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Identifikácia organizácie

1.

Názov organizácie:

Krajský školský úrad v Košiciach

Sídlo organizácie:

Zádielska 1, 040 78 Košice

Rezort / zriaďovateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky

Kontakt:

tel.: ++421-055 / 72 45 442-3, fax.: ++421-055 / 72 45 437
E-mail: ksuke@ksuke.sk
Web:

www.ksuke.sk

IČO:

35557184

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Štatutárny orgán:

Mgr. Peter Bačkovský – prednosta – vedúci sluţobného
úradu

Členovia vedenia organizácie:
Mgr. Alžbeta Tamásová
Ing. Viera Kováčová
PaedDr. Ján Pavelčák
Ing. Ľudmila Uljanová

vedúca kancelárie prednostu úradu
vedúca oddelenia ekonomických činností
vedúci oddelenia odborných a metodických činností
odborný radca – osobný úrad

1.1 Hlavné činnosti:
Krajský školský úrad v Košiciach (ďalej KŠÚ v Košiciach) ako orgán štátnej správy
zriadený zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočtovou organizáciou napojenou
na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej MŠVVaŠ SR).
Zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy v Košickom kraji v oblasti školstva.
Krajský školský úrad v Košiciach v rámci svojej hlavnej činnosti:
 vykonáva odbornú a metodickú poradenskú činnosť vo vzťahu ku školám a školským
zariadeniam vo svojej územnej pôsobnosti bez rozdielu zriaďovateľov,
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 riadi, koordinuje, metodicky usmerňuje a kontroluje činnosť škôl a školských zariadení vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 kontroluje dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy
a vzdelávania, v oblasti školského stravovania v školách a školských zariadeniach vo svojej
územnej

pôsobnosti,

s výnimkou

kontroly

podľa

osobitného

predpisu

a v oblasti

pracovnoprávnej na školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
 na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu
rozpočtového roka z rezortu MŠVVaŠ SR vykonáva rozpis normatívnych a nenormatívnych
finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie a mesačne realizuje prevod
finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení,
 v súlade s § 8 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení realizuje so zriaďovateľmi škôl, ako aj školami a školskými
zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti dohodovacie konanie a posudzuje opodstatnenosť
predloţených poţiadaviek,
 v zmysle § 7 ods. 1) aţ 3) zákona č. 597/2003 Z. z. zabezpečuje spracovanie súhrnnej správy
o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok,
 plní úlohy sluţobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu a úlohy
zamestnávateľa pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme na KŠÚ v
Košiciach,
 zabezpečuje personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti,
 podľa rozhodnutia vlády SR koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s inými orgánmi štátnej
správy.

2.

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
KŠÚ v Košiciach ako orgán miestnej štátnej správy sa zameriava na zvyšovanie kvality

výchovy a vzdelávania v Košickom kraji. Systematicky poskytuje aktuálne informácie školám
a školským zariadeniam a zriaďovateľom i ďalším subjektom podieľajúcich sa na chode škôl
a školských zariadení. Priebeţne zabezpečuje implementáciu novej legislatívy v oblasti školstva do
práce škôl.
Aktívne zabezpečuje spätnú väzbu pre MŠVVaŠ SR, k tomu vykonáva kontroly zamerané
na dodrţiavanie platných právnych predpisov. Naše skúsenosti potvrdili správne smerovanie
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činnosti úradu, práca sa výrazne skvalitnila. Úrad je vnímaný ako kompatibilný subjekt v školstve,
ktorý je dôleţitým, nápomocným pri riadení a riešení problémov.
Aj naďalej bude KŠÚ v Košiciach klásť dôraz na plnenie úloh, stanovených citovaným
zákonom. Z hľadiska strednodobých úloh a cieľov bude venovať zvýšenú pozornosť nasledovným
oblastiam a úlohám:

Oblasť výkonu miestnej štátnej správy, riadenia a odborného usmerňovania
 plnenie úloh vyplývajúcich z reformy školstva,
 zvyšovanie profesionality zamestnancov KŠÚ v Košiciach, hľadať a vyuţívať nové metódy
práce s cieľom skvalitňovania riadiacej práce a usmerňovania zriaďovateľov a riaditeľov
škôl a školských zariadení,
 realizácia koncepcií rozvoja poradenských zariadení v Košickom kraji, vrátane udelenia
právnej subjektivity,
 koordinovanie výchovy a vzdelávania individuálne integrovaných ţiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami v beţných školách,
 aktivity a pomoc pri zapájaní sa organizácie a škôl do európskej spolupráce,
 vyuţívanie moţností získavania mimorozpočtových finančných prostriedkov
prostredníctvom projektov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
 zabezpečovanie úloh súvisiacich s prípravou, podávaním a realizáciou projektov,
 aplikácia zákona č. 317/2009 Z z. o pedagogických a odborných zamestnancoch do praxe,
 rozpracovanie koncepcie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov a jej realizácia v školách a školských zariadeniach v spolupráci so
vzdelávacími inštitúciami,
 aplikácia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov do praxe,
 plnenie úloh v oblasti skvalitňovania podmienok informatizácie v školstve,
 plnenie úloh v oblasti poskytovania sociálnych štipendií.
Oblasť zabezpečovania materiálnych podmienok
 skvalitňovanie priestorového a vnútorného vybavenia pracoviska a škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,
 zlepšovanie technického stavu budov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti, vrátane ich čiastočnej debarierizácie,
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 spracovávanie projektov za účelom skvalitnenia podmienok úradu a škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,
 vyuţívanie moţností získania finančných prostriedkov prostredníctvom výziev za účelom
zlepšenia podmienok zamestnancov KŠÚ v Košiciach a na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach .
Oblasť ľudských zdrojov
 zabezpečenie vzdelávania zameraného na rozvoj osobného potenciálu, komunikáciu,
prezentačné schopnosti a zvládanie stresu,
 zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov,
 zoptimalizovanie opisov pracovných činností a pracovných náplní zamestnancov KŠÚ v
Košiciach tak, aby bolo plnenie úloh rovnomerne rozloţené a aby bola zabezpečená
vzájomná zastupiteľnosť jednotlivých zamestnancov.
Oblasť finančných zdrojov
 racionalizácia siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v
Košiciach,
 udelenie právnej subjektivity poradenským zariadeniam s cieľom efektívnejšieho
vyuţívania finančných prostriedkov,
 zintenzívnenie vnútornej a vonkajšej kontrolnej činnosti,
 zabezpečenie predaja trvale prebytočného majetku,
 realizovanie úloh spojených s prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku štátu v správe
KŠÚ v Košiciach a v správe škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR.

3.

Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Kontrakt KŠÚ v Košiciach s MŠVVaŠ SR v roku 2010 nebol uzatvorený.

4.

Činnosti/produkty organizácie a ich náklady

4.1

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

V územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach bolo k 31. 12. 2010:
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316 zriaďovateľov štátnych základných škôl a školských zariadení,



63 zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení,



9 zriaďovateľov cirkevných škôl a školských zariadení,



1 zriaďovateľ štátnych stredných škôl a školských zariadení– Košický samosprávny kraj,



1 zriaďovateľ špeciálnych škôl a školských zariadení – KŠÚ v Košiciach,
spolu 390 zriaďovateľov
Z celkového počtu 316 zriaďovateľov (mestá a obce) bolo 229 obcí zaradených do 24

školských úradov (z toho pri 176 obciach je prenesený výkon ŠS). Ostatných 87 obcí, kde je
zriadená základná škola, resp. materská škola (z toho u 44 obcí prenesený výkon ŠS), má v súlade
so zákonom v odbornom metodickom riadení KŠÚ v Košiciach. Preto podľa § 10 ods. 11 písm. b)
zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodoval v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni
rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom,
podľa § 10 ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. vykonával činnosti obce ako školského úradu.
KŠÚ v Košiciach v zmysle § 11 ods. 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve poskytoval odbornú poradenskú činnosť zriaďovateľom a riaditeľom škôl
a školských zariadení osvedčenými, efektívnymi formami a metódami práce. Najčastejšími
spôsobmi poskytovania odbornej poradenskej činnosti boli metodické pokyny a usmernenia,
informácie týkajúce sa činnosti škôl a zriaďovateľov, porady, semináre, osobné konzultácie.
V hodnotenom období boli spracované usmernenia a pokyny zamerané na všetky oblasti
plnenia poslania a úloh KŠÚ:
 Usmernenie k zberu údajov pre rozpis rozpočtu na rok 2011 pre zriaďovateľov všetkých
typov škôl a pre riaditeľov 318 základných škôl, stredných škôl,16 v zriaďovateľskej
pôsobnosti cirkví, 7 v pôsobnosti súkromných zriaďovateľov,
 Pokyny k organizačnému

zabezpečeniu olympiád a súťaţí

aktuálne podľa termínov

konania. Boli spracované pokyny k zabezpečeniu Olympiády v nemeckom jazyku,
Olympiády v anglickom jazyku, Olympiády v ruskom jazyku, Olympiády v španielskom
jazyku, Olympiády vo francúzskom jazyku, Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,
Dejepisnej olympiády a Geografickej olympiády,
 Organizačné pokyny pre riaditeľov stredných škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
v oblasti zabezpečenia úloh pri ukončovaní štúdia na stredných školách k zabezpečeniu
organizácie a realizácie maturitných skúšok, k zabezpečeniu organizácie a realizácie
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záverečných a absolventských skúšok, k zabezpečeniu vyúčtovania maturitných skúšok,
absolventských a záverečných skúšok,
 Pedagogicko-organizačné pokyny pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov v
zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach na školský rok 2010/2011,
 Metodické usmernenie k zásadám organizačného zabezpečenia športových súťaţí na
základných školách, stredných školách a školských zariadeniach,
 Metodické usmernenie k vyúčtovaniu školských športových súťaţí v kalendárnom roku
2010,
 Metodické usmernenie k vyúčtovaniu a kontrole čerpania finančných prostriedkov
pridelených zriaďovateľom škôl na rozvojové projekty vyhlásené MŠVVaŠ SR,
 pokyn k overovaniu materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie –
(620),
 Usmernenie k objednávkam MSN a receptúr pre školské stravovanie (620),
 Usmernenie k realizácii projektu „Program ovocie a zelenina do škôl“ (620),
 Usmernenie k spracovaniu Súhrnnej správy o hospodárení za rok 2009,
 Usmernenie k zberu údajov o čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých pre ţiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia v roku 2009,
 Metodické usmernenie k uplatňovaniu § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy pri čerpaní normatívnych a nenormatívnych finančných
prostriedkov,
 Metodické usmernenia k financovaniu prenesených kompetencií, t.j. aktuálne zmeny vo
financovaní regionálneho školstva,
 Usmernenie k úhrade nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov
a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií,
 Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
k predkladaniu účtovných závierok,
 Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach ku
Konsolidovanej účtovnej závierke účtovných jednotiek verejnej správy,
 Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
k vyplácaniu osobných nákladov v roku 2010,
 Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
k spracovaniu nefinančného ukazovateľa v RIS – údaje o dosiahnutej skutočnosti z výkazu
PRÁCA 2-04,
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 Usmernenie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
k spracovaniu štatistického výkazu o práci v školstve Škol (MŠSR) 1-04.
V záujme skvalitňovania predpisov a legislatívy, boli spracované odborné stanoviská,
podnety a pripomienky pre MŠVVaŠ SR:
 k návrhu zmien k odbornému vzdelávaniu a príprave,
 k návrhu zmien k financovaniu regionálneho školstva,
 k návrhu zmien v školskom zákone, podnety k zmenám v

