strieborná  

medaila 

5. Medzinárodná olympiáda 

environmentálnych projektov 

(INEPO EUROASIA) 

Jaroslav Ferenc 

Gymnázium V.Mihálika Sereď 

bronzová 

medaila 

 

4. 4. 5. Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia 

 

 spracovanie a vydanie metodických pokynov a usmernení na úseku špeciálnych škôl a 

školských zariadení v súlade so 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 – počet pokynov: 23 

 podklady a realizácia organizačných zmien v radách škôl – delegovanie zástupcov 

zriaďovateľa do rád škôl 

 metodická pomoc a poradenstvo v oblasti výchovy a vyučovania žiakov  

      so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), príprava školských   

      vzdelávacích programov pre špeciálne školy 

 úprava názvov škôl a školských zariadení – zaradenie Spojenej školy Dunajská Streda  

 vydávanie zriaďovacích listín a dodatkov k zriaďovacím listinám 

 spracovanie návrhov na ocenenie učiteľov špeciálnych škôl pri príležitosti Dňa 

učiteľov 2010, spolu: 20 

 metodické poradenstvo k prijímaciemu konaniu na OU: 3 

 odborná a poradenská činnosť v oblasti riadenia, kontroly a hodnotenia, realizácie 

            asistenta učiteľa, úväzkov učiteľov, vypĺňania triednej dokumentácie, vysvedčení,   

            ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, spájania ročníkov, organizácie  

            školského roka, organizácie rady školy pri škole, možnosti ďalšieho štúdia                    

            po skončení ŠZŠ: 79 

 spolupráca s riaditeľmi SŠ, cirkevných škôl v oblasti začlenenia žiakov so ŠVVP 

 oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy, plnenie a odklad povinnej školskej 

           dochádzky 

 legislatíva riadiacej práce riaditeľa ZŠ pri zdravotníckych zariadeniach : 5 

 prerokovanie štruktúry kariérových pozícií : 34 škôl a školských zariadení 

 prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach: 

34 správ 

 realizácia 1. ročníka Športových hier žiakov špeciálnych škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Trnave: 19 škôl 

 spolupráca so školskými úradmi v oblasti legislatívy k problematike výchovy 

            a vzdelávania žiakov so ŠVVP: 6 

 spracovanie podkladov pre MŠVVaŠ SR k výchove a vzdelávaniu detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia s osobitným zreteľom na marginalizované skupiny: 2 

 

 

Poradenské zariadenia – centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) 

 

 spolupráca v oblasti začlenenia žiakov so ŠVVP na ZŠ, SŠ 

 spolupráca pri zabezpečovaní pracovných stretnutí so školskými špeciálnymi 

pedagógmi zo ZŠ, SŠ 
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 priebežné plnenie úloh Koncepcie špeciálno-pedagogického poradenstva (Uznesenie 

vlády SR č. 282 zo dňa 21.3. 2007 ) v rámci jednotlivých CŠPP. 

 

 

4. 4. 6. Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  

 

(Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP) 

 spolupráca v oblasti integrácie (začleňovania) detí a žiakov so ŠVVP vo všetkých 

stupňoch škôl 

 metodické usmerňovanie integrácie (začleňovania) smerom k CPPPaP, CŠPP, MŠ, ZŠ 

a SŠ 

 spolupráca pri organizovaní aktivít z oblasti protidrogovej problematiky 

 realizácia pracovných a metodických stretnutí  pre CPPPaP: 6 

 realizácia spoločných metodických stretnutí  CPPPaP a CŠPP (v zriaďovateľskej aj 

územnej pôsobnosti KŠÚ): 2 

 Mgr. Majcherová je členkou Krajskej komisie pre prevenciu protispoločenskej 

činnosti a kriminality pri Obvodnom úrade v Trnave: zasadnutie 3x 

 spolupráca poradní s MŠ, ZŠ, SŠ – metodické usmernenie (integrácia, školská zrelosť) 

 vypracovanie podkladov pre MŠ SR – Akčný plán predchádzania všetkým formám 

rasovej diskriminácie  

 

 

4. 4. 7. Školské úrady v územnej pôsobnosti KŠÚ 

 

Počet obecných školských úradov a spoločných školských úradov (v tom je VÚC): 12 

Spolupráca so školskými úradmi bola na dobrej úrovni. KŠÚ priebežne v súčinnosti so 

zmenami vydával rozhodnutia o potvrdení (zrušení) obce ako školského úradu. 

 

4. 4. 8. Štatistika 

 

Za uplynulý školský rok sa na KŠÚ v Trnave spracovávali nasledovné výkazy typu 

Škol (MŠ SR) pre rezort školstva: 

IKT (MŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o informačných technológiách v škole 

Škol (MŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole 

Škol (MŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole 

Škol (MŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole 

Škol (MŠ SR) 3a-01 Výkaz o prospechu žiakov v základných školách a špeciálnych 

základných školách 

Škol (MŠ SR) 4-01 Výkaz o špeciálnej materskej škole, o špeciál nej základnej škole 

Škol (MŠ SR) 5-01 Výkaz o špeciálno-pedagogickej poradni a detskom integračnom centre 

Škol (MŠ SR) 7a-01 Výkaz o prospechu a dochádzke žiakov stredných škôl 

Škol (MŠ SR) 9-01 Výkaz o školskej knižnici 

Škol (MŠ SR) 14-01 Výkaz o zariadení výchovnej prevencie a zariadení náhradnej výchovy 

Škol (MŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a   

                                   mládeže 

Škol (MŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania 

Škol (MŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole a štátnej jazykovej škole 

Škol (MŠ SR) 19-01 Výkaz o domove mládeže 

Škol (MŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole 

Škol (MŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole a športovej triede 
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Škol (MŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku praktického vyučovania, o stredisku odbornej praxe 

                                   31 

Škol (MŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode 

Škol (MŠ SR) 30-01 Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení 

Škol (MŠ SR) 31-01 Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou 

Škol (MŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a školských zariadení v územnej 

                                   pôsobnosti obce 

Úr (MŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov 

Škol (MŠ SR) 5-99 Výkaz o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov 

4. 4. 9. Školské stravovanie 

 

 metodické usmerňovanie štátnych, cirkevných a súkromných zriaďovateľov 

materských škôl, základných škôl, stredných škôl v oblasti školského stravovania 

 vypracovávanie stanovísk k návrhom na vyradenie, zaradenie respektíve zmenu v sieti 

zariadení školského stravovania v rámci zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Trnave 

 odborno-metodická činnosť na úseku školského stravovania zabezpečovaná pre 

zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ 

v Trnave  

 

Zabezpečovanie organizačnej, odborno-metodickej činnosti v oblasti školského 

stravovania v nadväznosti na plnenie celospoločenských programov ozdravenia výživy 

obyvateľov SR, koncepcie rozvoja školských internátov a zariadení školského stravovania 

a plnenie národného programu prevencie obezity prostredníctvom zabezpečovania zdravej 

výživy deťom, žiakom a zamestnancom stravujúcich sa v zariadeniach školského stravovania,  

ktoré ako samostatné prevádzkové jednotky, sú súčasťou štátnych a neštátnych 

zriaďovateľov, zriadených pri základných, materských a stredných školách a to :  

 

 poskytovaním odborného výkladu a informácií o vydaných nariadeniach, smerniciach 

a metodických pokynoch z MŠVVaŠ SR, MZ SR a MP SR, MPSVaR SR 

 plnením celospoločenských programov – spracované pre MŠVVaŠ SR 

 zabezpečením plnenia požiadaviek Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v 

Trnave, Senici, Galante, Dunajskej Strede v zariadeniach školského stravovania 

 organizačným a odborno-metodickým zabezpečením pracovných porád pre riaditeľky 

(vedúce) zariadení školského stravovania so zameraním na oblasť školského 

stravovania 

 metodickým usmerňovaním zodpovedných zástupcov v zariadeniach školského 

stravovaniach na výkon overovania materiálno-spotrebných noriem a krajových 

receptúr v praxi vo  všetkých  ŠJ v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

 odborno-poradenskými návštevami v zariadeniach školského stravovania v súlade     

so 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 

 organizačným zabezpečením a vypracovaním vzdelávacieho materiálu „Diétne 

stravovanie v školskom stravovaní“ 

 priebežným rokovaním, spoluprácou a pripomienkovaním pri tvorbe nových 

legislatívnych predpisov pre školské stravovanie s Úradom verejného zdravotníctva 

SR v Bratislave  

 priebežným rokovaním s dodávateľskými firmami pre oblasť školského stravovania 
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Mgr. Nádaská je predsedníčkou Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie a 

spoluorganizuje pravidelné zasadnutia členov, vypracováva záznamy zo stretnutí s prijatými 

závermi, z ktorých vyplývajú úlohy na ich plnenie pre oblasť školského stravovania v rámci 

celého Slovenska. Je tiež aktívnou členkou pracovnej skupiny a supervízorkou pre tvorbu 

a overovanie materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie. Posudzovala 

a spracovávala overované receptúry a normy od vedúcich ŠJ v rámci kraja (cca 1000 

receptúr), pripomienky od komerčných firiem potravinových komodít dotýkajúcich sa 

noriem, následné odporučenie respektíve vyradenie z návrhu na zaradenie do používania 

v nových MSN pre školské stravovanie. Spracovávala rozpracované a dopĺňala MSN pre 

školské stravovanie z jednotlivých krajov školských jedální v rámci Slovenska. Aktívne 

spolupracovala s MŠVVaŠ SR pri rokovaniach so zástupcami Potravinárskej komory s 

celoslovenskou pôsobnosťou, s odbornými zástupcami pre zabezpečovanie potravín pre 

školské stravovanie BIOPOTRAVINY DO ŠKÔL. Priebežne poskytovala odborné 

informácie v oblasti školského stravovania a pomoc  rodičom stravovaných detí a žiakov ako 

aj širokej verejnosti v územnej pôsobnosti KŠÚ v Trnave. Spolupracovala a zasielala 

príspevky na portál pre školské stravovanie zverejňované na webovej stránke: 

www.jedalne.sk. Pracovná činnosť vykonávaná na úseku školského stravovania bola veľmi 

rôznorodá. Všetky aktivity boli zamerané na metodickú pomoc a praktickú činnosť vo 

všetkých zariadeniach školského stravovania v územnej pôsobnosti kraja a sú  odborným 

prínosom pre prácu v stravovaní so zameraním na zabezpečenie zdravej výživy deťom 

a žiakom.  