zákone o štátnej správe

a školskej samospráve,
 k návrhu zoznamu študijných a učebných odborov,
 k návrhu zmien v štátnom vzdelávacom programe,
 k informácii o efektívnosti rómskych asistentov učiteľa,
 k Pedagogicko-organizačným pokynom MŠVVaŠ SR na školský rok 2010/2011,
 k analýze

súťaţí

v nadväznosti

na

rozpočet

určený

na

finančné

zabezpečenie

celoslovenských kôl súťaţí,
 ku kritériám na zaraďovanie a vyraďovanie športových súťaţí ţiakov do zoznamu,
 k programu športových súťaţí ţiakov,
 k vývojovému diagramu internetového portálu športových súťaţí ţiakov,
 k programu športových súťaţí pre materské, základné a stredné školy s cieľom vytvorenia
širokej ponuky športových a pohybových aktivít,
 k materiálno-spotrebným normám a receptúram pre ŠSZ,
 k Smernici č. 3/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov,
 pripomienky k textu Dohody o slovensko-francúzskych bilingválnych sekciách,
 podklady k Akčnému plánu predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011,
 prehľad o vyučovaní cudzích jazykov v materských školách Košického kraja,
 prehľad o počtoch materských škôl a tried v materských školách k distribúcii metodík,
 prehľad o rómskych materských školách v Košickom kraji.
Odborný rast pedagogických a odborných zamestnancov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej
i územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach zabezpečoval, uskutočnením odborných seminárov,
porád i metodických dní.
Na metodickom dni v apríli 2010 s ústrednou témou Inovatívne formy a metódy práce vo
výchovno-vzdelávacom procese sa zúčastnilo 1 230 pedagogických a odborných zamestnancov.
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Vzdelávacie aktivity pod garanciou a organizačným vedením KŠÚ v Košiciach sa uskutočnili na
siedmich školách a ŠZ.
Ďalej v roku 2010 boli uskutočnené:
 4 porady s riaditeľmi škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach s aktuálnou
problematikou,
 4 porady s riaditeľmi poradenských zariadení,
 3 porady pre výchovných poradcov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,
 9 zasadnutí krajských komisií predmetových olympiád a postupových súťaţí, na ktorých sa
zúčastnilo 148 členov,
 1 porada s riaditeľmi materských škôl v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,
 26 pracovných stretnutí s vedúcimi ŠJ a školskými úradmi,
 odborný seminár k Olympiáde ľudských práv – 48 zúčastnených,
 slávnostné vyhodnotenie víťazov krajských kôl predmetových olympiád a postupových súťaţí,
 7 zasadnutí komisií pre športové súťaţe, krajského štábu OFDMS Košického kraja, vedúci
predmetových komisií TV na stredných školách,
 1 porada s riaditeľmi stredných škôl k udeľovaniu sociálnych štipendií na štúdium cudzích
jazykov.
Informovanie a upozorňovanie riaditeľov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej a územnej
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach je zamerané hlavne na zmeny vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch na úseku školstva, pripravovaných metodických zmenách a iných úlohách vo výchove
a vzdelávaní. Informácie pre odbornú i laickú verejnosť KŠÚ v Košiciach zverejňuje pravidelne na
webovom sídle úradu, podľa charakteru informácií sú tieto zasielané školám, školským
zariadeniam a ich zriaďovateľom prostredníctvom elektronickej pošty, resp. cestou Slovenskej
pošty.
Informatívnu, hodnotiacu i komparatívnu funkciu majú aj správy, ktoré KŠÚ v Košiciach
spracoval. Sú to najmä:
 Správa o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v školskom roku 2009/2010,
 Regionálna správa o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní základných škôl v
Košickom kraji v školskom roku 2009/2010,
 Regionálna správa o stave a podmienkach vo výchove a vzdelávaní základných umeleckých
škôl v Košickom kraji v školskom roku 2009/2010,
 Vyhodnotenie Plánu hlavných úloh KŠÚ Košice za rok 2010 a KŠÚ Košice za rok 2010,
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 Záverečná správa z testovania ţiakov 9. ročníka základných škôl v územnej pôsobnosti
KŠÚ v Košiciach,
 Záverečná správa z distribúcie maturitných testov a kontroly podmienok maturitnej skúšky
2010,
 Správa o činnosti realizácie projektu „Program ovocie a zelenina do škôl“,
 Záverečná správa o výsledku kontroly zameranej na rozvojové projekty vyhlásené
MŠVVaŠ SR v roku 2009.
Smerovanie vývoja špeciálneho školstva v Košickom kraji je spracované a konkretizované
v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v školách a v ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Košiciach na roky 2010 – 2015.
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii
školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, praktických školách, na OU a na jazykových školách bolo
prehodnotených 275 ţiadostí riaditeľov o súhlas s udelením voľna pre ţiakov a vydané stanoviská
KŠÚ v Košiciach.
V zmysle zákona 596/2003 Z. z. bolo spracovaných 73 odborných stanovísk k
zaraďovaniu, vyraďovaniu a k zmenám v sieti škôl a ŠZ v územnej pôsobnosti, 8 dodatkov
k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
na základe zmien v sieti.
Osobné i telefonické konzultácie sú často uplatňované riaditeľmi a zriaďovateľmi škôl
a ŠZ. Otázky sú zamerané hlavne na

pracovnoprávnu oblasť, napr. zastupovanie počas

kontinuálneho vzdelávania, pouţívanie príspevku na výchovu a vzdelávanie v materských školách,
výberové konania v materských školách – pre 3 zriaďovateľov, odchodné a odstupné, porušovanie
pracovnej disciplíny, posudzovanie zaradenia učiteľov do platových tried, práca nadčas,
v organizačnej oblasti to boli otázky prijímania detí do škôl a ŠZ, zaraďovania a vyraďovania škôl
a ŠZ zo siete.
Ďalšie činnosti realizované v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v
školskej samospráve a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných a stredných škôl.
Výkon činností v zmysle správneho konania
V roku 2010 KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán rozhodol na prvom stupni:

10

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
Krajský školský úrad v Košiciach
1. V zmysle § 64 ods. 4 a § 161 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o počte tried a počte ţiakov do 1. ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom v územnej
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach – 22 rozhodnutí pre prijímacie konanie v školskom roku
2011/2012.
2. V zmysle § 64 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov návrhu počtu tried do
1. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach:
- 3 rozhodnutia KŠÚ v Košiciach pre prijímacie konanie v školskom roku 2011/2012,
- 3 rozhodnutia k ţiadostiam o potvrdenie školského úradu v zmysle § 10 ods. 13. zákona
č. 596/2003 Z. z. o školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet rozhodnutia
Rozhodnutia na 1. stupni podľa § 64 ods.4 a §161 ods.2 z. č. 245/2008 Z. z.

Rozhodnutia na 1. stupni podľa § 64 ods. 3 zák. č. 245/2008 Z. z.

Rozhodnutia, podľa § 10 ods. 13 zák. 596/3002 Z. z., ţe obec je školským úradom

Počet
22

3

3

KŠÚ v Košiciach ako príslušný orgán podľa § 10 ods. 10 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.
a podľa § 59 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov, rozhodol na druhom stupni:
 vo veci podaných odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľa o výsledkoch prijímacieho konania
(Gymnázium, Park mládeţe 5 v Košiciach a Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach)
v roku 2010 – 18 rozhodnutí KŠÚ v Košiciach na 2. stupni v rámci prijímacieho konania:
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Odvolanie

Prijaté

Potvrdené

Zmenené

na bilingválne štúdium

15

15

0

na 4 ročné štúdium

2

2

0

na 8 ročné štúdium

1

1

0

18

18

0

Spolu

 vo veci podaných odvolaní proti rozhodnutiam riaditeľa o povolení opakovania ročníka a
vylúčení zo štúdia (v Strednej odbornej škole ţelezničnej, Palackého v Košiciach) v roku
2010 KŠÚ v Košiciach vydal 2 rozhodnutia (rozhodnutie riaditeľa školy KŠÚ v Košiciach
potvrdil).
Maturitné skúšky
KŠÚ v Košiciach zabezpečoval prípravu maturitných skúšok v spolupráci s Národným
ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v súlade so školským zákonom č. 245/2008 Z. z. a
vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Pre organizáciu externej časti a PFIČ maturitnej skúšky boli spracované aktuálne databázy
škôl, distribučných miest, spájanie škôl na externú časť maturitnej skúšky, organizácia náhradného
termínu maturitnej skúšky, zber, spracovanie a vyhodnotenie údajov, výsledkov a poţadovaných
podkladov.
KŠÚ v Košiciach zabezpečil v dňoch 16. – 19. marca 2010 a 27. – 29. apríla 2010
odovzdávanie a preberanie zásielok na externú časť a PFIČ maturitnej skúšky v rámci 5
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distribučných miest v Košickom kraji (v Michalovciach, Trebišove, Roţňave, Spišskej Novej Vsi
a na KŠÚ v Košiciach).
V roku 2010 bolo vydaných spolu 1363 vymenovacích dekrétov:
 100 pre predsedov školských maturitných komisií,
 1171 pre predsedov predmetových maturitných komisií,
 82 pre predsedov skúšobných komisií na záverečné skúšky,
 8 pre predsedov skúšobných komisií na absolventské skúšky,
 2 pre predsedov skúšobných komisií pre štátne jazykové skúšky.
Okrem toho boli aktuálne vykonávané zmeny zapríčinené najmä chorobnosťou, zmenou
pracoviska, vzdania sa funkcie a pod. Vyúčtovanie nákladov maturitných

skúšok,

absolventských skúšok a záverečných skúšok bolo prekontrolované a uskutočnené v mesiacoch jún
aţ november 2010 a odstúpené na MŠVVaŠ SR.
Súťaže
 predmetové olympiády a postupové súťaže

Druh súťaže

Názov súťaže

Kategória
1A, 1B, 1C

Olympiáda v anglickom jazyku

2A, 2B, 2C,
2D, 2E
1A, 1B, 1C

Olympiáda v nemeckom jazyku

2A, 2B, 2C1,
2C2, 2D, 2E

Olympiády

OK

KK

x

x

x

x

x

x

x

x

A1, A2, A3

x

B1, B2, B3

x

1A, 1B

x

v cudzích
jazykoch

Olympiáda v ruskom jazyku

Olympiáda vo francúzskom jazyku

2A, 2B, 2C,

x

2D, 2E
A, B, C, D

x

Olympiáda v španielskom jazyku
Predmetové
olympiády

A, B
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
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Z5, Z6, Z7,
Matematická olympiáda

Z8, Z9

x

Z9, A, B, C
C, D, E zoo,
E bot., E geo
Biologická olympiáda

x
x

A, B, C, E
zoo., E bot.,

x

E geo.
E, F, G

Fyzikálna olympiáda

x

A, B, C, D, E
Dz

Chemická olympiáda

x
x

A, B, C, Dz,

x

Dg
C, D, E, F

Dejepisná olympiáda

x

A, B, C, D E
E, F, G, H, I

Geografická olympiáda

x
x

A, B, C, D,

x
x
x

Olympiáda ľudských práv
A, B

x

Olympiáda v informatike
A, B
Technická olympiáda
P3, P4, P5,
Pytagoriáda

P6, P7, P8

x

I, II, III
Slávik Slovenska

x

x

I PO, I PR,
Postupové
súťaže

II PO, II
Hviezdoslavov Kubín

PR, III PO,
III PR

I, II, III
Šaliansky Maťko
Európa v škole

I PČ, I UČ,
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II PČ, II
UČ, III PČ
III UČ
I, II
Poznaj slovenskú reč

x

x

x

x

x

x

I, II
Pekná maďarská reč

17 odborov
Stredoškolská odborná činnosť
Strojárstvo
Elektrotech
ZENIT

nika

x

Programova
nie
Odborné

x

Súťaž o mlieku

súťaže
Súťaž

žiakov

stredných

škôl

v spracovaní

x

informácií na počítači
Hlavná
kategória
Vedľajšia

ENERSOL

x

kategória
Tvorivá
kategória

Biblická olympiáda – rímsko-katolícke
Ostatné
súťaže

Biblická olympiáda – grécko-katolícke

x

x

x

x

x

Hnúšťanský akord

x

Gaňova Tarnava

x

Súťaž praktických škôl
Súťaže špeciálnych škôl

x

Slovo o slove

x

Tekvicové strašidlá
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x

Čaro hliny

KŠÚ v Košiciach zároveň v roku 2010 organizačne zabezpečil 9 celoslovenských kôl
súťaţí v Košickom kraji.
Celkovo bolo vydaných 84 poverení na organizovanie jednotlivých súťaţí a 372
menovacích dekrétov pre členov jednotlivých komisií a odborných porôt a podpísaných 80 zmlúv
o finančnom zabezpečení vedomostných súťaţí.
Na úrovni okresných kôl bolo v roku 2010 zorganizovaných 247 vedomostných súťaţí.
Zúčastnilo sa na nich 7 361 ţiakov. Ďalej bolo zorganizovaných 39 vedomostných súťaţí na úrovni
krajského kola, na ktorých sa zúčastnilo spolu 1 626 ţiakov.
Predmetové olympiády boli vyhodnotené na stretnutí víťazov krajských kôl predmetových
olympiád, ktorého sa zúčastnilo 74 ocenených ţiakov,
V roku 2010 bolo na okresné a krajské kolá POPS vyčerpaných 61 026,93 € a na
celoslovenské kolá súťaţí 38 479, 78 €, z celkového objemu 168 841,44 €.
Športové súťaže
V oblasti športových súťaţí bolo zrealizovaných 349 školských športových súťaţí
(postupové športové súťaţe vyhlásené MŠVVaŠ SR), zúčastnilo sa na nich pribliţne 25 000 ţiakov
základných a stredných škôl. Pre organizátorov bolo spracovaných 158 poverení a uzavretých 167
zmlúv o finančnom zabezpečení súťaţí. V roku 2010 bolo na športové súťaţe vyčerpaných
68 574,75 €.
Testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - T9
Do testovania bolo zaradených 199 ZŠ Košického kraja so 6 539 ţiakmi v 533 skupinách, z
toho bolo 385 ţiakov zo ZŠ s VJM a 275 ţiakov so zdravotným znevýhodnením. Na pozorovanie
dodrţiavania pokynov a objektívnosti priebehu testovania bolo delegovaných 535 pedagogických
zamestnancov. V úspešnosti testovania v matematike dosiahol Košický kraj 66,7 % (ţiaci so ZZ
39,5 %) a v slovenskom jazyku 66 % (ţiaci so ZZ 46,8 %). Medzi najúspešnejších 20 základných
škôl patrili ZŠ s MŠ Vinné (3. miesto), CZŠ Volgogradská, Michalovce, (9.) a ZŠ Park Angelinum,
Košice (19.). K najúspešnejším ZŠ s VJM patrila ZŠ Biel (1. miesto).
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Ku kontrole nad úrovňou objektivity Testovania 9 – 2010 vydal KŠÚ v Košiciach samostatné
pokyny pre riaditeľov základných škôl Košického kraja.
Náhradné testovanie sa uskutočnilo v ZŠ Nám. L. Novomeského 2 v Košiciach za účasti
15 ţiakov. K testovaniu bolo pre všetkých 320 základných škôl Košického kraja vypracované
usmernenie k organizačnému zabezpečeniu kontroly objektívnosti testovania vrátane poverenia
riaditeľov škôl k delegovaniu svojich pedagogických zamestnancov.
Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti
K testovaniu bolo vypracované samostatné usmernenie pre riaditeľov dotknutých škôl
k organizačnému zabezpečeniu pozorovania dodrţiavania pokynov a objektívnosti priebehu
testovania so vzorom poverenia riaditeľa školy pre určených pedagogických zamestnancov. KŠÚ
v Košiciach uskutočnil kontroly testovania v 15 základných školách Košického kraja, ktorých
výber uskutočnil NÚCEM v pomernom zastúpení všetkých okresov.

V hodnotenom období bol organizačne zabezpečený výber 22 študentov, ktorí spĺňali
podmienky na udelenie sociálnych štipendií žiakom stredných škôl. Prihlasovanie ţiakov
a zasielanie dokladov sa realizovalo cez webovú aplikáciu. KŠÚ organizačne zabezpečil 2
stretnutia vybraných študentov Košického a Prešovského kraja a rodičov so zástupcami
MŠVVaŠ SR a írskou agentúrou, ktorá pobyty v Írsku zabezpečovala.
V zmysle Smernice MŠVVaŠ SR č. 16/ 2008 Z. z. boli posúdené ţiadosti zriaďovateľov o
pridelenie finančných prostriedkov na asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným postihnutím zo
škôl v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ:
 počet podaných žiadostí: 153,
 počet odsúhlasených: 74.
Kontrolná činnosť

OOMČ bola v zmysle zákona 596/2003 Z. z. zameraná na

dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania
v materských a stredných školách Košického kraja.
V roku 2010 bolo uskutočnených 12 plánovaných kontrol s výstupmi – 8 záznamov, 5
protokolov, 7 mimoriadnych kontrol – 1 záznam, 6 protokolov.
Okrem toho sa uskutočnili mimoriadne kontroly na základe poţiadania MŠVVaŠ SR:
-

kontroly k stavu učebníc na školách – (57),

-

kontroly pri testovaní ţiakov 9-tych ročníkov ZŠ – ( 9),
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-

kontroly pri písomných maturitných testoch v SŠ – (21),

-

kontroly objektivity pri matematickej a čitateľskej gramotnosti (15).

V rámci zberu údajov k rozpisu rozpočtu pre školy na rok 2011 bolo skontrolovaných 318
protokolov zo základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí, súkromných
a cirkevných zriaďovateľov, 42 protokolov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach.
Kontrola rozvojových projektov vyhlásených MŠVVaŠ SR – (447 projektov).
Bolo skontrolovaných a zaregistrovaných 306 protokolov vzdelávacích poukazov, 36
školských protokolov, 1 protokol zriaďovateľa ku kultúrnym poukazom.
Ţiadosti o úhradu cestovných nákladov pre ţiakov základných škôl KŠÚ v Košiciach riešil
v 173 prípadoch.
V hodnotenom roku boli vyhlásené a v spolupráci s radami škôl realizované výberové
konania na menovanie riaditeľov škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach v RC
Bačkov, v SŠ Dobšiná, v SŠ Opatovská cesta 97 v Košiciach, v ZŠ s MŠ pri ZZ v Košiciach, v
ŠZŠ Markušovce, v SŠ Školská 10 v Michalovciach, v SŠ Školská 12 v Michalovciach, v ŠZŠ
Pavlovce nad Uhom, v SŠ Rudňany, v SŠ Spišská Nová Ves, v ŠZŠ Trhovište, v CPPPaP Zuzkin
park v Košiciach, v CPPPaP Roţňava, v CPPPaP Trebišov. Zamestnanci KŠÚ sa zúčastnili na 54
výberových konaniach s hlasom rozhodujúcim

v základných a stredných školách v územnej

pôsobnosti. V zmysle zákona 596/2003 Z. z. sa zamestnanci zúčastnili ako riadni členovia rád škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ na 210 zasadnutiach rád škôl.
Odborní radcovia sa aktívne zúčastňovali

na poradách organizovaných MŠVVaŠ SR,

zriaďovateľmi, na seminároch s problematikou školskej legislatívy a metodickej riadiacej činnosti.
Svoje pracovné skúsenosti a kompetencie realizujú ako členovia komisií, expertných
skupín, napr.:
 Krajskom štábe Olympijských festivalov detí a mládeţe Slovenska Košického kraja,
 Krajskej komisie pre športové súťaţe,
 Celoštátnej komisie športových súťaţí ţiakov,
 Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Košickom samosprávnom kraji,
 Rade expertov MŠVVaŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov,
 výskumného tímu o postavení rómskeho dieťaťa a ţiaka v školskom výchovnovzdelávacom systéme pri MPC Prešov,
 Krajskej evakuačnej komisii,
 Celoslovenskej sekcii predprimárneho vzdelávania zriadenej MŠVVaŠ SR,
 Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie.
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Ďalšie aktivity zamestnancov
 V rámci medzinárodnej spolupráce bola organizačne i obsahovo zabezpečená študijná
návšteva ARION pre zahraničných odborníkov v oblasti školstva z 5 krajín.
 Spolupráca so Štátnym divadlom v Košiciach pri spoločnom postupe vo výchove a
vzdelávaní ţiakov základných škôl a stredných škôl a ŠZ v oblasti estetickej výchovy,
sprostredkovanie elektronickej informácie školám o ponúkaných predstaveniach ŠD v
Košiciach.
 Vedenie databázy pedagogických zamestnancov hľadajúcich pracovné miesto v školách
a ŠZ Košického kraja a jej pravidelné dopĺňanie na web stránke KŠÚ v Košiciach.
 Aktualizácia zoznamu základných škôl a základných umeleckých škôl Košického kraja
a škôl a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach s prehľadom o personálnom
obsadení vedenia školy a údajoch o ţiakoch podľa zberu údajov pre potreby odborných
radcov OOMČ.
 Aktualizácia e-mailových adries škôl a ŠZ, zriaďovateľov, školských úradov Košického
kraja a ich poskytnutie odborným radcom OOMČ pre aktuálne pouţívanie.
 Poskytovanie aktuálnych údajov a informácií médiám (TV, Rozhlas, printové médiá).
4.2

Kontrolná činnosť
Cieľom kontrolnej činnosti útvaru kontroly KŠÚ v Košiciach v roku 2010 bolo preveriť

hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami a dodrţiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva a školského stravovania v školách a
školských zariadeniach.
Útvar kontroly KŠÚ v Košiciach v roku 2010 postupoval podľa plánu kontrolnej činnosti na
rok 2010 schváleného prednostom KŠÚ v Košiciach. Plán bol vypracovaný v januári 2010 a v
priebehu roku bol doplnený o nové úlohy. Zameranie kontrolných akcií:
 následné finančné kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami na školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti a organizáciách v územnej pôsobnosti,
 kontrola dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v školách a školských
zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti,
19