 

 

4. 4. 10. Organizovanie tradičných akcií 
 

 

Vyhodnotenie olympiád a súťaţí 

 

KŠÚ už tradične organizoval slávnostné vyhodnotenia olympiád a súťaží žiakov škôl v 

závere školského roka, jednak na okresnej úrovni  a taktiež aj na krajskej úrovni. Práve k tejto 

aktivite zamestnanci OOaMČ dokážu získať od sponzorov finančné a materiálne prostriedky 

na dôstojný a slávnostný priebeh vyhodnotení. Boli organizované na vysokej úrovni za účasti 

žiakov, študentov, učiteľov, riaditeľov škôl, zástupcov zriaďovateľov, sponzorov, po 

jednotlivých okresoch a za kraj Trnava. 

Cieľom týchto podujatí bolo oceniť súťažiacich, poďakovať pedagógom, riaditeľom 

škôl za starostlivosť o nadané deti a talentovanú mládež, ale i oceniť prácu predsedov porôt 

a porotcov okresných a krajských kôl olympiád a súťaží, predstaviť najúspešnejších žiakov a 

školy zástupcom zriaďovateľov a predstaviteľom štátnych a súkromných inštitúcií. Zároveň 

týmto podujatím motivovať všetkých prítomných k ďalšej spolupráci pri starostlivosti 

o talentovaných žiakov. 

 

Ocenenie najúspešnejších účastníkov Trnavského kraja na medzinárodných 

olympiádach a súťaţiach 

 

V novembri 2010 prednostka KŠÚ v Trnave, Mgr. Mária Gašparíková, slávnostne 

ocenila  významné úspechy žiakov Trnavského kraja. Celkovo 9 mladých ľudí si z rúk 

prednostky prevzalo Pamätné listy a vecné ceny za úspešnú reprezentáciu Slovenska v 

medzinárodných olympiádach a športových súťažiach. Na podujatí sa zúčastnili a ocenení 

boli aj riaditelia škôl a predsedovia krajských komisií biologickej a fyzikálnej olympiády. 

  

 

http://www.jedalne.sk/
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Odborné semináre pre ţiakov stredných škôl 

 

Odborný seminár ku chemickej olympiáde 

 

Krajský školský úrad v Trnave v spolupráci s predsedom krajskej komisie chemickej 

olympiády organizoval pre žiakov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na chemickú olympiádu 

kategórie A a kategórie B, odborné semináre. O semináre, ktoré  sa organizujú v našom kraji, 

je zo strany škôl veľký záujem. Cieľom seminára bolo skvalitnenie prípravy žiakov na súťaž 

na krajskej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Semináre sa konali vo februári 

a v decembri 2010. Odborné témy odprednášali vysokoškolskí pedagógovia z Pedagogickej 

fakulty Trnavskej univerzity a z Fakulty prírodných vied Univerzity Cyrila a Metoda 

v Trnave.  

 

Odborný seminár k Enersol Sk  

 

Ďalší seminár, usporiadaný v spolupráci s predsedom krajskej komisie Enersol Sk, bol 

zameraný na alternatívne zdroje energie. Seminár mal informačný a zároveň aj motivačný 

charakter pre žiakov a ich konzultantov, ktorí sa neskôr zapojili do pilotného ročníka súťaže 

žiakov stredných škôl Enersol Sk. Odborné témy odprednášali zástupcovia Ministerstva 

životného prostredia SR, zástupcovia firiem Dalkia, Javys, Cameron, Termosolar a riaditeľ 

Cechu vykurovania a tepelnej techniky Zvolen. Informácie o prvom ročníku súťaže  

a o novom projekte u4energy prezentovala RNDr. Huttová z KŠÚ v Trnave. 

Krajský školský úrad v Trnave zabezpečil pre všetkých účastníkov stravu a po 

skončení seminára aj distribúciu obrázkových materiálov, publikácií a prednášok na CD, 

vhodných nielen pre vedenie záujmových útvarov v stredných školách, ale pre všetky formy 

vzdelávania. 

 

Najlepší nápad OZE 

 

 V nadväznosti na súťaž Enersol Sk KŠÚ v Trnave prijal ponuku a podporil aktivitu 

Západoslovenskej energetiky a Uni2010, ktorej cieľom je podporiť tvorbu podnikateľských 

nápadov žiakov stredných škôl v téme obnoviteľných zdrojov energií (OZE). 

Zorganizovali sa tréningové konferencie v Senici (70 účastníkov) a v Piešťanoch (100 

účastníkov), určené pre žiakov a ich učiteľov, konzultantov, ktorí sa pripravujú na súťaž 

Enersol Sk. 

 

Deň učiteľov 2010 

 

V roku 2010 sa realizovalo tradičné podujatie – Deň učiteľov pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ. Tento ročník sa konal v Maduniciach, 

v priestoroch kultúrneho domu a reštaurácie Važinka za účasti riaditeľov špeciálnych škôl a 

školských zariadení, zamestnancov KŠÚ. Hosťami podujatia boli vedúci služobného úradu 

MŠVVaŠ SR prof. Ing. František Schlosser, CSc., riaditeľka odboru špeciálnych škôl 

MŠVVaŠ SR PaedDr. Mária Tekelová a riaditeľka ŠŠI - školského inšpekčného centra 

v Trnave PaedDr. Viera Kalmárová. Prednosta KŠÚ, Mgr. Ľudovít Vanek, pri tejto 

príležitosti ocenil 20 pedagógov za ich aktívnu a úspešnú pedagogickú činnosť. Po krásnom 

kultúrnom programe, odovzdaní ocenení, ďakovných listov, kvetov oceneným učiteľom 

a slávnostnej recepcii sa v skupinách rozprúdila neformálna diskusia o problémoch, 

pozitívach, ale i ďalšom smerovaní týchto škôl a zariadení. 
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4. 4. 11. Získavanie prostriedkov z iných zdrojov 

 

KŠÚ v Trnave každoročne získava finančné prostriedky a materiálnu pomoc aj z iných 

zdrojov: 

 Energy group, a.s. 600 eur 

 Nafta Bratislava 1 000 eur 

 Volkswagen, a.s. – vecné ceny na RK Pytagoriády 

 JAVYS a.s.- 1000 € 

 Trnavská teplárenská, a.s.- 1000 € 

 ZSE, a.s. - vecné ceny na celoštátne kolo a medzinárodné kolo Enersol Sk 

 

Sú to prostriedky, ktoré umožňovali skvalitňovať prácu v oblasti metodickej, starostlivosti     

o talentovaných a nadaných žiakov, zavádzania nových metód do výchovno-vzdelávacieho 

procesu, vzdelávania pedagogických zamestnancov, dôslednejšieho plnenia úloh - napríklad   

v prevencii kriminality a z Akčného plánu Národného programu boja proti drogám, umožnili  

realizovať i zavedené tradície. 

 

 

 

5. Rozpočet organizácie - oddelenie ekonomických činností  
 

 

5. 1. Plnenie príjmov 

 

Schválený rozpočet príjmov na rok 2010 bol 26 463 €. Upravený rozpočet príjmov bol 

v celkovom objeme 26 463 €. K 31. 12. 2010 sa príjmy do štátneho rozpočtu plnili v objeme 

233 261,02 € (v tom aj mimorozpočtové príjmy vo výške 204 418,18 €) 

 

 

Z toho: 

Aparát KŠÚ nemal príjmy rozpočtované, ale v sledovanom období dosiahol príjmy 

vo výške 9 579,66 €, z toho – príjmy z prenajatých budov boli vo výške 1 123,39 €,  príjmy 

z dobropisov  397,15 €, príjem zo zdroja 111 za poškodené učebnice – 5 204,24 €, vratky obcí 

– 224,92 €, výnosy z prostriedkov ŠR 5,97 €, súdne trovy konania 84,61 €, zo  zdroja  311- 

72a – tuzemské bežné granty Enersol  2 539,38 €. 

 

Školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ mali schválený 

rozpočet príjmov na rok 2010  a  rozpísaný vo výške 26 463 €. Príjmy za  rok 2010 sa plnili 

na 82,39 %,  čo predstavuje 21 802,56 €. 

 

Plnenie príjmov  v jednotlivých poloţkách je nasledovné: (v €) 

 

Školy           Vl. úrad 

212 003  Z prenajatých budov, priestorov a objektov                              4 781,82  +   1 123,39 

(z prenajatých nebytových priestorov, telocviční, bytov)      

222 001  Pokuty, penále a iné sankcie                                                            0,00   +          0,00  

223 001  Za predaj tovarov, výrobkov a služieb, za poškodené učeb.       616,23  +   5 204,24  

223 002  Poplatky za jasle, materské školy a škol.zar.                               116,00   +          0,00  

223 004  Poplatky za prebytočné hnuteľné veci                                         700,82   +          0,00 
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231         Príjem z predaja kapitálových aktív                                             897,41  +          0,00    

291 008  Vrátené prostriedky od ost. subjektov                                          370,36  +          0,00 

292 012  Z dobropisov                                                                           13 555,06   +      397,15  

292 009  Príjmy z odvodu                                                                               0,00  +      224,92     

292 017  Vratky                                                                                          648,76 +          0,00    

292 019  Z refundácie                                                                                     0,00 +          0,00 

292 027  Iné príjmy                                                                                     116,10  +        90,58 

 

Spolu 200  - nedaňové príjmy €  28 842,84 =                                     21 802,56  +   7 040,28 

 

 

Mimorozpočtové príjmy: spolu €  .............................................................            204 418,18                                                                      

Z toho: 

Okrem plnenia príjmov  do štátneho rozpočtu získali školy a školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ aj mimorozpočtové prostriedky v objeme    201 878,80 €  

v členení: 

72 a - pol. 311 BV prijaté od iných subj.na základe darovacej zmluvy                      27 186,71  

72 a - pol. 321 KV prijaté od iných subj.na základe darovacej zmluvy                        2 860,00  

72 c - pol. 311  prostriedky prijaté od iných subjektov formou grantu                       15 709,24  

72 e - pol. 292 006 prostriedky prijaté z poistného plnenia                                                12,96  

72 f - pol. 223 003 prostriedky prijaté z úhrad stravy                                                  73 909,31 

72 g - pol. 212 003 z prenajatých budov, priestorov a objektov                                    4 387,45 

72 g - pol. 223 001 prostriedky prijaté od fyzickej osoby alebo právnickej osoby      24 353,29 

          za predaj výrobkov 

72h - pol. 312 001prostriedky prijaté od úradu práce, soc. vecí a rodiny                      6 141,36  

72 j - pol. 223 002  prostriedky prijaté od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči  

          dieťaťu vyživovaciu povinnosť                                                                           47 318,48 

 

Mimorozpočtové príjmy na vlastnom úrade 72a položku 311 za obdobie r. 2010 vykazovali 

sme vo výške 2 539,38 €. 

 

Príjmy z rozpočtu Európskej únie: 

 

Projekt „Kompetencie v oblasti IKT a jazykov – základ celoživotného vzdelávania  

pedagógov“- CŠPP bývalé DIC Trnava, Čajkovského 55 

 

K 31. 12. 2010 nebol upravený rozpočet na tento projekt. 

 

Projekty ROP – podprogram 0781A04 – Infraštruktúra vzdelávania:  

Do spoločného programu SR a EÚ bol KŠÚ v Trnave  zaradený do dvoch projektov 

programu Regionálny operačný program v prvku 0781A04 – Infraštruktúra vzdelávania 

MŠ SR a to: 

- projekt „ Spojená škola Beethovenova 27, Trnava“ 

- projekt „ Rekonštrukcia a modernizácia školy Odborné učilište Hlohovec 

 

Upravený rozpočet na projekt „ Rekonštrukcia a modernizácia školy Odborné učilište 

Hlohovec“ k 31. 12. 2010 nebol a pre projekt „ Spojená škola Beethovenova 27, Trnava“ bol 

vo výške 49 754,78 €, čerpanie sa uskutočnilo vo výške  49 754,78 €, čo je 100 %.  Podľa 

jednotlivých zdrojov výdavkov bolo plnenie rozpočtu nasledovné:  

                                                11S1 -  42 291,56 € 
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                                                13S2 -    7 463,22 €         

 

Podľa jednotlivých projektov bol upravený rozpočet a čerpanie nasledovné: 

 

1.  Spojená škola Trnava, Beethovenova 27: 

Upravený rozpočet zo zdroja 11S1 bol vo výške 42 291,56 €,  zo zdroja 13S2 vo výške 

7 463,22 €. Čerpanie k 31. 12. 2010 sa uskutočnilo vo všetkých zdrojoch na 100 %, čo 

predstavuje čiastku  42 291,56 €. Vyčerpaním tejto čiastky bola dočerpaná celá suma 

poskytnutého nenávratného finančného príspevku vo výške 450 864,93 €. Podľa Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa mohol tento príspevok použiť v súlade    

so zmluvnými podmienkami do termínu ukončenia realizácie aktivít projektu t.j. do 31. júla 

2010.  

 

2. Odborné učilište Hlohovec, Palárikova 1/A: 

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok bol na 100 % vyčerpaný do konca roka 2009, 

preto v roku 2010 nebola žiadna úprava rozpočtu na tento projekt. Rekonštrukcia bola 

dokončená a skolaudovaná.    

 

 

Projekty v rámci OP Vzdelávanie:  

Niektoré zo škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského 

školského úradu v Trnave sa zapojili do výziev na predkladanie projektov v rámci 

operačného programu Vzdelávanie. Trom organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

bol v roku 2010 upravený rozpočet o zálohové platby viažuce sa k projektom: 

 

1. Reedukačné centrum, Zámok 1, Hlohovec malo k 31. 12. 2010 upravený rozpočet 

o zálohovú platbu k Projektu č. 261 302 30 018. Úprava rozpočtu predstavovala zvýšenie 

výdavkov na zdroji 13 v sume 42 348 € na: 

- Programe 0AA           – Operačný program Vzdelávanie 

- Podprograme 0AA03 – Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami 

- Prvku 0AA0302         – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími 

potrebami 

Funkčná klasifikácia 0960 

 

V roku 2010 bol upravený rozpočet bežných výdavkov pre tento projekt zo zdroja 13T1 vo 

výške 35 995,80 € a zo zdroja 13T2 vo výške 6 352,20 €. Čerpanie bolo iba za prvý polrok 

2010 zo zdroja 13T1 vo výške 899,26 €, čo predstavuje 2,50 % a zo zdroja 13T2 vo výške 

158,69 €, čo predstavuje 2,50%. 

 

Cieľom projektu bolo „zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich 

ďalšieho vzdelávania a celoživotného poradenstva“. 

 

Špecifické ciele opatrenia, na ktoré sa výzva viazala, sú: 

1. Podporovať sociálnu inklúziu osôb s osobitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom 

uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a k získavaniu zručností potrebných na trhu 

práce; 

2. Ďalej vzdelávať osoby s osobitými vzdelávacími potrebami, ako aj osoby pracujúce v 

oblasti ich integrácie do spoločnosti. 
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Na základe ţiadosti RC Hlohovec rozpočtovým opatrením č. 2010-7434/31180:2-332 

zo dňa 26. 8. 2010 MŠVVaŠ SR vyhovelo ţiadosti a finančné prostriedky z oboch 

zdrojov upravili mínusovými sumami vo výške  -42 348,- €. 

 

2. Špeciálna základná škola Zlaté Klasy mala k 31. 12. 2010 upravený rozpočet o zálohovú 

platbu k Projektu č. 261 301 30 049. Úprava rozpočtu predstavovala zvýšenie výdavkov na 

zdroji 13 v sume 34 542,68 € na:  

- Programe 0AA           – Operačný program Vzdelávanie 

- Podprograme 0AA03 – Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami 

- Prvku 0AA0301         – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít 

Funkčná klasifikácia. 0912 

 

K 31. 12. 2010 bol upravený rozpočet bežných výdavkov pre tento projekt zo zdroja 13T1 vo 

výške 29 361,28 € a zo zdroja 13T2 vo výške 5 181,40 €. Čerpanie za rok 2010 bolo zo zdroja 

13T1 vo výške 29 361,28 €, čo predstavuje 100 % a zo zdroja 13T2 vo výške 5 181,40 €, čo 

predstavuje 100 %. 

 

Cieľom projektu bolo zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a 

prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.  

 

3. Reedukačné centrum Trstín malo k 31. 12. 2010 upravený rozpočet o zálohovú platbu 

k projektu č. 261 302 30 017. Úprava rozpočtu predstavovala zvýšenie výdavkov na zdroji 13 

v sume 1 189,16 € na:  

- Programe 0AA – Operačný program Vzdelávanie 

- Podprograme 0AA03 – Podpora vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami 

- Prvku 0AA0302 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími  

   potrebami 

Funkčná klasifikácia. 0960 

 

K 31. 12. 2010 bol upravený rozpočet bežných výdavkov pre tento projekt zo zdroja 13T1   

vo výške 1 010,79 € a zo zdroja 13T2 vo výške  178,37 €. Čerpanie za rok 2010 bolo zo 

zdroja 13T1 vo výške 1 010,79 € , čo predstavuje 100 % a zo zdroja 13T2 vo výške 178,37 €, 

čo predstavuje 100 %. 

 

Cieľom projektu bolo „zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb s osobitými vzdelávacími potrebami 

prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich 

ďalšieho vzdelávania a celoživotného poradenstva“.  
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Prehľad o plnení príjmov k 31. 12. 2010  
                                                                                                                                                          

aj s mimorozpočtovými FP (v €)                      

                tabuľka č.1                                                                           

x/   skutočnosť k rovnakému obdobiu predchádzajúceho  roka 

xx/ uvádza sa očakávaná skutočnosť  k  31. 12. 2010 

    

 

 

 

 

 

Pol. Text 
Schvál. 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 

31.12.2010 

% plnenia 

k uprav. 

rozpočtu 

x/Skutočnosť 

 k 31.12.2009 

Oč. sk. k 

31.12. 
2010/xx 

Index 

2010/2009 

211 Príjmy z podnikania 0 0 0 0 0 0 0 

212 Príjmy z vlastníctva 26 463 17 003 10 293 60,53 5 827 10 293 1,77 

Úhrn za kategóriu 210 26 463 17 003 10 293 60,53 5 827 10 293 1,77 

221 
Administratívne 

poplatky 
0 0 0 0 0 0 0 

222 
Pokuty, penále a iné 

sankcie 
0 0 0 0 0 0 0 

223 

Poplatky za stravné, 

poplatky za MŠ 

a platby 

z nepriemyselného 

a náhodného 

predaja a služieb 

0 6 460 152 218     2356,31 145 665 152 218 1,04 

229 

Ďalšie 

administratívne 

poplatky a iné 

poplatky a platby 

      0 0 0 0 0 0 0 

Úhrn za kategóriu 220 0 6 460 152 218     2356,31 145 665 152 218 1,04 

231 
Príjem z predaja  

kapitál. aktív 
0 0 898 0 0 898 0 

239 
Ďalšie kapitál. 

príjmy 
0 0 0 0 0 0 0 

Úhrn za kategóriu 230 0 0 898 0 0 898 0 

242 Úroky z vkladov 0 0 0 0 0 0 0 

243 
Úroky z účtov. fin. 