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
Krajský školský úrad v Košiciach
 kontrola dodrţiavania zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 vybavovanie sťaţností a petícií doručených na KŠÚ v Košiciach.
Počas hodnoteného obdobia KŠÚ v Košiciach vykonal na základe zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov 11 následných finančných
kontrol, z toho 5 v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, 6 kontrol bolo vykonaných v
organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. V ôsmich prípadoch bola kontrola
ukončená „záznamom o kontrole“ a v troch prípadoch „Správou o výsledku následnej finančnej
kontroly“. Vo všetkých prípadoch, kde bola ukončená kontrola správou, boli v súlade s § 22 ods. 3
písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku.
V jednom prípade bolo zistené porušenie finančnej disciplíny na základe § 31 ods. 1 písm.
a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Poskytnutie alebo pouţitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným
účelom“ vo výške 7 709,46 €. Následne boli výsledky kontroly postúpené na ďalšie konanie
Správe finančnej kontroly v Košiciach.
Na základe zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe bolo vykonaných 26 kontrol,
z toho v 14 organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti a v 12 organizáciách v územnej pôsobnosti
KŠÚ v Košiciach. V 23 prípadoch neboli zistené v kontrolovaných oblastiach nedostatky a bol
vypracovaný „Záznam o kontrole“. V 3 prípadoch bol vypracovaný „Protokol o výsledku
kontroly“, z toho v 1 prípade boli prijaté a odstránené nedostatky zistené kontrolou a v 2 prípadoch
boli závery z kontroly postúpené na ďalšie konanie.
Útvar kontroly vykonával kontrolnú činnosť v roku 2010 v súčinnosti s ostatnými
oddeleniami KŠÚ v Košiciach.
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Kontroly vykonané podľa zákona č. 502/2001 Z. z.
Tabuľka B.1

P.
č.

Kontrolovaný
subjekt

Počet
vykonaných
kontrol

Celková suma
skontrolovaná
orgánom
kontroly v €

Počet
kontrol.
zistení

Porušenie
finančnej
disciplíny
v€

Z toho:
-odvod
finančných
prostriedkov

Suma
ostatných
zistení

a

b

c

d

e

F

g

h

0

0

0

0

0

0

5

1 783 986 €

1

0

0

379,74 €

1

653 664 €

0

0

0

0

1.

Vo vnútri
organizácie
Rozpočtová
organizácia

2.

v zriaďovateľskej
pôsobnosti
kontrolného
subjektu
Príspevková
organizácia

3.

v zriaďovateľskej
pôsobnosti
kontrolného
subjektu

4.

Obec

5

1 882 676 €

1

9760,67 €

7709,46 €

0

5.

VÚC

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

4 320 326 €

2

760,67 €

7709,46 €

379,94 €

6.
7.

Iná právnická
osoba
Fyzická osoba

Spolu
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Kontroly vykonané podľa zákona č. 10/1996 Z. z.
Tabuľka B.2
Kontrolné zistenia
(uvedú sa najčastejšie
zisťované porušenia
VZPP a vnútorných
predpisov)

Počet
kontrol.
zistení

Opatrenia
prijaté na
odstránenie
nedostatkov
a ich počet

Kontrol
a
plnenia
opatrení
(počet)

Poznámka

P.
č.

Kontrolovaný
subjekt

Počet
vykonaných
kontrol

a

b

c

D

e

f

g

h

0

0

0

0

0

-

13

0

0

0

0

-

1

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

1.

Vo vnútri
organizácie
Rozpočtová
organizácia

2.

v zriaďovateľskej
pôsobnosti
kontrolného
subjektu
Príspevková
organizácia

3.

v zriaďovateľskej
pôsobnosti
kontrolného
subjektu

4.

5.

Obec
VÚC

4 zistenia

Porušenie zákona č.

postúpené

245/2008 Z. z. Školský

na ďalšie

zákon, zákona č.

6.

Iná právnická
osoba

riešenie na

597/2003 Z. z.
12

o financovaní reg.

9

5

1

školstva, metodického

MŠVVaŠ
SR
(§8 písm. b)

pokynu na vypĺňanie št.

zákona č.

výkazu Škol (MŠ SR)

597/2003

40-01

Z. z.)

7.

Fyzická osoba

0

0

0

0

0

-

8.

Spolu

26

-

9

5

1

-
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Zovšeobecnenie kontrolných zistení:


nedodrţanie §114 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a metodický pokyn na vyplňovanie štatistického
výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40 – 01 v nadväznosti § 7 ods. 12 zákona č. 597/2003 Z. z. tým,
ţe vo výkaze boli uvedené deti, ktoré navštevujú osemročné gymnázia a deti, ktoré navštevujú
základnú školu, pri ktorej je zriadený školský klub detí;



porušenie § 5 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. tým, ţe nebolo vykonané hodnotenie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy v súlade so zákonom č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch;



nevykonávanie predbeţnej finančnej kontroly v nadväznosti na § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.;



porušenie § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň porušenie finančnej disciplíny podľa § 31
ods. 1 písm. a) citovaného zákona tým, ţe škola pouţila finančné prostriedky určené
na prenesený výkon štátnej správy na originálne kompetencie financované obcou ako
zriaďovateľom;



nedodrţanie § 7 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve tým, ţe pri vykonaní riadnej
inventarizácie vznikol rozdiel medzi fyzickým a účtovným stavom majetku.
KŠÚ v Košiciach v roku 2010 vybavil jednu sťaţnosť v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z.

o sťaţnostiach odloţením. Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach účinného od 1. februára
2010 vybavil KŠÚ v Košiciach 14 sťaţností, z toho osem postúpením a šesť odloţením v zmysle
citovaného zákona. Ďalej by sme chceli poukázať na nejednoznačnosť, resp. neexistujúcu oporu
v zákone, a to vo veci výnosu z priestupkových konaní, týkajúcich sa zanedbávania povinnosti
školskej dochádzky zo zákonných zástupcov, ktoré prejednávajú obce, ako originálne kompetencie
a v našej správe za rok 2010 sa uvádzajú ako príjem do štátneho rozpočtu. Podľa nášho názoru, by
tieto výnosy mali byť príjmom obce. Navrhujeme doriešiť s MŠVVaŠ SR.

4.3

Oblasť financovania
V oblasti financovania plnili zamestnanci oddelenia ekonomických činností v roku 2010

najmä tieto úlohy:
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 úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,
 spracovanie

štvrťročných

finančných

štatistických výkazov o čerpaní mzdových

prostriedkov za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti,
 na základe rozpisu schváleného rozpočtu a vykonaných rozpočtových opatrení v priebehu
rozpočtového

roka

z úrovne

MŠVVaŠ

SR

vykonávanie

rozpisu

normatívnych

a nenormatívnych finančných prostriedkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, zároveň
oznamovanie zriaďovateľom škôl a školských zariadení (v prípade poskytnutia finančných
prostriedkov na vzdelávacie poukazy) výšku pridelených normatívnych a nenormatívnych
finančných prostriedkov, príspevkov pre 5-ročné deti v materských školách,
 v priebehu rozpočtového roka na základe rozpisu normatívnych a nenormatívnych
finančných prostriedkov realizovanie mesačných platieb jednotlivým zriaďovateľom škôl
a školských zariadení prostredníctvom Informačného systému Štátnej pokladnice (IS ŠP),
 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy vykonanie zúčtovania
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
 v zmysle § 8 písm. c) zákona č. 597/2003 Z. z. realizovanie dohodovacieho konania so
zriaďovateľmi škôl a školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti
a prehodnotenie opodstatnenosti predloţených poţiadaviek,
 spracovanie návrhu rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a strednodobý výhľad na
nasledujúce dva rozpočtové roky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie v IS ŠP,
 v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR spracovanie podkladov o rozpise nenormatívnych
finančných prostriedkov pre spracovanie súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci
kalendárny rok a následne preberanie a kontrolovanie protokolov zriaďovateľov škôl
a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach a protokoly škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, spracovanie protokolu KŠÚ v
Košiciach s príslušným komentárom obsahujúcim pripomienky, osobitosti čerpania
finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku a pripomienky zriaďovateľov,
 v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR

spracovanie analýzy vyuţitia účelových finančných

prostriedkov pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v súčinnosti s § 107 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov poskytnutých za rok 2009,
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 v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR vykonanie zúčtovania poskytnutého príspevku zo ŠR pre
zriaďovateľov materských škôl na 5 ročné deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky za rok 2009,
 spracovávanie štvrťročných a ročnej účtovnej závierky o čerpaní finančných prostriedkov
organizácie v programe WinIBEU a IS ŠP, kontrolovanie a odsúhlasovanie štvrťročných
účtovných závierok podriadeným organizáciám, spracovanie konsolidačného balíka,
 zabezpečovanie finančnej stránky realizácie projektov ESF – v priamo riadených
organizáciách – usmerňovanie k oprávnenosti výdavkov,
 prehodnocovanie opodstatnenosti poţiadaviek zriaďovateľov na riešenie havarijných
situácií školských objektov v rámci beţných a kapitálových výdavkov a ich odstúpenie na
riešenie MŠVVaŠ SR,
 vykonávanie verejného obstarávania tovarov, prác a sluţieb v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní,
 zabezpečovanie vecnej a finančnej stránky realizácie stavebných akcií v rámci schválených
projektov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolufinancovaných EÚ,
 zabezpečovanie finančnej stránky realizácie okresných, krajských a celoslovenských
školských súťaţí (vedomostných a športových),
 v súlade so zákonom o správe majetku štátu a zákonom o účtovníctve zabezpečovanie
správy majetku štátu.

4.4

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a v oblasti
krízového manažmentu, obrany a civilnej ochrany

Kvalita a úroveň ochrany „pracovného“ ţivota a zdravia zamestnancov v širšom kontexte
prezentuje kultúrnu, spoločenskú a ekonomickú vyspelosť zamestnávateľov a štátu.
Zlepšovanie BOZP moţno zabezpečiť predovšetkým vykonávaním preventívnych opatrení
a konkrétnych programov a opatrení zo strany zamestnávateľov, ktorými zlepšia pracovné
podmienky a eliminujú riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z
povolania a iných poškodení zdravia z práce.
KŠÚ v Košiciach pre rok 2010 dôsledne zabezpečoval úlohy vyplývajúce aj z „Koncepcie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2008 až 2012“,
25
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z Plánu hlavných úloh v oblasti, obranného a krízového plánovania, hospodárskej mobilizácie,
civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných skutočností KŠÚ v Košiciach na rok 2010
a z úloh v oblasti ochrany pred poţiarmi.
K najsledovanejším patrila:


odborná spôsobilosť vedúcich zamestnancov – riaditeľov škôl a školských zariadení, úroveň
kvality pracovných podmienok zamestnancov,



technický stav budov, vyhradených technických zariadení a pracovných priestorov KŠÚ v
Košiciach, škôl a školských zariadení,



výskyt pracovnej a školskej úrazovosti na školách a školských zariadeniach v územnej
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,



výskyt pracovnej a školskej úrazovosti,



spracovanie dokumentácie škôl a školských zariadení z problematiky BOZP, PO a CO,



znalosť a praktická zručnosť zamestnancov na úseku ochrany pred poţiarmi.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je prvoradou a neoddeliteľnou povinnosťou kaţdého

zamestnávateľa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a súvisiacich všeobecných právnych predpisov.
KŠÚ v Košiciach aj naďalej venoval dostatočnú pozornosť povinnostiam a spolupráci s pracovnou
zdravotnou sluţbou. Metodicky usmerňoval školy a školské zariadenia v otázkach spolupráce BTS
a PZS v oblasti analýzy rizík na pracoviskách, určenie pracovných kategórií a zabezpečenie
výkonu preventívnych lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci pre zamestnancov v zmysle novely
zákona.
Ďalšie plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
poţiarmi spočívala v metodickej – poradenskej pomoci školám a školským zariadeniam hlavne v
otázkach pracovnej a školskej úrazovosti, dokumentácia týchto udalostí, vyšetrovanie a
odstraňovanie príčin a zdrojov pracovných a školských úrazov, ale aj ich spôsob odškodňovania.
Z hľadiska BOZP PO a CO bolo vykonaných na školách a školských zariadeniach