hospodárenia 
0 0 0 0 0 0 0 

Úhrn za kategóriu 240 0 0 0 0 0 0 0 

291 

Vrátené, 

neoprávnene 

použité, alebo 

zadržané 

prostriedky 

0 0   370 0 2 209  370 0,17 

292 
Ostatné príjmy 

0  3 000 15 046 501,53 14 763 15 046 1,02 

Úhrn za kategóriu 290 0  3 000 15 416 513,43 16 972 15 416 0,91 

Nedaňové príjmy celkom 

/200/ 
26 463 26 463 178 825 675,75 168 464 178 825       1,06 

311 tuzemské bežné granty 

312 tuzem. bežné transfery 

v rámci verejnej správy 

321 tuzem.kapitál. granty 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  45 435 

    6 141 

    2 860 

0 

0 

0 

67 112 

  4 534 

0 

45 435 

    6 141 

    2 860 

 

0,68 

1,35 

0 

 

PRÍJMY CELKOM 26 463 26 463     233 261   881,46 240 110 233 261 0,97 
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Prehľad pouţitia mimorozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2010 
                           

(v €)                                                                                                                         tabuľka č. 2 

Zdroj 

(AE) 

Mimorozpočtové 

prostriedky 

 (číslo a názov) 

podpoložky) 

Príjmy Výdavky 

SALDO 

 

(P-V) 

-   + 
kapitál. bežné spolu kapitál. 

bežné, 

z toho. 

mzdy 

- 
účtovný 

stav 

 

mzdy 

– 

údaj 

zo 
štat. 

výk. 

spolu 

72a 311 Granty 0 
29 726 

 

29 726 

 
0 

  28 767 

x/+ 2 539 
  

   28 767 

x/+ 2 539 
-1 580 

 

72a 321 Kapit.granty 2 860  2 860      2 860 

72c 311 Granty 0 15 709  15 709  0 16 049   16 049 - 340 

72e 
292006 Z náhrad  

z poistn. plnenia 
0          13          13 0 0   0     13 

72f 
223003 Za 

stravné 
0 73 909 73 909 0 77 259   77 259 -3350 

72g 

223001 Za predaj 

výrobkov, 

tovarov a služieb 

0 28 741 28 741 0   28 647   28 647 94 

72h 
312001Zo 

štátneho rozpočtu 
0 6 141 6 141 0 6 141   6 141    0 

72j 

223002 Za jasle, 

materské školy 

a školské kluby 

detí  

0 47 319 47 319 0 44 675   44 675   2 644    

Spolu 2 860 201558                                                                      
204 

418                                                                      
0 204 077   204 077 341 

x/ na 07813 

 

 

 

5. 2. Čerpanie výdavkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie 

 

Čerpanie bežných výdavkov v € 

 

   podprogram: 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpanie 

bez 

MRZ 

% čerp. 

bez 

MRZ k 

UR 

Čerpanie 

MRZ 

Čerpanie s 

MRZ 

% 

čerpania 

s MRZ 

k UR 

078 11                      

beţné výdavky 76 359 892 82 549 188  82 548 961 100,00    201537      82 750 498 100,24 

z podprogramu 078 

11- transfer obciam   

641009 55 096 364 

 

55 891 754  55 891 754 100,00 0     55 891 754 100,00 

 

078 14                     

vlastný úrad                  

beţné výdavky 671 139 695 536 695 536  100,00 0     695 536  100,00 

078 14                    

školské úrady 

obcí, VÚC a CŠ                  280 745 

 

 

289 816 289 816 100,00 0   289 816 100,00 
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beţné výdavky 

 

078 13- súťaţe                    

beţné výdavky 59 972 123 751 123 751 100,00 2 539   126  290 102,05 

 

BV celkom bez ESF 77 371 748  83 658 291 83 658 063 100,00 204 077 83 862 140 100,24 

projekt Univerzum   

zdroj 1361a 1362 - 

bežné výdavky 0 0 0 0,0 0 0 0 

078 0AA0301a302 

projekt VOJ              
bežné výdavky 0 35 732 35 732 100,00 0      35 732 100,00 

projekt Dalton- 

bežné výdavky 

zdroj 1361a 1362 0 0 0 0,0 0 0 0 

Projekt ESF zdroj 

11S1 zálohy BV  0 3 458 3 458 100,00 0 3 458 100,00 

 

Projekt  ESF zdroj 

13S2 zálohy  BV  0 7 463 7 463 100,00 0 7 463 100,00 

ESF z BV spolu 0 10 921 10 921   100,00 0 10 921 100,00 

026 03- šport. triedy 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

      Schválený rozpočet bežných výdavkov za celú organizáciu bol 77  371 748 €. Upravený 

rozpočet k 31. 12. 2010 bol na 83 704 943 € (v tom  sú zahrnuté aj finančné prostriedky 

BV z ESF v objeme 49 755 € a z projektov VOJ vo výške 35 732 €). Čerpanie bez MRZ bolo 

vo výške 83 704 716 €, čo predstavuje čerpanie na 100 %. Mimorozpočtové zdroje sa čerpali 

vo výške 204 077 €, teda celkové čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 83 908 793 €, čo 

predstavuje čerpanie na 100,24  %. 

 

      Vlastný úrad KŠÚ mal schválený rozpočet bežných výdavkov vo výške 671 139 €, 

upravený rozpočet za sledované obdobie bol 695 536 €. Čerpanie bez MRZ bolo vo výške 

695 535 €, čo predstavuje 100 % . Mimorozpočtové zdroje neboli.  
 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ – podprogram 078 11 

 

Schválený rozpočet bežných výdavkov: 10 781 521 €        

Upravený rozpočet bežných výdavkov:   11 934 782 €  

Čerpanie bežných výdavkov:                   11 934 737 €  % čerpania k UR  100   

Čerpanie bežných výdavkov s MRZ:      12 130 533 €  % celk. čerpania k UR 101,64 

 

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov na bežných výdavkoch bolo vo výške 201 537 €, a  

to konkrétne v  kategórii  630 Tovary a služby (na 640 - Bežné transfery bolo čerpanie         

vo výške 5 741 €). 

 

 

 

BV celkom   77 371 748  83 704 945 83 704 716 100,00 204 077 83 908 793 100,24 
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Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov z hľadiska ekonomickej klasifikácie celkom: 

 

72 a prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o prostriedky prijaté  

        od iných subjektov na základe darovacej zmluvy                                        28 767 € 

         na 07813                                                                                                      +2 539 €  

72 c prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté  

        od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu                               16  049 €  

72 e prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté 

        z poistného plnenia  zmluvného vzťahu zo zák. poistenia                                    0 € 

72 f prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté  

        z úhrad stravy                                                                                                77 259 €   

72 g prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté 

        od fyzickej osoby alebo právnickej osoby                                                    28 647 € 

72 h prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté 

        od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny                                                        6 141 €  

72 j prekročenie rozpočtového limitu výdavkov o  prostriedky prijaté  

       od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť                                                                 

       alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s os. predpismi         44 675 € 

 

Z mimorozpočtových  výdavkov sa vyčerpalo spolu                                      204 077 €  

 

 

Čerpanie finančných prostriedkov škôl a  školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti KŠÚ v Trnave: 

 

A. Čerpanie výdavkov kategórie 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV 

Schválený rozpočet miezd za celú organizáciu: 7 156 198 € 

Upravený rozpočet miezd:      7 911 936 €  

Čerpanie bez mimorozpočtových zdrojov:    7 911 936 €  

% čerpania bez mimorozpočtových zdrojov k UR:            100 %  

Čerpanie mimorozpočtových zdrojov:   žiadne 

 

Čerpanie miezd vykázané vo výkaze Škol (MŠ SR)1-04 za I.- IV. štvrťrok 2010: 7 534 676 €, 

% čerpania z UR za celú organizáciu je 95,23 %, z toho pedagogickí zamestnanci čerpali 

mzdy vo výške 6 027 828 €.  

 

Z toho: 

Špeciálne  školstvo  

Schválený limit počtu zamestnancov na rok 2010 bol 900 zamestnancov. 

K 31.12.2010 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov:  

- prepočítaný počet: 883,8   

- z toho pedagogickí a odborní zamestnanci: 635,3   

 

Limit počtu zamestnancov sa nenapĺňa o 2,3 zamestnancov podľa prepočítaného počtu. 

 

Objem mzdových prostriedkov: 

Schválený rozpočet: 6 802 689 € 
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Z toho: 

Špeciálne  školstvo  

Schválený limit počtu zamestnancov na rok 2010 bol 900 zamestnancov. 

K 31.12.2010 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov:  

- prepočítaný počet: 883,8   

- z toho pedagogickí a odborní zamestnanci: 635,3   

 

Limit počtu zamestnancov sa nenapĺňa o 2,3 zamestnancov podľa prepočítaného počtu. 

 

Objem mzdových prostriedkov: 

Schválený rozpočet: 6 802 689 € 

Upravený rozpočet:  7 526 544 €  

Čerpanie:                  7 526 544 €  

% čerpania z UR:               100 % 

 

B. Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 

 

      Schválený rozpočet poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní celkom              

za organizáciu bol  2 501 163 €. Upravený rozpočet bol v sume 2 772 332 €. V sledovanom 

období sa poistné čerpalo v celkovej sume 2 772 334 €, čo predstavuje % 100 čerpania k UR. 

Čerpanie z mimorozpočtových prostriedkov bolo 2 €. 

 

      Vlastný úrad mal schválený rozpočet na poistnom vo výške 123 551 €, upravený rozpočet 

bol 138 027 €. Čerpanie k 31.12.2010 bolo vo výške 138 027 €, čo je 100 % podľa 

účtovníctva. Čerpanie z mimorozpočtových prostriedkov nebolo žiadne. 

 

Čerpanie výdavkov kategórie 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní    

za špeciálne školstvo: 

Schválený rozpočet:      2 377 612 € 

Upravený rozpočet:       2 631 752 € 

Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov:  2 631 754 € 

% čerpania:                 100 % 

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov:                 2 €. 

 

C. Čerpanie výdavkov kategórie 630 – Tovary a sluţby  

 

      Schválený rozpis bežných výdavkov v  kategórii 630 za organizáciu celkom bol                

1 855 271 €. Upravený rozpis bol 2 109 187 €. Na tovaroch a službách za rok 2010 sa 

vyčerpalo bez  MRZ  2 109 141 €, čo predstavuje plnenie na 100 %. Z mimorozpočtových 

zdrojov sa vyčerpalo 198 333 €. Celkom  na tovaroch a službách za organizáciu sa vyčerpalo 

spolu s MRZ 2 307 474 €, čo predstavuje čerpanie na 109,40 %. 

 

      Vlastný úrad na tovaroch a službách mal schválený rozpočet 194 079 €. Upravený 

rozpočet k 31. 12. 2010 bol vo výške 172 197 €. Čerpanie bez mimorozpočtových zdrojov 

bolo vo výške 172 196 €, čo predstavuje 100 %. Čerpanie mimorozpočtových zdrojov nebolo 

žiadne. 
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Za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ: 

Schválený rozpočet:      1 601 220 € 

Upravený rozpočet:       1 776 486 €  

Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov:  1 776 441 € 

% čerpania k UR:                100 %  

Čerpanie s mimorozpočtovými prostriedkami:  1 972 235 € 

% čerpania k UR:           111,02 % 

čerpanie mimorozpočtových prostriedkov na 630:      195 794 € 

 

 

Prehľad čerpania výdavkov na jednotlivých poloţkách k 31. 12. 2010: 

 

Poloţka 

 

Čerpanie bez 

MRZ 

v eurách 

Podiel na celkovom 

čerpaní bez MRZ 

Čerpanie 

s MRZ 

v eurách 

Podiel na celkovom 

čerpaní s MRZ 

631 cestovné 

náhrady 

   11 586 100    11 586 100 

632 Energie, voda, 

komunikácie 

654 176 100 654 890 100,11 

633 Materiál 474 338 100 623 448 131,43 

634 Dopravné   26 336     100   27 112            102,95 

635 Rutinná 

a štandardná údrţba 

 176 888 100   196 495 111,08 

636 Nájomné za 

prenájom 

   80 806  100   80 806 100 

637 Sluţby    352 311   99,99  377 898 107,25 

Spolu   1 776 441   100 1 972 235 111,02 

 

                                                                                                                                        

Mimorozpočtové prostriedky (na 078 11) boli na položke 630 čerpané v objeme 195 794 € 

konkrétne na položke: 
631 Cestovné náhrady                                 0  € 

632 Energie, voda, telekomunikácie.       714 € 

633 Materiál:                      149 110 € 

634 Dopravné:                                         776 € 

635 Rutinná a štand. údržba:               19 607 € 

636 Nájomné:                                               0 € 

637 Služby:                                          25 587 € 
 

Neuhradené faktúry k 31. 12. 2010 za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 

KŠÚ boli vo výške 5 446 €, týkajú sa faktúr za potraviny v ŠJ. 

 

 

D. Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Beţné transfery 

 

Schválený rozpis bežných transferov za organizáciu celkom je 65 859 116 €. Upravený 

rozpis je 70 911 490 €. Na bežných transferoch za obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 sa 

vyčerpalo bez MRZ 70 911 307 €, čo predstavuje plnenie na 100 %. Z mimorozpočtových 

zdrojov sa vyčerpalo 5 741 € na štipendiá.  Celkom sa na bežných transferoch vyčerpalo spolu 

s MRZ 70 917 048 €, čo predstavuje čerpanie na 100,01 %. 

 

Čerpanie je nasledovné: 
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Beţné transfery boli čerpané u: 

Obce                   59 115 752 € 

VÚC                          46 586 € 

Cirkevné školy     3 318 162 €  

Súkromné školy   8 226 084 € 

 

Na odstupné boli čerpané finančné prostriedky vo výške 29 982 €, odchodné bolo čerpané   

vo výške 24 689 €, nemocenské vo výške 29 293 €, vreckové jednotlivcom 120 659 €  a  

členské príspevky jednotlivcov 100 €.  

 

Školské úrady:                                                                                    v   € 

Zriaďovateľ: 

Schválený 

rozpočet Upravený rozpočet Čerpanie k 31.12.2010 

obce 234 044 224 169 224 169 

VÚC 

                46 701             46 586  

  

46 586 

cirkevné 0  19 061 19 061 

Spolu:/bez 

odstupného 

a nemocenského/ 280 745 289 816 

 

289 816 

 

       

  

 

 

Normatívne FP 

  

  

Nenormatívne FP  

 

Zriaďovateľ: 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

čerpanie 

normatívnych 

FP k 

31.12.2010 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

čerpanie 

nenormatívnych 

FP k 31.12.2010 

KŠÚ 
 

10 809 319 11 787 805 11 787 760 0    341 045 341 034 

Obce 55 096 364 

 

 

55 836 099 55 836 099 0 2 301 551 2 301 380 

VÚC 0 0 0 0          0 0 

Cirkevné 

školy 
 

3 040 926 3 221 032  3 221 032  0 64 573   64 573   

Súkromné 

školy 7 413 283 8 078 982 

  
 8 078 982  0 139 290 139 290 

Spolu 

 

76 359 892 78 923 918 78 923 873 0 2 846 459 2 846 277 

 

 

Schválený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov bol 76 359 892 €, upravený 

rozpočet je 78 923 918 €,  čerpanie za rok 2010 bolo vo výške 78 923 873 €, čo predstavuje  

v pomere k upravenému rozpočtu čerpanie na 100 %.  

       Pre materské školy bol upravený rozpočet vo výške 778 811 €, čerpanie bolo 778 811 €, 

čo predstavuje čerpanie vo výške 100 %. 
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Schválený rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov na bežných výdavkoch 

nebol, upravený rozpočet bol 2 846 459 € a čerpanie za rok 2010 bolo vo výške 2 846 277 €, 

čo predstavuje v pomere k upravenému rozpočtu čerpanie 99,99 %.  

Vlastný úrad nemal rozpísaný rozpočet na bežných transferoch. Upravený rozpočet         

za   rok 2010 bol vo výške 4 845 € na položke 642 012 – odstupné a 2 423 € na položke 642 

015.  Vyčerpaných bolo na položke 642 012 – odstupné 4 845 € a na položke 642 015 – 

nemocenské dávky 2 423 €, čo je 100 %.  

 

 

Čerpanie výdavkov kategórie 640 – Beţný transfer - špeciálne školstvo 

 

Nenormatívne prostriedky: 

Schválený rozpočet:          0 € 

Upravený rozpočet:      2 846 459 € 

Čerpanie bez mimorozpočtových prostriedkov:   2 846 277 € 

% čerpania k UR:             99,99 % 

 

V tom: 

 

Nenormatívne prostriedky v kategórii 610 a 620 na asistentov učiteľa  
Schválený rozpočet:              0 € 

Upravený rozpočet:    412 427 € 

Čerpanie:                    412 257 € 

% čerpania k UR:           99,96 %  

 

Nenormatívne prostriedky v kategórii 610-630 na vzdelávacie poukazy  

Schválený rozpočet:              0 € 

Upravený rozpočet: 1 228 422 € 

Čerpanie:                 1 228 422 € 

% čerpania k UR:              100 %  

 

Nenormatívne prostriedky v kategórii 630 na havárie 

Schválený rozpočet:              0 € 

Upravený rozpočet:    526 515 € 

Čerpanie:                    526 515 € 

% čerpania k UR:              100 %  

 

Nenormatívne prostriedky v kategórii 640, podpoloţka 642 013 odchodné 

Schválený rozpočet:             0 € 

Upravený rozpočet:   167 364 € 

Čerpanie:                   167 363 € 

% čerpania k UR:             100 %  

 

Nenormatívne prostriedky v kategórii 640, podpoloţka 642 014 dopravné ţiakom 

Schválený rozpočet:               0 € 

Upravený rozpočet:     502 131 € 

Čerpanie:                     502 120 € 

% čerpania k UR:               100 %  
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Vyhodnotenie zahraničných pracovných ciest 

 

  Zahraničné pracovné cesty                rok      2010    

P. č. Dátum Počet Finančné Miesto pobytu Účel cesty 

    zamestnancov prostr. €     

1 25.3. - 26. 3.2010 1 15,05 Česká rep. Vzdelávací program ENERSOL 

            

2 4. 5 2010 4 194,75  Česká rep. Medzin. Daltonská 

          konferencia 

3 6.5. -7.5. 2010 3 74,74 Česká rep. Medzin. konferencia ENERSOL 

          "Zelená úsporám" 

4 27.7.- 29.7.2010 1 53,93 

 

Česká rep. 
Medzinárodná konferencia 

ENERSOL "Zelená úsporám" 

5 20.9. - 22.9.2010 1 70,57 

 

Česká rep. 
Perspektívy špeciálneho 

vzdelávania v ČR a v SR 

Spolu náklady na zahraničné cesty : 409,04   

 

 

5. 3. Kapitálové výdavky    
 

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov (700) pre celú organizáciu na rok 2010 nebol.     

Upravený rozpočet k 31. 12. 2010 bol vo výške 329 090 €, čerpanie k 31. 12. 2010 podľa 

účtovníctva bolo vo výške 329 090 €, čo je 100  %.  

 

Čerpanie výdavkov kategórie 710 

 

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2010 nebol. V kategórii (710),  

upravený rozpočet k 31. 12. 2010 bol vo výške 232 558 €,  čerpanie v  kategórii (710) za rok 

2010 bolo vo výške 232 558, čo činí 100 %.  

 

  Aparát KŠÚ nemal schválený rozpočet kapitálových výdavkov. K 31. 12. 2010 došlo     

k úprave rozpočtu kapitálových výdavkov pre vlastný úrad vo výške 49 372 €, čerpanie sa 

uskutočnilo vo výške 49 372 €, čo je 100 %. Z  toho: 38 834 € na podprogram 078 1A04 – 

ROP (regionálny operačný program) na pol. 717 002- rekonštrukcia a modernizácia a 10 538 

€ na pol. 714 001 – nákup osobného automobilu pre vlastný úrad. 