8

kontrol, kde neboli zistené nedostatky závaţného charakteru.
Prostredníctvom porád organizovaných pre riaditeľov škôl a školských zariadení v územnej
pôsobnosti kraja a metodických rád vydával metodické pokyny a usmernenia k:


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



k zabezpečeniu bezpečnostno-technickej sluţby a pracovnej zdravotnej sluţby,



k zdokumentovaniu registrovaných pracovných úrazov a metodickému usmerneniu,



k registrovaným školským úrazom a ich odškodňovaniu,



k odstraňovaniu príčin a zdrojov úrazov,
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k spôsobu odstraňovania porúch a havárií na technických zariadeniach a budovách škôl a
školských zariadení,



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



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



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



k výskytu mimoriadnych udalostí,



k hospodárskej mobilizácii.
V oblasti obranného plánovania, krízového manaţmentu, hospodárskej mobilizácie,

ochrany utajovaných skutočností a civilnej ochrany, plnil KŠÚ v Košiciach úlohy v zmysle plánu
hlavných úloh odboru krízového manaţmentu MŠVVaŠ SR na rok 2010, kde bola činnosť
metodicky usmerňovaná odbornej prípravy, ktorá bola zabezpečená zamestnancami OKM
MŠVVaŠ SR.
Dôleţitou súčasťou úloh bolo dodrţiavanie zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností, kde bolo potrebné zabezpečiť aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie v zmysle
novelizovaných právnych predpisov. KŠÚ v Košiciach ako subjekt hospodárskej mobilizácie
spolupracuje pri tvorbe podkladov do JISHM EPSIS, tvorbu krízového plánovania. Kaţdoročne
zabezpečuje vyučovanie civilnej ochrany obyvateľstva v učive „Ochrana ţivota a zdravia“ na ZŠ a
v učive na stredných školách podľa platných učebných osnov vydaných MŠVVaŠ SR a
redukovaný výchovno-vzdelávací proces v prípade mimoriadnej situácie. Dáva usmernenia k
spracovaniu dokumentácie civilnej ochrane na školách v územnej pôsobnosti Košického kraja.
Bezpečnostný zamestnanec KŠÚ v Košiciach vytvára dobre fungujúci systém, ktorý
zabezpečuje hlavné úlohy organizácie, podporuje nové trendy v oblasti riadenia BOZP, OPP a CO,
ktoré vedú k zlepšovaniu úrovne a k plneniu právnych predpisov vo všetkých oblastiach,
k systematickému zlepšovaniu pracovných podmienok a pracovných vzťahov, k efektívnemu
riadeniu, zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku, k zvyšovaniu motivácie a tvorivosti
zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie.
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Základné
školy

Stredné
školy

Ostatné
školy

Školské
a výchovné
zariadenia

24

1325

214

15

2

0

13

39

0

27

12

0

0

0

0

neodškodnené

1554

24

1298

202

15

2

0

13

registrované

212

5

151

53

2

1

0

0

neregistrované

1381

19

1174

161

13

1

0

13

1

0

1

0

0

0

0

0

193

15

110

50

9

2

0

7

Spolu

Počet úrazov spolu

odškodnené

Typ úrazu

Špeciálne SŠ

Materské
školy

1593

Typy škôl

z toho

Špeciálne ZŠ

Prehľad úrazovosti detí, žiakov a študentov na školách Košického kraja za škol. rok
2009/2010
Aktuálnosť k 30.06.2010

S ťaţkou ujmou na
zdraví

Počet škôl s
úrazmi
Celkom udalostí v SR – 9782 prípadov
Podklady z web aplikácie ÚIPŠ Bratislava
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Počty úrazov podľa zdroja a príčiny:
príčina úrazu
zdroj
úrazu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Spolu

I.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

II.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

III.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

IV.

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

3

16

-

16

40

V.

1

2

-

-

-

1

-

4

-

-

7

6

-

13

34

VI.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

6

10

VII.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

VIII.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

IX.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

X.

2

-

-

-

-

-

-

3

-

2

397

24

9

48

485

XI.

8

3

-

2

-

1

-

12

2

3

116

336

-

540

1023

11

5

0

4

0

2

0

22

2

5

523

386

9

624

1593

Spolu

K najčastejším zdrojom školských úrazov patrili:
X. - úmyselné a neúmyselné poškodenie ţiakov (podkopnutie, pády, hádzanie predmetov do
spoluţiakov a pod.), násilie, zranenie inou osobou,
XI. - iné zdroje – športové, telocvičné náradie a zariadenia, športové výkony (loptové hry).
K najčastejším príčinám patrili:
14. – nezistené,
11. – ohrozenie inými osobami v škole (spoluţiaci), nesprávne konanie ţiakov,
12. – nedostatky osobných predpokladov na riadny výkon (telesné predpoklady).
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4.5

Oblasť informatiky
KŠÚ v Košiciach je napojený na sieť SANET a správcovské sluţby týkajúce sa počítačovej

siete, ako aj spravovanie webového sídla a aplikačného programového vybavenia si zabezpečuje
vlastným zamestnancom. Všetci zamestnanci sú napojení na Internet, v 2. polroku 2010 bol KŠÚ v
Košiciach pripojený na sieť SANET priamo optickým káblom v rámci projektu SANET do škôl,
keďţe pripojenie dvoch organizácií riadených KŠÚ v Košiciach umoţňovalo aj pripojenie úradu.
Priebeţne sa v oblasti informatiky vykonávala metodická a odborná činnosť pre zamestnancov
KŠÚ v Košiciach ako aj zamestnancov škôl a školských zariadení Košického kraja. V roku 2010 sa
v oblasti informatiky vykonávali najmä tieto činnosti:
Činnosti v rámci KŠÚ v Košiciach:
 priebeţná aktualizácia internetovej stránky KŠÚ v Košiciach podľa poţiadaviek odborných
radcov, internetová stránka spĺňa štandardy podľa Výnosu Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy,
 správa siete,
 inštalácia a spravovanie aplikačného programového vybavenia pre PAM, účtovníctvo
a poštu,
 spolupráca pri zbere údajov pre MŠVVaŠ SR – EDUZBER,
 spracovanie štatistických výkazov a výstupov,
 zverejňovanie zmlúv na webovom sídle úradu.

Činnosti pre školy a zariadenia:
 metodická pomoc školám a zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach pri
práci s aplikačným programovým vybavením ekonomického charakteru, ako aj školám
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy a najmä neštátnych škôl a zariadení,
 odborná a technická pomoc pri riešení problémov na školách a školských zariadeniach
s technickým a programovým vybavením,
 priebeţne zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji,
komunikácia a výmena informácií pomocou elektronickej pošty.
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Oblasť správy registratúry KŠÚ v Košiciach

4.6

V oblasti správy registratúry KŠÚ v Košiciach zabezpečoval obeh písomností v zmysle
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a s tým súvisiacej vykonávacej vyhlášky
MV SR č.628/2002 Z .z., v zmysle platného Registratúrneho poriadku KŠÚ v Košiciach a v zmysle
ďalších interných predpisov KŠÚ v Košiciach. Jednotlivé oddelenia viedli príručné registratúry
a do centrálneho registratúrneho strediska KŠÚ v Košiciach boli postupne odovzdávané ukončené
spisy.
Priebeţne

bola

zabezpečovaná

beţná

činnosť

súvisiaca

s prácou

v podateľni

a registratúrnom stredisku (preberanie a rozdeľovanie spisov, evidencia došlých a odoslaných
zásielok v systéme ASU). V danej oblasti bolo vykonaných 5 kontrol na školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach. Nebolo zistené porušovanie zákona.
4.7

Oblasť spracovania štatistických údajov
Činnosť na úseku štatistiky v roku 2010 bola zameraná predovšetkým na spracovanie

štatistických údajov o výchove a vzdelávaní, výkonových a ďalších ukazovateľov sledovaných za
spravodajské jednotky, ktorými sú školy, školské zariadenia a zriaďovatelia v územnej pôsobnosti
KŠÚ v Košiciach. Hlavnou úlohou úseku štatistiky bolo podieľať sa na zabezpečení a vykonávaní
organizačnej (príprava, distribúcia, metodické usmerňovanie, triedenie, zber) i realizačnej fázy
štatistického zisťovania (samostatné odborné spracovávanie výkazov, opravy, sumarizácia,
zasielanie výstupných

databáz, spracovanie a zasielanie tlačových a výstupných zostáv

i prehľadov).
Spracovávanie štátnych štatistických výkazov KŠÚ v Košiciach vykonáva v rámci Programu
štátnych štatistických zisťovaní schváleným na roky 2009 aţ 2011 Štatistickým úradom SR. Na
úseku štatistiky sa uskutočnil zber dát za 23 druhov štatistických výkazov – školských,
hospodárskych a ostatných. Spolu bolo spracovaných cca 5492 výkazov zo škôl a školských
zariadení a od zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠÚ.
Výkazy spracovávalo 2423 spravodajských jednotiek (t.j. 2033 škôl a ŠZ + 390
zriaďovateľov) podľa Harmonogramu spracovania školských výkazov určeného ÚIPŠ Bratislava.
Štatistické údaje slúţili aj pri realizácii kontrolnej činnosti zameranej na financovanie,
usmerňovaní riaditeľov pri organizácii školského roka a pod.
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V roku 2010 úsek štatistiky KŠÚ v Košiciach uskutočnil 3 metodické školenie pre školy, ŠZ
a zriaďovateľov v územnej pôsobnosti KŠU Košice

k zahajovacím výkazom, k aktualizácii

registra ŠaŠZ a k štatistickému výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01, ktorým sa zisťujú údaje
potrebné na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam na rok 2011.
Boli uskutočnené aj metodické školenia po jednotlivých okresoch v kraji k webovej aplikácii
výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 17-01, pre všetky školské stravovacie zariadenia v územnej pôsobnosti
KŠU v Košiciach.
Činnosť na úseku štatistiky ďalej zahŕňala:
 spravovanie a aktualizácia Registra škôl a školských zariadení,
 poskytovanie informácií vrátane odborno-metodickej a konzultačnej činnosti súvisiacej so
štatistickým zisťovaním školám, ŠZ, zriaďovateľom a novozriadeným právnym subjektom,
 zabezpečenie zberu údajov o zápise ţiakov do 1. ročníka v školskom roku 2010/2011,
 spracovanie prehľadov o školách a ţiakoch v kraji podľa stavu k 15. septembru 2010,
 spracovanie podkladov k zberu údajov potrebných pre rozpis finančných prostriedkov
školám a školským zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR – EDUZBER,
 preberanie, kontrolu a odovzdávanie zásielok k maturitám,
 previerka počtu ţiakov v školách a školských zariadeniach k 15. 9. 2010 v štatistickom
výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 v ministerstvom vybraných školách a školských
zariadeniach a následná kontrola u súkromného zriaďovateľa KAMO NÁDEJ o. z., Spišská
Nová Ves,
 zabezpečenie a vykonanie individuálnych opráv výkazu Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01 na
základe ţiadostí obcí,
 pre interné a externé prostredie poskytovanie sumárnych prehľadov a informácií súvisiacich
so školskou štatistikou v rámci Košického kraja.