 

  Schválený rozpis kapitálových výdavkov (700) pre školy a  školské zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ nebol. Upravený rozpis KV bol vo výške 279 818 €, 

čerpanie sa uskutočnilo vo výške 279 718 €, čo predstavuje 100 %. Z  toho: na pol. 717 002  - 

rekonštrukcia a modernizácia vo výške 118 303 €. V roku 2010 sa čerpanie na tejto položke 

uskutočnilo na 100 %.    

Mimorozpočtové prostriedky neboli rozpočtované.   

Čerpanie výdavkov kategórie 720 

 

      Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v kategórii (720) nebol. Upravený rozpočet 

k 31. 12. 2010 bol vo výške 96 532 € na kapitálové transfery obciam. Viď. tabuľka 

Rekapitulácia KV za rok 2010. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov v kategórii 720 

nezisťujeme, pretože  výkaz MŠ SR 3-04 bol zrušený.  
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Čerpanie výdavkov z hľadiska programovej štruktúry 
                                                                                                                                                         (€) 
Beţné výdavky (600)  

Program – podprogram – prvok 
Schválený   

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12. 

2010 

Čerpanie  

bez MRZ 

k 31.12. 

2010 

% čerpania 

k UR 

Program   078- Národný program výchovy, 

vzdelávania a mládeţe  
77 371 748 83 704 945 83704 716 100 

Podprogram 07811 – Poskytovanie výchovy 

a vzdelávania v základných a stredných školách 

a zabezpečenie ich prevádzky 

76 359 892 82 549 188 82 548 961 100 

Podprogram  07814- Zabezpečenie miestnej 

štátnej správy v regionálnom školstve 
                x/             

   671 139 

+280 745 

                  x/ 

   695 536 

+289 816 

                x/      

  695 535 
  +289 816 

                x/      
100 

100 

Podprogram  07813- Usmerňovanie 

a transformácia regionálneho školstva  
59 972      123 751     123 751 100 

Podprogram 07812 – Rozvoj regionálneho 

školstva 0 0 0 0 

x/ vlastný úrad + školské úrady obce a VÚC 

 
 

Kapitálové výdavky (700) 

Program – podprogram – prvok 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

k 31.12.2010 

Čerpanie 

bez MRZ 
k 31.12.2010 

% čerpania 

k UR 

Program   078- Národný program výchovy, 

vzdelávania a mládeţe 
0    329 090   329 090         100 

Podprogram 078 11-Poskytovanie výchovy 

a vzdelávania v základných a stredných školách 

a zabezpečenie ich prevádzky 

 

0    279 718   279 718         100 

Podprogram  078 14 – Zabezpečenie miestnej 

štátnej správy v regionálnom školstve 
0      49 372     49 372        100 

Podprogram 07 12 Rozvoj regionálneho školstva 0 0 0 0 

Podprogram 02604 0 0 0 0 

MRZ - mimorozpočtové zdroje 

 

 

 

6. Personálne otázky  
 

6. 1. Zamestnanci KŠÚ 

 

      Aparát KŠÚ mal na rok 2010 schválený rozpis zamestnancov 36 osôb, z toho 28 štátnych 

zamestnancov a 8 zamestnancov vo verejnom záujme. Priemerný evidenčný počet k 31. 12. 

2010 bol 33 zamestnancov, z toho bolo 25 štátnych zamestnancov a 8 zamestnancov            

vo verejnej službe.  

 

 Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Skutočnosť 

k 31.12.2010 

% 

plnenia 

Priemerný evidenčný počet 

pracovníkov k 31. 12. 2010 

 

36 

 

36 

 

32,7 

 

90,83 

Z toho: štátni zamestnanci 28 28 25 89,28 

Zamestnanci vo verejnom záujme 8 8 7,7 96,25 
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      KŠÚ mal schválený rozpočet miezd na rok 2010 v sume 331 979,00 €, upravený rozpočet  

bol 378 044,00 €. K 31. 12. 2010 bolo čerpanie mzdových prostriedkov podľa výkazu v sume 

378 044,00 €, čo predstavuje 100% z čerpania upraveného rozpočtu na rok 2010. 

                .         

 

 Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Skutočnosť 

k 31.12.2010 

% plnenia 

611 – TP 331 979 259 453 259 453 100 

ŠS 247 779 210 304 210 304 100 

VS 84 200 49 149 49 149 100 

612 - príplatky 21 350 82 014 82 014 100 

ŠS 16 100 60 224 60 224 100 

VS 5 250 21 790 21 790 100 

613 - pohotovosť 3 0 0 100 

ŠS - - - - 

VS 180 0 0  

614 - odmeny 0 30 080 30 080 100 

ŠS 0 25 186 25 186 100 

VS 0 4 894 4 894 100 

616 - doplatok 0 6 497 6 497 100 

ŠS 0 6 497 6 497 100 

VS 0 0 0  

610 - spolu 353 509 378 044 378 044 100 

ŠS 263 879 302 211 302 211 100 

VS 89 630 75 833 75 833 100 

 

 

V kategórii 620 

 

Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 

   

 

 Rozpočet 

schválený 

Rozpočet 

upravený 

Skutočnosť 

k 31.12.2010 

% 

plnenia 

621-všeobecná ZP 18 124 35 923 35 923 100 

622 – ostatné ZP 6 731 2 461 2 461 100 

623 – Spoločná ZP 9 958 0 0      

625001-nemocenské poistenie 4 382 4 817 4 817 100 

625002- dôchodkové poistenie 54 481 52 498 52 498 100 

625003- úrazové poistenie 2 490 3 001 3 001 100 

625004- invalidné poistenie 9 394 8 913 8 913 100 

625005- poistenie v nezamestnanosti  3 120 2 961 2 961 100 

625007- rezervný fond 14 871 17 799 17 799 100 

627 - DDS 0 9 654 9 654 100 

620 - spolu 123 551 138 027 138 027 100 
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Počet zamestnancov Krajského školského úradu bol určený MŠVVaŠ SR na rok 2010                          

36 zamestnancov.  

 

 

Odbory štátnej sluţby zamestnancov štátnej sluţby k 31. 12. 2010 

 

Odbor štátnej sluţby Spolu 

Riadenie                           1.01 3 

Kontrola                           1.07 1 

Financie                            2.02 6 

Vnútro                               2.17 1 

Informatik                        1.05 1 

Školstvo                            2.14 12 

Verejné obstarávanie      2.16 1 

 

 

Veková štruktúra zamestnancov KŠÚ za rok 2010 

 

Do 20 r. 21 r.-30 r. 31 r.-40 r. 41 r.-50 r. 51 r.-60 r. nad 61r.  

       -       1       4     8       15      5  

 

 

veková štruktúra

do 30 r.

30 - 40 r.

40 - 50 r.

50 - 60 r.

nad 60 r.

 
 

 

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov KŠÚ v roku 2010 

 

Štruktúra zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním podľa študijných odborov 

 

Študijný odbor Počet zamestnancov 

Pedagogika 10 

Ekonomika 7 

Iné 9 

Spolu 26 
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Štruktúra zamestnancov so stredoškolským vzdelaním podľa jednotlivých druhov 

stredných škôl  

 

Druh školy Počet zamestnancov 

Gymnázium 1 

Obchodná akadémia (SEŠ) 4 

Iné 2 

Spolu 7 

 

 

Zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním      Zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 
 

pedagogika

ekonomika

iné

gymnázium

OA (SEŠ)

iné

 
 

 

 

6. 2. Prehľad školení v rámci priebeţného vzdelávania za rok  2010 

 

  4 - zamestnanci sa zúčastnili školení, ktoré súviseli s pracovno-právnymi problémami,   

11 - zamestnanci absolvovali školenia súvisiace s ekonomickými problémami,  

17 - zamestnanci absolvovali školenia súvisiace s metodikou školstva,  

  1 - zamestnanec absolvoval seminár k registratúre,  

  2 - zamestnanci  absolvovali školenie BOZP,  

  3 - zamestnanci absolvovali školenie k finančnej kontrole,  

  2 -  zamestnanci sa  zúčastnili na seminári združenia samosprávnych škôl Slovenska.  

 

 

 

6. 3. Majetkové priznanie 

 

      Za rok 2010 bolo skontrolovaných 45 majetkových priznaní vedúcich zamestnancov 

prijatých podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a 25 

majetkových priznaní zamestnancov v štátnej službe v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov. 
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6. 4. Riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 

 

      Počet riaditeľov škôl a školských zariadení k 31. 12. 2010 

Krajský školský úrad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 41 škôl a školských zariadení 

s právnou subjektivitou. Riaditeľov týchto škôl a školských zariadení vymenúva na päťročné 

funkčné obdobie prednostka KŠÚ. 
 

 

6. 5. Organizovanie výberových konaní 

 

      V roku 2010 KŠÚ ako zriaďovateľ špeciálnych škôl a školských zariadení pripravil a 

zrealizoval v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na funkcie 

škôl a školských zariadení spolu päť výberových konaní.  

KŠÚ ako zriaďovateľ vykonal v zmysle platnej legislatívy aktualizáciu zloženia rád škôl a 

školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. 

V zmysle platnej legislatívy sa zamestnanci KŠÚ zúčastňovali výberových konaní                

na riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ s hlasom riadnym. 