5.
5.1

Rozpočet organizácie
Rozpočtové príjmy
Pre rok 2010 boli KŠÚ v Košiciach stanovené rozpočtové príjmy v celkovom objeme

143 123,- €. Rozpočtovým opatrením MŠVVaŠ SR č. 2010-21472/49693:1-05 zo dňa 15.12.2010
boli zníţené o 23 123,- €, t.j. na 120 000,- €. K 31.12.2010 boli naplnené vo výške 390 259,- €, z
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toho vo vlastnom úrade KŠÚ v Košiciach 47 245,- € a v priamo riadených organizáciách
343 014,- €.
Podstatnú časť naplnených príjmov úradu tvoria:
212003 prenájom pozemku na reklamné zariadenia NUBIUM vo výške 1 062,20 €, prenájom
strechy pre umiestnenie vysielacieho zariadenia TELEFONICA O 2 vo výške 694,42 €,
a to na objekte na Rehoľnej č. 2 v Košiciach - Krásnej za obdobie 1. štvrťroka 2010 .
Tieto príjmy uţ od 2. štvrťroka 2010 boli príjmami nového správcu nehnuteľného
majetku, ktorým sa s účinnosťou od 31.3.2010 stala Spojená škola Opatovská 97 v
Košiciach
222001 za porušenia rozpočtovej disciplíny Košický samosprávny kraj 582,23 €
222003 trovy konania od obce Turňa nad Bodvou 176,- € a obce Malčice 32,- € a za záškoláctvo
obec Rankovce 210,97 €, mesto Michalovce 188,76 €, mesto Trebišov 84,- €, obec
Medzev 84,48 €, obec Kecerovce 95,- €, obec Turňa nad Bodvou 16,25 €, Chrasť nad
Hornádom 26,56 €, vrátka penále z omeškania platby od Ing. Čoreja 6,41 €
223001 za poškodené učebnice 2 260,- €, v tom najvyššiu sumu vykazujú obce Blatné Remety
48,14 €, Roţňava 251,68 €, Podhoroď 154,18 €, Harichovce 11,46 €, Margecany 36,32 €,
Veľký Folkmar 17,- €, Slanec 3,16 €, Gelnica 32,10 €, Markovce 10,96 €, Ţbince 60,17 €,
Trebišov 171,01 €, Spišský Hrušov 33,20 €, Sobrance 51,42 €, Spišské Vlachy 122,- €,
Čierna nad Tisou 64,- €, Budimír 29,06 €, Pavlovce nad Uhom 3,25 €, Magistrát mesta
Košice 145,23 €, Michalovce 257,99 €, Zaluţice 34,04 €, Valaliky 8,30 €, Nálepkovo
51,26 €, Malčice 10,30 €, Jaklovce 248,87 €, Stráţske 185,55 €, Tušická Nová Ves 8,85
€, Kluknava 36,42 €, Bracovce 29,80 €, Somotor 41,93 €, Palín 42,61 €,RKC Roţňava
22,23 €, Hotelová akadémia Spišská Nová Ves 9,55 €, zber papiera 62,97 za úrad KŠÚ
292012 preplatky za dodané teplo od TEHO a.s. 231,69 €, za elektrickú energiu 596,88 €, za
poskytnuté sluţby súvisiace s nájmom – vyúčtovanie za rok 2009 pre Národný ústav
celoţivotného vzdelávania, Regionálne vzdelávacie centrum Košice 18,85 € a pre
Metodicko-pedagogické centrum, Regionálne pracovisko Košice 342,77 € v súvislosti
s uţívaním priestorov budovy KŠÚ v Košiciach na Zádielskej ul. č.1, dobropis
dodávateľa servisných prác opravy sluţobného osobného motorové vozidla KE 800 DN
854,21 € za rok 2009 na základe reklamácie
292017 vrátky v celkovej výške 22 711,31 €, z čoho najvyššie vrátky tvoria normatívne finančné
prostriedky od obce Drienovec 17 699,86 €, Brzotín 449,29 €, vzdelávacie poukazy od
obcí Plešivec 100,80 €, Závadka 11,20 €, Spišská Nová Ves 134,40 €, dopravné od C 37
Michalovce 330,60 €, Gréckokatolíckej eparchie Košice 172,90 €, obcí Boľ 182,43 €,
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Košická Polianka 202,85 €, Malčice 811,- €, Margecany 0,98 €, Ţbince 434,59 €,
Trhovište 122,- €, Magistrát mesta Košice 32,70 €, za asistentov učiteľa pre ţiakov so
zdravotným znevýhodnením 600,- € od obce Lekárovce, vrátky nedočerpaných
kapitálových výdavkov od obce Trhovište 24,23 €, za stravné lístky – dotácia zo SF za
december 2009 za zamestnancov KŠÚ v Košiciach a CŠPPP bez právnej subjektivity
411,69 €, z depozitu 104,53 €, študijné výhody z obce Kluknava 851,96 € a vrátka
zdravotného poistenia za rok 2009 za pracovníčku KŠÚ v Košiciach Kappelovú 33,30 €
292027 úroky vo výške 15 756,95 €,
311

prevod z darovacieho účtu KŠÚ v Košiciach pri úhrade nákladov za zahraničnú návštevu
995,- €
Rozpisom rozpočtu beţných výdavkov na rok 2010 a vykonanými rozpočtovými

opatreniami zo strany MŠVVaŠ SR v priebehu roka, bol upravený rozpočet KŠÚ v Košiciach na
rok 2010 v rámci podprogramu 07814 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom
školstve a jeho čerpanie nasledovné (v €):

schválený rozpočet

upravený rozpočet

Čerpanie

610 - mzdy, platy a OOV

408 149

488 230

488 230

620 - odvody do poisťovní a NÚP

142 648

176 000

175 076

630 - tovary a služby

214 798

120 483

123 053

640 – bežné transfery

547 895

707 446

705 314

1 313 490

1 492 159

1 491 673

0

0

0

600 – bežné výdavky spolu
700 – kapitálové výdavky

5.2.

Rozpočtové výdavky za rok 2010

5.2.1. Bežné výdavky za rok 2010
Rozpočtovým opatrením (RO) MŠ SR 2010-8003/18600:2-05 zo dňa 26.5.2010 vykonaným
v nadväznosti na RO MF SR č.16459/2010-413 zo dňa 19.5.2010 boli zvýšené záväzné
ukazovatele rozpočtu na rok 2010 v kategórii 610 – mzdy, platy a OOV o 4 081,- €. Uvedené
zvýšenie bolo poskytnuté na úpravu platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2010.
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Na základe ţiadosti KŠÚ v Košiciach zo dňa 12.4.2010 o preklasifikáciu
výdavkov na rok 2010 z kategórie 630 – tovary a sluţby na kategóriu 610 –

beţných

mzdy, platy

a v nadväznosti na RO MF SR 17676/2010-413 z 4.6.2010 nám MŠVVaŠ SR RO č. 20108031/20986:3-05 zo dňa 10.6.2010 upravilo mzdové prostriedky na rok 2010 zvýšením o 76 000 €.
Čerpanie rozpočtu mzdových prostriedkov za sledované obdobie predstavujú vyplatené mzdy,
platy a OOV za obdobie január aţ december 2010 a doplatenie zvýšenia platových taríf za sluţobné
hodnotenie štátnych zamestnancov, v dôsledku nesprávnej aplikácie § 82, ods. 3. a 4. zákona č.
312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2008.
Za sledované obdobie bolo poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP
čerpané v nadväznosti na vyplatené mzdové prostriedky a to vo výške 35,86 %. Zvýšené čerpanie
je spôsobené čerpaním v poloţke 627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní,
v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou na rok 2010 vo výške 8 995,56 €.
V rámci kategórie 630 – tovary a sluţby bolo v priebehu rozpočtového roka 2010
vykonaných niekoľko rozpočtových opatrení na základe ţiadosti KŠÚ a to z dôvodu presunu
1 000,- € na nemocenské dávky vyplácané z poloţky 642015 a preklasifikáciou 76 000,- €
z poloţky 632001 do miezd. Oproti roku 2009 je čerpanie v danej kategórii niţšie o 47 744,-€ .
631 - cestovné
Náklady na tuzemské sluţobné cesty dosiahli hodnotu 3 762,24 €, čo v porovnaní rokom
2009

predstavuje pokles o 444,- €, a to z dôvodu obmedzenia sluţobných ciest v priebehu

hodnotiaceho obdobia. Náklady na zahraničné sluţobné cesty neboli čerpané.
632 – energie, voda a komunikácie
Podstatnú časť tvoria náklady za odobraté teplo a elektrickú energiu, čo predstavuje za
sledované obdobie 25 692,42 €. Vyššie čerpanie nákladov je za telekomunikačné a poštovné
poplatky, a to 14 493,76 €, ktoré vyplývajú z krajskej pôsobnosti úradu a vysokého počtu
zriaďovateľov, ale aj škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,
s ktorými v priebehu roka komunikujeme pri plnení úloh v oblasti regionálneho školstva Košického
kraja.
633 – materiál
Náklady sú tvorené zväčša výdavkami na nákup všeobecného materiálu potrebného pre
činnosť úradu 4 643,49 €. Podstatnú časť týchto nákladov tvoria náklady na hygienické
a kancelárske prostriedky. Náklady na nákup odborných kniţných publikácií vo výške 1 804,89 €
a nákup softvéru a licencií pre rok 2010 je v rámci danej kategórie vo výške 1 990,25 €.
35

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
Krajský školský úrad v Košiciach
634 – dopravné
KŠÚ v Košiciach disponuje

tromi

sluţobnými osobnými motorovými vozidlami,

z ktorých jedno bolo obstarané nákupom v roku 2004, druhé v roku 2005 a ďalšie delimitované z
bývalého Krajského úradu v Košiciach. Vzhľadom na to, ţe delimitované motorové vozidlo je
vyrobené v roku 1996, vyţaduje si pravidelnú zvýšenú údrţbu. Náklady na servisnú sluţbu
pre motorové vozidlá činia 2 324,07 €. Na povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
a havarijné poistenie bolo čerpaných 2 867,87 €. Vysoké sú náklady na pohonné hmoty v súvislosti
s maximálnym vyuţitím týchto vozidiel pri pracovných cestách v rámci Slovenska a Košického
kraja v súvislostí s účasťou zástupcov KŠÚ v Košiciach na výberových konaniach riaditeľov škôl
a účasti na radách škôl a pracovných poradách a stretnutiach na MŠVVaŠ SR, MPaRV SR, ako aj
iných inštitúcií v Bratislave vo výške 15 231,94 €. Čerpanie pohonných hmôt je pomerne vysoké aj
napriek tomu, ţe v rámci úsporných opatrení v období od júna do decembra 2010 bolo jedno
sluţobné osobné motorové vozidlo odstavené.
635 – rutinná a štandardná údržba
V priebehu roku 2010 bola údrţba vykonávaná obmedzene, a to len na signalizačnom
zariadení objektu a výpočtovej technike a prístrojového vybavenia, ktoré sú uţ značne
opotrebované a poruchové. Počas výdatných daţďov v mesiacoch máj a jún 2010 došlo
k poškodeniu strešnej krytiny na budove KŠÚ v Košiciach, no rozpočet v kategórii 630 – tovary
a sluţby neumoţňoval riešiť tento stav v roku 2010.