 

 

6. 6. Prehľad úloh realizovaných osobným úradom 

 

Úloha Počet 

2009 

Počet 

2010 

Poskytovanie konzultácii v pracovno-právnej oblasti zamestnancom škôl, 

školských zariadení, zriaďovateľom v územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti 

úradu 

650 480 

Vypracovávanie opisov štátnozamestnaneckých miest 4 6 

Vypracovávanie pracovných zmlúv zamestnancom úradu a zamestnancom 

školských zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti 

úradu 

11 0 

Vypracovávanie  oznámení o plate zamestnancov úradu (a zamestnancom 

školských  zariadení bez právnej subjektivity) 
310 149 

Vybavovanie žiadostí o uzatvorenie pracovného pomeru 27 35 

Administrácia rozviazaní pracovného pomeru 19 2 

Príprava a realizácia výberových konaní pozvánky, dokumentácia, smernice, 

rokovacie poriadky, pokyny na zabezpečenie výberového konania, protokoly 

o pohovore, ustanovenia pracovných skupín, prehlásenia o mlčanlivosti, 

prezenčné listiny a ostatná súvisiaca dokumentácia 

 

25 

 

5 

Príprava oznámení v médiách, protokolov a zápisníc z výberových konaní na 

miesta riaditeľov CPPPaP a CVPP 
2 1 

Administrácia prihlášok a úhrad poplatkov vzdelávacích aktivít v zmysle 

plánu vzdelávania zamestnancov úradu 
59 40 

Vyhotovenie menovacích dekrétov riaditeľov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu 
25 5 

Vedenie osobných spisov zamestnancov úradu, riaditeľov škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, (zamestnancov školských 

zariadení bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu) 

135 75 

Príprava miezd zamestnancov úradu (a zamestnancov školských zariadení bez 1116 396 
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právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu) 

Spracovávanie podkladov pre odvody do fondov za zamestnancov úradu 

(a zamestnancov školských zariadení bez právnej subjektivity 

v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu) 

1116 396 

Príprava návrhov na odmenu zamestnancom úradu a riaditeľom škôl 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu pri životných 

jubileách 

 

212 

 

104 

Poskytnutie odstupného a odchodného v súlade s kolektívnou dohodou 0 0 

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried v zmysle vyhlášky č.437/2009 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, realizácia zákona č.317/2009 Z. z. – platové 

zaradenie, dekréty 

179 210 

Dohody – administratívne úkony : prihláška 

                                                        odhláška 

                                                        vyplatenie 

1212 

1212 

1212 

1168 

1168 

1168 

Kontrolná činnosť na školách a školských zariadeniach v pôsobnosti úradu 3 3 

Štatistické výkazy, daňové výkazy, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa 25 30 

Rozbory, štatistika, prehľady platov, analýzy 72 56 

Podklady k rozpočtu  aparát - mzdy 48 12 

 

 

6. 7. Dohody úradu za rok 2010 

 

 Počet osôb Počet hodín Odmeny v tis € 

Organizácia spolu 1 167 12 239 55 076 

Z toho: aparát úradu 1 300 1 200 

Olympiády - súťaţe 1 168 12 539 56 276 

 

 

 

7. Ciele a prehľad plnenia  
     

      Platnou legislatívou boli stanovené ciele činnosti KŠÚ a táto činnosť bola zameraná 

hlavne na:   

■   plnenie úloh podľa požiadaviek a termínov určených ústredným orgánom štátnej správy  

    a ďalších úloh v súlade s platnou legislatívou  

■   kontroly zamerané podľa plánu kontrolnej činnosti na dodržiavanie všeobecne záväzných   

    právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania, kontroly zamerané                

    na účelné, hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov a kontroly    

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

    predpisov 

■   uskutočňovanie výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veci rozhodovania    

    o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými      

    školami 

■   vykonávanie štátnej správy v druhom stupni pre obce, ktoré nie sú školským úradom  

■   organizovanie, koordináciu a finančné zabezpečenie všetkých druhov olympiád a súťaží      

    v územnej pôsobnosti KŠÚ  

■   plnenie úloh súvisiacich s maturitnými skúškami, záverečnými skúškami a absolventskými   
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    skúškami   

■   plnenie úloh na úseku BOZP, OpP, COO a zber informácií k programu EPSIS JISHM  

■   spracovávanie podkladov pre štatistické údaje vo výchove a vzdelávaní a výkazy  

    o úrazovosti v územnej pôsobnosti úradu  

■   vykonávanie metodicko-konzultačných a odborných činností s cieľom skvalitňovania  

    činnosti škôl a školských zariadení v kraji  

■   zabezpečenie vzdelávania zamestnancov a tým aj na zvyšovanie kvality a úrovne  

    poskytovaných služieb odberateľom 

■   výkon štátnej správy v súlade s platnou legislatívou  

■   pravidelné poskytovanie odbornej metodickej a konzultačnej pomoci školám,  

    zriaďovateľom aj na poskytovanie informácii laickej i odbornej verejnosti 

■   spracovávanie žiadosti a overovanie údajov a dokladov pri predkladaní žiadosti   

    zriaďovateľov na poskytnutie finančných prostriedkov na:  

- asistentov učiteľa, 

- výkon funkcie externých zamestnancov na maturitných a záverečných skúškach, 

- úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov,  

- vzdelávacie a kultúrne poukazy, 

■   spracovávanie návrhov na morálne oceňovanie pedagogických zamestnancov a žiakov  

   základných a stredných škôl 

Konkrétne úlohy stanovené v Pláne hlavných úloh na rok 2010 boli splnené.  

 

 

 

8. Hodnotenie  a analýza vývoja KŠÚ 
       

      V roku 2010 KŠÚ dovŕšil siedmy rok svojej činnosti. Napriek personálnym zmenám 

v posledných troch rokoch boli všetky úlohy plnené včas a k spokojnosti dotknutých 

inštitúcií.  

      KŠÚ ako zamestnávateľ vyvíjal veľké úsilie na to, aby vytváral čo najlepšie materiálno-

technické, pracovné a sociálne podmienky pre všetkých svojich zamestnancov. Zamestnanci 

sú vybavení výpočtovou technikou, čo sa prejavuje v množstve a kvalite zvládnutých úloh. 

Elektronická komunikácia zasa uľahčuje získavanie a spracovávanie štatistických údajov, 

pomáha pri koordinácii súťaží ako aj pri odbornej a metodickej činnosti. 

      Vo výročnej správe poukazujeme na množstvo vykonanej práce v jednotlivých 

organizačných útvaroch KŠÚ. Nie je možné spomenúť a vyčísliť všetky aktivity, metodické 

pokyny, informácie, vybavené telefonáty, e-maily, osobné konzultácie so zriaďovateľmi, 

s riaditeľmi, zamestnancami škôl a školských zariadení. Tieto činnosti si vyžadovali             

od zamestnancov vysoké osobné nasadenie, odbornú, ale i profesionálnu zdatnosť. 

      Úrad na základe hodnotenia  svojho doterajšieho pôsobenia vyvodil do budúcnosti tieto 

závery :  

■   zvýšenú pozornosť treba venovať kvalite riadenia v školách a školských zariadeniach   

    v zriaďovateľskej pôsobnosti, klásť dôraz na podporu a rozvíjanie spolupráce medzi  

    samotnými špeciálnymi základnými školami    

■   motivovať podriadených zamestnancov k vyššej osobnej zodpovednosti za kvalitu  

    vykonanej práce  

■   viesť zamestnancov k tímovej práci, aby ovládaním legislatívnych noriem dokázali   

    vzájomnými konzultáciami hľadať riešenia a spoločne tak prispievali k skvalitneniu práce   

    a celkovému imidžu úradu a jeho prezentácii na verejnosti 
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9.  Hlavné skupiny uţívateľov výstupov organizácie 

 
      Okruh inštitúcií, ktoré využívajú výsledky práce KŠÚ v Trnave tvoria externí a interní 

užívatelia.  

 

9. 1. Externí uţívatelia 

 

 orgány štátnej správy v školstve a iné orgány štátnej správy - Ministerstvo 

školstva, vedy výskumu a športu SR, ďalšie ministerstvá – Ministerstvo financií SR, 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR 

obvodné úrady v Trnavskom kraji, Štátny pedagogický ústav, Výskumný ústav detskej 

psychológie a patopsychológie, Ústav informácii a prognóz v školstve, Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny v Trnave, Štátna školská inšpekcia, IUVENTA, Štátny 

inštitút odborného vzdelávania, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, 

Metodicko-pedagogické centrum Trnava, Inšpektorát práce v Trnave, Štatistický úrad,  

 orgány verejnej správy - Trnavský samosprávny kraj, obce v Trnavskom kraji, 

školské úrady v Trnavskom kraji   

 školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ               

v Trnave, materské školy, základné školy, stredné školy, súkromné a cirkevné školy 

v Trnavskom kraji, vysoké školy v Trnave   

 zriaďovatelia škôl a školských zariadení v Trnavskom kraji (Trnavský 

samosprávny kraj, obce, fyzické a právnické osoby)   

 sociálni partneri – odborový zväz pracovníkov školstva a vedy, komory, 

zamestnávateľské zväzy, asociácie a pod. 

 mimovládne organizácie – UNICEF  

 občianske zdruţenia - Slovenská rada rodičovských združení (SRRZ), Slovenský 

výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (OMEP), Asociácia riaditeľov 

štátnych gymnázií, Asociácia riaditeľov stredných odborných škôl 

 zákonní zástupcovia detí a ţiakov, široká verejnosť 

 

 

9. 2. Výstupné materiály a činnosti pre externých odberateľov 

 

■   sumárne spracovania štatistických zistení  

■   pokyny, usmernenia, informácie, metodické materiály  

■   organizačné činnosti súťaží  

■   výkon štátnej správy v 1. a 2. stupni v zmysle zákona č. 596/2003 Z z. o štátnej správe       

     v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

     neskorších predpisov 

■   návrhy zmien v sieti škôl a školských zariadení, vyjadrenia a stanoviská k zmenám  

■   vymenúvacie dekréty pre predsedov MS, AS, ZS, súťaží  

■   poverenia na organizovanie súťaží  

■   právna pomoc, odborná a metodická pomoc školám, ich zriaďovateľom, zákonným    

     zástupcom, verejnosti  

■   koncepčné materiály, metodické materiály, zovšeobecnenia a výstupy z kontrolných  

     zistení  

■   projekty  
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      Informácie o činnosti KŠÚ v Trnave, vydaných pokynoch a usmerneniach, štatistické 

údaje o školách a školských zariadeniach a ďalšie informácie sú pravidelne zverejňované     

na internetovej stránke Krajského školského úradu v Trnave : www.ksutt.sk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksutt.sk/
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Výročnú správu spracoval:  
PaedDr. Peter Bartek – vedúci Kancelárie prednostky 

 

 

 

 

Podklady vypracovali: 

 

RNDr. Eva Huttová  

 

– vedúca Oddelenia odborných a metodických činností 

Ing. Edita Antalová  

 

– vedúca Oddelenia ekonomických činností 

Mgr. Miroslav Sivák  

 

– za Oddelenie kontroly 

Mgr. Viera Štrbíková  

 

– za Osobný úrad 

PaedDr. Peter Bartek – vedúci Kancelárie  prednostky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Trnave dňa 16. 3. 2011      Mg. Mária Gašparíková  

                                                              prednostka  
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Príloha č. 1  

 

Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ 
 

P.č. 
Zariadenie s právnou subjektivitou 

A d r e s a 

1. 
Spojená škola                                                   

organizačné  zloţky: Špeciálna základná škola, Praktická škola                                          

súčasť: ŠKD, ŠJ, CŠPP 

Beethovenova 27              

917 08  Trnava 

2. 