Potreba vykonania prác súvisiacich

s odstránením zatekania strešnej krytiny sa presúva do roku 2011.
636 – nájomné za prenájom
Za sledované obdobie boli finančné prostriedky v uvedenej poloţke čerpané vo výške
597,49 € za prenájom 2 garáţí od TEHO Košice, ktoré sa nachádzajú v objekte KŠÚ.
637 – služby
Podstatnú časť čerpania v tejto poloţke predstavujú náklady na stravovanie zamestnancov
úradu. Vzhľadom na to, ţe v objekte nie je moţné zabezpečiť teplú stravu zamestnancom,
zamestnávateľ poskytuje stravné lístky v hodnote 3,20 € na jedno jedlo. Celkové náklady na ich
zabezpečenie v roku 2010 predstavovali 15 442,40 €. Školenia a kurzy, ktorých sa zamestnanci
úradu zúčastnili v priebehu roka 2010 boli uhradené vo výške 1 323,22 €. V roku 2010 sme na
základe rozhodnutia Okresného súdu vyplatili náhradu mzdy a platu a tieţ trovy konania bývalému
zamestnancovi KŠÚ, ktorý bol v roku 2004 delimitovaný z bývalého KŠÚ v Košiciach a ten
nesprávne postupoval pri rozviazaní sluţobného pomeru. Celkovo bolo vyplatených 6 532,80 € ,
čím súdny spor je ukončený a záväzky voči bývalému zamestnancovi sú vysporiadané.
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Z celkového prideleného objemu rozpočtu za sledované obdobie bolo pre podprogram
07814 pre vlastný úrad presunutých zo 630 – tovary a sluţby celkom 1 000,- € na nemocenské
dávky, ktoré boli čerpané vo výške 709,92 €. V súvislosti s pripravovanými organizačnými
zmenami vo vlastnom úrade KŠÚ bola za účelom vyplatenia odstupného zamestnancom vo výplate
za mesiac december 2010 na depozitný účet presunutá vyššia – očakávaná suma. Vzhľadom na to,
ţe v prípade jedného zamestnanca nedošlo k dohode, časť presunutých finančných prostriedkov
nebola vyčerpaná a v 1. štvrťroku 2011 bola prevedená na príjmový účet KŠÚ v Košiciach, t.j.
odvedená do štátneho rozpočtu. V súvislosti s rozviazaním pracovných a sluţobných pomerov
koncom roka 2010 bolo na odstupné vyplatených 41 492,70 € a na odchodné 22 696,50 €.
Zvyšná a podstatná časť beţného transferu bola pridelená na zabezpečenie činnosti
školských úradov a to 23 obecných školských úradov so 40 odbornými zamestnancami, do ktorých
patrí 178 obcí s celkovým počtom 62 946 ţiakov a pridelené finančné prostriedky na činnosť
týchto úradov boli čerpané vo výške 498 734,- €, t.j. na 100,0 % a jeden školský úrad VÚC,
v ktorom pracujú 4 odborní zamestnanci pri celkovom počte ţiakov 35 624 a pridelených
finančných prostriedkoch na rok 2010 vo výške 64 645,- €, ktoré boli obdobne vyčerpané v plnej
výške, t.j. na 100 %. V zmysle § 14 ods. 8,9 a 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli v roku 2010
zriaďovateľom cirkevných škôl poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky vo výške 77 036 €.
MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

Za vlastný úrad KŠÚ v Košiciach boli na základe darovacej zmluvy poskytnuté finančné
prostriedky od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národnej agentúry
programu celoţivotného vzdelávania, Svoradova č. 1 Bratislava na krytie nákladov na zahraničnú
návštevu – študijnú návštevu ARION zameranú na medzinárodnú spoluprácu v oblasti
regionálneho školstva, ktorá pozostávala zo 6 členov (1 z Francúzska, 3 z Nemecka, 1 z Rakúska
a 1 z Turecka). Celkove bolo poskytnutých

995,- €, a to na vstupné na kultúrne podujatia,

prenájom priestorov a spotrebu pohonných hmôt. Vyčerpaných bolo celkom 994,- €.
V rámci podprogramu 07813 - Usmerňovanie a transformácia regionálneho školstva
KŠÚ v Košiciach realizoval úhradu nákladov súvisiacich s organizačným zabezpečením okresných,
krajských a celoslovenských vedomostných a športových súťaţí.

Na uvedený účel nám bolo

z kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2010 pridelených 168 843,- € a ich čerpanie bolo vo výške
prideleného rozpočtu.
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5.2.2. Kapitálové výdavky za rok 2010
Pre rok 2010 neboli zo strany MŠVVaŠ SR pridelené kapitálové výdavky pre potreby
úradu.
Podprogram 0781A04 Stavby financované z ROP
V roku 2010 boli u stavieb financovaných z ROP KV a BV poskytnuté finančné prostriedky
v celkovom objeme 1 743 799,- € a v rovnakom objeme boli aj čerpané, a to nasledovne:
1/ Prestavba a rekonštrukcia Špeciálnej základnej školy Sečovce
V roku 2010 boli pridelené a aj čerpané KV z MPaRR SR vo výške 312 058,20 € a BV vo
výške 8 108,90 € / za externý manaţment projektu /.
Táto stavba bola aj ukončená v 09/2010 a skolaudovaná v 12/2010 a v rekonštruovanom
objekte

uţ.

prebieha

vyučovací

proces.

V rámci

čerpania

štrukturálnych

fondov

spolufinancovaných EÚ ostáva uţ iba zúčtovanie poslednej poskytnutej zálohovej platby.
2/ Gymnázium M. R. Štefánika na ul. L. Novomeského č. 4, Košice – rekonštrukcia budovy
Pridelené KV v roku 2010 vo výške 553 567,02 € a BV v sume 16 118,85 € (za externý
manaţment projektu).
V decembri 2010 bola predloţená poţiadavka o viazanie KV – 28 835,56 € za nečerpanie
za PD, nakoľko PD uţ bola vyfinancovaná v roku 2008 z kapitoly MŠVVaŠ SR. Po ich uvoľnení
v roku 2011 budú vrátené na MPaRV SR. Ostatné finančné prostriedky boli vyčerpané. Táto stavba
bola aj ukončená a odovzdaná uţívateľovi do prevádzky v 07/2010. Ostáva uţ iba zúčtovanie
poslednej poskytnutej zálohovej platby a vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za PD.
3/ Zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukcia a modernizácia ŠZŠ Dobšiná
Pridelené KV vo výške 385 767,84 € a BV vo výške 7 799,99 € (za externý manaţment
projektu a za verejné obstarávanie ). V decembri 2010 bola predloţená poţiadavka o viazanie KV
– 10 077,68 € za nečerpanie za PD, nakoľko PD uţ bola vyfinancovaná v roku 2008 z MŠVVaŠ
SR. Po ich uvoľnení v roku 2011 budú vrátené na MPaRV SR. Ostatné finančné prostriedky boli
vyčerpané. Táto stavba bola aj ukončená a odovzdaná uţívateľovi do prevádzky v 07/2010
a skolaudovaná v 10/2010. Ostáva uţ iba zúčtovanie poslednej poskytnutej zálohovej platby
a vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov za PD.
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4/ SŠI Michalovce – rekonštrukcia budovy
Pridelené KV vo výške 203 763,28 Eur a BV vo výške 5 938,79 Eur (za externý
manaţment projektu a za verejné obstarávanie projektu).
Pri tejto stavbe boli tieto finančné prostriedky vyčerpané. Momentálne bola podaná ţiadosť
o poskytnutie ďalšej zálohovej platby. Stavba je prakticky uţ ukončená, prebieha odovzdávajúce
a preberacie konanie.
5/ ŠZŠ Inžinierska č. 24, Košice – rekonštrukcia budovy
Pridelené KV vo výške 156 897,64 € a BV vo výške 2 323,57 € (za verejné obstarávanie
projektu). Pri tejto stavbe boli tieto finančné prostriedky vyčerpané.
Prebiehajú stavebné práce podľa harmonogramu k ukončeniu 04/2011. Momentálne bola
podaná ţiadosť o poskytnutie ďalšej zálohovej platby.
6/ ŠZŠ Letanovce – nadstavba budovy
Pridelené KV vo výške 170 658,38 € a BV vo výške 1 920,- € (za verejné obstarávanie
projektu). Pri tejto stavbe boli všetky finančné prostriedky vyčerpané. Prebieha zúčtovanie prvej
zálohovej platby. Stavba je ukončená s podanou ţiadosťou o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

6.

Personálne otázky

6.1

Personálne obsadenie a odbornosť zamestnancov úradu
KŠÚ v Košiciach mal rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010

stanovený počet zamestnancov vlastného úradu 43.
 Štruktúra zamestnancov úradu

štátni zamestnanci: 29

29

zamestnanci pri výkone práce
vo verejnom záujme: 14

14
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 Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2010:
25
20
20

do 30 r.
31 r. - 40 r.

15

41 r. - 50 r.

10
10

51 r. - 60 r.

7
4

5

nad 60 r.

0
0
do 30 r.

31 r. - 40 r.

41 r. - 50 r.

51 r. - 60 r.

nad 60 r.

 Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania:

3

základné
11

stredné ÚS, ÚSO
stredné Vyššie odborné
vysokoškolské prvého stupňa

26
0

1

vysokoškolské druhého stupňa

V priebehu roka sa zamestnanci zúčastňovali odborných seminárov

a školení, ktoré boli

zamerané hlavne na legislatívne zmeny zákonov. Na vzdelávanie boli v roku 2010 vynaloţené
finančné prostriedky v objeme 1.323,22 €.
 Prehľad o skutočnom počte zamestnancov a čerpaní mzdových prostriedkov za rok
2010:
evidenčný počet
zamestnancov
k 31.12.2010

čerpanie mzdových
prostriedkov

z toho osobné
príplatky

priemerný
funkčný plat

štátni zamestnanci

27

377641,00 €

107128,00 €

1 165,56 €

zamestnanci
vykonávajúci práce
vo verejnom záujme

14

110 589,00 €

31098,00 €

658,27 €

SPOLU

41

488230,00 €

138226,00 €

992,37 €
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6.2

Ťažiskové úlohy osobného úradu v roku 2010:
 plnenie úloh sluţobného úradu vo vzťahu k štátnym zamestnancom – kompletná personálna
agenda, majetkové priznania, realizácia dvoch výberov na obsadenie voľných
štátnozamestnaneckých miest,
 spracovanie Sluţobného poriadku pre štátnych zamestnancov, sluţobného predpisu
k sluţobnému a pracovnému času zamestnancov úradu a sluţobného predpisu k výberu
a výberovému konaniu na obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest,
 spracovanie výkazu o zamestnávaní povinného podielu zamestnancov so zníţenou
pracovnou schopnosťou (v roku 2010 úrad zamestnával jedného zamestnanca so
zdravotným postihnutím, ktorého pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bol vyšší
ako 70 % a tak splnil povinný podiel zamestnancov so ZPS na celkovom počte
zamestnancov),
 administratívne zabezpečenie organizačných zmien – zníţenia počtu zamestnancov
s cieľom zvýšenia efektívnosti práce – ukončenie 3 štátnozamestnaneckých pomerov a 6
pracovných pomerov v decembri 2010,
 zabezpečovanie personálnej agendy a odmeňovania riaditeľov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach a spolupráca s oddelením odborných
a metodických činností pri realizácii výberových konaní na funkcie riaditeľov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach – 18 výberových
konaní,
 poskytovanie poradenstva riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti KŠÚ v Košiciach, zriaďovateľom škôl a pedagogickej verejnosti v Košickom
kraji najmä v súvislosti so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a súvisiacich predpisov formou osobných

a telefonických konzultácií,

písomne alebo e-mailovou poštou,
 spolupráca

s úsekom

kontroly

pri

riešení

sťaţností

v oblasti

odmeňovania

a pracovnoprávnych vzťahov a účasť na plánovaných a mimoriadnych kontrolách.