Spojená škola                                                  

organizačné  zloţky: Špeciálna základná škola s materskou 

školou, Praktická škola, Základná škola pri zdravotníckom 

zariadení                                                          

súčasť: ŠKD, ŠSZČ, ŠJ 

Čajkovského 50                

917 08 Trnava 

3. 
Špeciálna základná škola internátna                                                  

súčasť: ŠKD, ŠJ, ŠI 

Spojná  6                                                 

917 00 Trnava 

4. 
Reedukačné centrum                                   

súčasť: Špeciálna základná škola,  Odborné učilište, Školská 

jedáleň  

919 05 Trstín 335 

5. 
Odborné učilište internátne                        

súčasť: ŠJ, ŠI 

Lomonosovova 8              

9117 08 Trnava 

6. 

Spojená škola                                                  

organizačné zloţky: Špeciálna základná škola, Základná škola pri 

zdravotníckom zariadení, Praktická škola                                                                          

súčasť: ŠKD 

Valova 40                           

921 01 Piešťany 

7. 

Špeciálna základná škola  Mórica Beňovského                                    

súčasť: ŠKD, CŠPP 
Námestie sv. Cyrila 

a  Metoda  9                  

922 03 Vrbové 

8. 
Špeciálna základná škola s materskou školou                                                    

súčasť: ŠKD, CŠPP                                              

M. R. Štefánika 38              

920 01 Hlohovec 

9. 
Reedukačné centrum                                    

súčasť: Stredná odborná škola, ŠJ 

Zámok 1                             

920 29 Hlohovec 

10. 
Odborné učilište internátne                        

súčasť:  ŠI, ŠJ, VŠJ                                                     

elokované  pracovisko Senica 

Palárikova 1/A                        

920 01 Hlohovec 

11. 
Špeciálna základná škola                             

súčasť: Základná škola pri zdravotníckom zariadení, ŠKD, CŠPP 

Šafárikova 38                      

924 01 Galanta      

12. 
Špeciálna základná škola                              

súčasť: ŠKD 

Školská 399                         

925 23 Jelka        

13. Špeciálna základná škola   s VJM - Speciális Alapiskola 
Školská 399                      

925 23 Jelka - Jóka 

14. 
Spojená škola                                                 

organizačné zloţky: Špeciálna základná škola, Praktická škola                                                         

súčasť: ŠKD, ŠSZČ 

Školská 212                        

925 21 Sládkovičovo  

15.  Špeciálna základná škola    
Fándlyho 751                    

926 00 Sereď 

16. 
Špeciálna základná škola  s VJM - Speciális Alapiskola                                      

súčasť: ŠJ 
 925 04  

Tomášikovo 3 
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17. 
Špeciálna základná škola                             

súčasť: ŠKD 
Štúrova 573                         

908 41 Šaštín -Stráţe 

18. 

Spojená škola                                                  

organizačné zloţky: Špeciálna základná škola s materskou školou 

internátna, Praktická škola internátna                                    

súčasti: ŠKD, ŠJ, ŠI, ŠSZČ, CŠPP  

Brezová 1                            

905 01 Senica 

19. 
Základná škola pri zdravotníckom zariadení                                                       

súčasť: ŠKD 
906 03 Smrdáky 

20. 

Spojená škola                                                 

organizačné zloţky: Špeciálna základná škola, Základná škola pri 

zdravotníckom zariadení                                                          

súčasti: ŠKD, CŠPP 

Jatočná 4                             

909 01 Skalica 

21. 
Špeciálna základná škola                             

súčasť: ŠKD                                                                                         

elokované  pracovisko Skalica 

Kátovská 37                       

908 51 Holíč 

22. Špeciálna základná škola 
Čsl. armády 1207                

908 45 Gbely 

23. 
Špeciálna základná škola                             

súčasť: Základná škola pri zdravotníckom zariadení, ŠKD 

Nám. sv. Štefana 3           

929 01 Dunajská 

Streda 

24. 
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola                                                           

elokované  pracovisko  Gabčíkovo 

Námestie SNP 187/11               

929 01 Dunajská 

Streda   

25. 
Špeciálna základná škola                             

súčasť: ŠKD 

Čakanská cesta 800           

930 39 Zlaté Klasy 

26. Špeciálna základná škola  
Pomlejská 1                          

931 01 Šamorín       

27. 
Špeciálna základná škola s VJM - Speciális Alapiskola                                       

súčasť: ŠKD 

Pomlejská 1                         

931 01 Šamorín  

28. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola  
Školská 116                      

930 37 Lehnice 

29. Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola 
Dunajská 51                      

932 01 Veľký Meder                                

30. 

Spojená škola                                                  

organizačné  zloţky: Špeciálna základná škola s VJM - Speciális 

Alapiskola, Praktická škola s VJM - észségfejlesztő Iskola                                                          

súčasť: CŠPP   

Gyulu Szabóa  1           

929 01 Dunajská 

Streda 

31. 

Základná škola, materská škola a špeciálna materská škola pri 

zdravotníckom zariadení                                                                          

súčasť: ŠKD, CŠPP 

931 01 Šamorín - 

Čilistov 62 

32. 

Spojená škola                                                   

organizačné zloţky: Špeciálna základná škola internátna s VJM - 

Bennlakásos Speciális Alapiskola, Odborné učilište internátne s 

VJM - Bennlakásos Szaktanintézet                                                         

súčasť: ŠKD, ŠJ, ŠI 

Gorkého 4/90                      

930 28  Okoč                                   

33. 
Liečebno - výchovné sanatórium                                      

súčasť: Základná škola, Materská škola                                                        

ŠKD, ŠJ                                    

930 40 Čakany 7 

34. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva                                                          

Čajkovského 55                                 

917 08 Trnava 
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35. 
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie                 M.Sch.Trnavského 2                                   

917 01 Trnava 

36. 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlavná  37/19                     

929 01 Dunajská 

Streda 

37. 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hodská 2352/62                           

924 81 Galanta                      

38. 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Fraštacká 4                        

920 01 Hlohovec 

39. 
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie E.F.Scherrera 40                              

921 01 Piešťany                   

40. 
Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie Robotnícka 62                                      

905 01 Senica   

41. 
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie  SNP 32                              

908 51 Holíč  
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Zoznam pouţitých skratiek 

 
BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

COO Civilná ochrana a obrana 

CPPPaP Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

CŠPP Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  

CVČ Centrum voľného času 

ČR  Česká republika  

DDS Doplnkové dôchodkové sporenie 

DO Dejepisná olympiáda  

EČ  Externá časť  

EÚ Európska únia 

FP Finančné prostriedky 

ESF Európsky sociálny fond 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

IS Informačná sieť 

KP Kancelária prednostu 

KŠÚ Krajský školský úrad 

KV Kapitálové výdavky 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

MO Matematická olympiáda  

MPC Metodicko-pedagogické centrum 

MPSVaR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

MRZ Mimo rozpočtové zdroje 

MSN Materiálno spotrebné normy 

MŠ Materská škola 

MŠ ČR  Ministerstvo školstva Českej republiky  

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

MVRR SR Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

MZ SR  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

MŢP ČR Ministerstvo ţivotného prostredia Českej republiky 

MŢP SR Ministerstvo ţivotného prostredia SR 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

NÚCEM Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 

NV SR  Nariadenie vlády Slovenskej republiky 

OEČ Oddelenie ekonomických činností 

OGY Osemročné gymnázium 
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OOMČ Oddelenie odborných a metodických činností 

OP Operačný program 

OpP Ochrana pred poţiarmi 

OUI Odborné učilište internátne  

OUS Ochrana utajovaných skutočností 

PFIČ  Písomná forma internej časti 

RC Reedukačné centrum 

ROP Regionálny operačný program 

SAŠS Slovenská asociácia športu na školách 

SAV Slovenská akadémia vied 

SOČ Stredoškolská odborná činnosť  

SOŠ Stredná odborná škola 

SR Slovenská republika 

SŠ Stredná škola 

ŠI školský internát 

ŠIOV Štátny inštitút odborného vzdelávania 

ŠJ Školská jedáleň 

ŠKD školský klub detí 

ŠPÚ Štátny pedagogický ústav 

ŠSZ Školské stravovacie zariadenia  

ŠSZČ školské  stredisko záujmovej činnosti 

ŠŠI Štátna školská inšpekcia  

ŠVP Školský vzdelávací program  

ŠVS Školské výpočtové stredisko 

ŠVVP Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby  

ŠZŠ Špeciálna základná škola 

ÚIPŠ Ústav informácií a prognóz v školstve 

ÚPSVaR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VJM vyučovací jazyk maďarský 

VÚC Vyšší územný celok 

VŠJ výdajná školská jedáleň 

VZN Všeobecné záväzné nariadenie 

ZŠ Základná škola 

ZUŠ Základná umelecká škola 

Z. z. Zbierka zákonov  

 