6.3

Organizačná štruktúra:
KŠÚ v Košiciach riadi prednosta. Úrad je členený organizačne do troch oddelení, osobného

úradu a útvaru kontroly s nasledovnou hlavnou náplňou činnosti:
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Oddelenie

počet
zamestnancov

hlavná náplň oddelenia


Kancelária
prednostu úradu

7

Útvar kontroly

2











Oddelenie
odborných
a metodických
činností


10






Osobný úrad

4




Oddelenie
ekonomických
činností

17





z toho útvar
vnútornej
prevádzky

5

organizuje a zabezpečuje zasadnutia poradných
orgánov
prednostu, kontakt prednostu s inými orgánmi štátnej správy
a územnej samosprávy,
zabezpečuje pre KŠÚ styk s médiami,
zabezpečuje štatistické zisťovania na úseku školstva,
zabezpečuje správu registratúry,
zabezpečuje správu a chod informačného systému,
vypracúva vnútorné predpisy KŠÚ,
zabezpečuje mzdovú agendu,
vykonáva kontrolu hospodárenia a vyuţívania pridelených
finančných prostriedkov na školách a školských zariadeniach
a vlastného úradu,
vybavuje sťaţnosti a petície,
odborná metodicko-poradenská činnosť v oblasti riadenia vo
vzťahu k zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení,
koordinovanie a usmerňovanie odbornej činnosti v rámci
výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských
zariadeniach,
usmerňovanie práce školských úradov,
kontrolná činnosť v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania
a školského stravovania v územnej pôsobnosti KŠÚ,
sleduje vývoj siete škôl a školských zariadení vo
svojej pôsobnosti,
odborná metodicko-poradenská činnosť BOZP, PO a CO,
nostrifikácie dokladov o vzdelaní
zabezpečuje plnenie úloh, ktoré KŠÚ ako sluţobnému úradu
vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych
zamestnancov, ako aj uplatňovanie právnych vzťahov
zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme,
zabezpečuje právne sluţby pre vlastný úrad, školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu, pre iných
zriaďovateľov a pre školy a školské zariadenia v ich územnej
pôsobnosti,
uskutočňuje rozpis finančných prostriedkov školám a školským
zariadeniam,
sleduje čerpanie rozpočtu a v prípade potreby vykoná rozpočtové
opatrenia,
zabezpečuje správu hnuteľného a nehnuteľného majetku v školách
a školských zariadeniach bez právnej subjektivity,
zabezpečuje investičnú činnosť pri príprave a uskutočňovaní
stavieb škôl a školských zariadení,
zabezpečuje komplexnú účtovnú agendu pre KŠÚ a preddavkové
organizácie,

zabezpečuje:
 materiálno-technické vybavenie úradu a autoprevádzku,
 - starostlivosť a údrţbu majetku štátu v správe KŠÚ,
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7.
7.1.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku a prioritné úlohy
na nasledujúce obdobie
Priestorové

a materiálno-technické

zabezpečenie

KŠÚ

v Košiciach,

realizácia

a prevádzka automatizovaného informačného systému
KŠÚ v Košiciach sídli na Zádielskej ulici č.1, Košice. Autoprevádzka KŠÚ v Košiciach
bola v roku 2010 zabezpečovaná 2 sluţobnými motorovými vozidlami so sluţobnými vodičmi a 1
referentským sluţobným motorovým vozidlom, čo plne postačovalo pre zabezpečenie plnenia úloh
všetkých zamestnancov KŠÚ v Košiciach. Opravy, údrţbu a starostlivosť o automobilový park
vykonával dodávateľský vybraný autoservis v Košiciach.
KŠÚ v Košiciach je napojený na sieť SANET a správcovské sluţby si zabezpečuje
vlastným zamestnancom.
Všetci odborní zamestnanci KŠÚ v Košiciach sú pripojení na sieť SANET s vyuţívaním
Internetu a elektronickej pošty, vo svojej práci vyuţívajú aplikačné programové vybavenie podľa
svojho zaradenia. Ide najmä o vyuţívanie Microsoft Office – Word a Excel, ale aj o programy
týkajúce sa ekonomickej, personálnej a prevádzkovej agendy. Vo veľkej miere sa vyuţíva
informačný systém od firmy IVES na základe zmluvy a licencie. KŠÚ v Košiciach samostatne
zabezpečuje spracovanie pošty – WINASU, spracovanie miezd – PAM, účtovníctva a pokladne –
WinIBEU. KŠÚ je napojený na systém štátnej pokladnice a vyuţíva aj elektronické zasielanie
výkazov z programu PAM pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu.
KŠÚ v Košiciach má svoju internetovú stránku www.ksuke.sk, na ktorej sú priebeţne
zverejňované informácie pre zriaďovateľov škôl a zariadení v Košickom kraji, pre ďalšie
organizácie a verejnosť. Takmer so všetkými zriaďovateľmi je funkčné spojenie pomocou
elektronickej pošty.

7.2

Prioritné úlohy na nasledujúce obdobie
KŠÚ v Košiciach bude i naďalej dôsledne plniť všetky úlohy miestnej štátnej správy tak,

aby činnosť bola zmysluplná a prínosná pre vzdelávacie inštitúcie i zriaďovateľov.
Úlohy v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti:
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 prehlbovať právne vedomie riaditeľov škôl a školských zariadení, cielene prizývať na
pracovné stretnutia odborníkov,
 v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi zo zákona 596/2003 Z. z. o zloţení rád škôl
uskutočniť školenie predsedov rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
KŠÚ v Košiciach,
 zabezpečiť výberové konania na funkcie riaditeľov škôl a školských zariadení,
 zúčastňovať sa v intenciách zákona 596/2003 Z. z. výberových konaní v základných
a stredných školách,
 organizovať pracovné porady, semináre, školenia podľa potrieb škôl a školských zariadení,
 zorganizovať stretnutie úspešných študentov stredných škôl pri príleţitosti Dňa študentov,
oceniť najlepších,
 pokračovať v tradícii organizovania Dňa učiteľov,
 prehodnotiť sieť učebných odborov, iniciovať vznik nových podľa potrieb regiónu.
Úlohy v rámci územnej pôsobnosti:
 vyhodnotiť priebeh a úroveň maturitných skúšok 2010/2011, organizačne pripraviť MS
v roku 2012,
 organizačne zabezpečiť a vyhodnotiť celoplošné testovanie ţiakov 9. ročníka ZŠ,
 poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám a školským zariadeniam pri tvorbe
rozvojových projektov, podieľať sa na ich vyhodnocovaní,
 zrealizovať pracovné stretnutie s riaditeľmi stredných škôl k maturitným skúškam 2012,
 spracovať pedagogicko-organizačné pokyny pre zriaďovateľov a školy a školské zariadenia
v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,
 podľa potreby spracovávať písomné pokyny, usmernenia v záujme skvalitňovania práce
škôl.

8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Medzi hlavné skupiny uţívateľov výstupov KŠÚ v Košiciach počas roka 2010 patrili:
 zriaďovatelia škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach,
 riaditelia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ
v Košiciach,
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 zamestnanci škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti KŠÚ
v Košiciach,
 riaditelia a zamestnanci poradenských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ
v Košiciach,
 MŠVVaŠ SR,
 ŠPÚ Bratislava,
 ŠŠI Bratislava, Košice,
 ŠIOV Bratislava,
 ÚIPŠ Bratislava,
 MPC Bratislava, Prešov, Košice,
 VÚC,
 obecné školské úrady,
 územná školská rada,
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
 mimovládne a neziskové organizácie,
 verejnosť.
Medzi odberateľov moţno povaţovať aj iné inštitúcie, s ktorými KŠÚ v Košiciach
spolupracuje a sú uvedené v časti 7.2.

Mgr. Peter Bačkovský
prednosta

Použité skratky:
CPPPaP
CŠPP
IS ŠP
KP
KŠÚ

centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
informačný systém štátnej pokladnice
kancelária prednostu
Krajský školský úrad
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MPC
MŠ
MŠVVaŠ SR
OEČ
OOMČ
OÚ
PFIČ
SFK
SŠ
ŠZ
ÚIPŠ
VÚC
ZŠ

Metodicko-pedagogické centrum
materské školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
oddelenie ekonomických činností
oddelenie odborných a metodických činností
osobný úrad, resp. obvodný úrad (podľa kontextu)
písomná forma internej časti
Správa finančnej kontroly
stredné školy
školské zariadenia
Ústav informácií a prognóz školstva
vyšší územný celok
základné školy

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

V Košiciach 28. apríla 2011
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Príloha č. 1
Organizačná štruktúra KŠÚ
v Košiciach v 2010

Kancelária
prednostu
/7/

Oddelenie
ekonomických
činnosti
/ 17 /

Prednosta
vedúci služobného
úradu

/1/

Osobný
úrad
/4/
vedúci
oddelenia
/1/

Oddelenie odb.
a metodických
činností
/ 10 /

vedúca
oddelenia
/1/

vedúca
oddelenia
/1/

vedúca
oddelenia
/1/

štatistika

investície

/2/

/1/

sekretariát

rozpočet

/1/

/5/

správa
registratúry
/1/

rozpočet
VÚ
/1/

mzdy

hospodár,
pokladňa
/1/

stredné
školy
/1/

majetok

školské
stravovanie
/1/

/2/

BOZP a CO
/1/

personálna
agenda
/1/

administr.
/1/

/1/

účtovníctvo

súťaže,
projekty
/1/

ZŠ
/2/

ŠZŠ a ŠZ
/2 /

MŠ a sieť
škôl
/1/

/2/

vodič

administr.
/1/

/1/

domovník,
údržbár
/1/

upratovanie
/3/
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Kontrola
sťažnosti,
petície
/2/

/2/
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Príloha č.2:
Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu
k 31. 12. 2010
Školy a ŠZ

Štátne/Obecné Cirkevné

Spolu

Súkromné

Materské školy

440

425

10

5

Základné školy

318

295

16

7

Stredné školy

106

78

10

18

Špeciálne školy a ŠZ (aj org. zložky)

72

65

2

5

Základné umelecké školy

37

22

3

12

Jazykové školy

7

6

1

0

CVČ a ŠSZČ

68

41

8

19

CŠPP

12

9

0

3

CPPPaP

9

7

0

2

Špeciálne výchovné zariadenia

5

5

0

0

Školy v prírode

2

1

1

0

Školské internáty

27

25

2

0

Zariadenia školského stravovania

642

619

15

8

3

3

0

0

Školské kluby detí

277

254

15

8

Spolu školy a ŠZ

2025

855

83

87

Strediská služieb škole

Prehľad o školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach
Materské školy
Základné školy

27
7

3

44
0

Stredné školy
Špeciálne školy a ŠZ (aj org.zloţky)
Základné um elecké školy
Jazykové školy
CVČ a ŠSZČ

31
8

64
2

CŠPP
CPPPaP

5

12

68

7 37

10
6

72

Špeciálne výchovné zariadenia
Školy v prírode

2

Školské internáty
Zariadenia školského stravovania
Strediská sluţieb škole

27

Školské kluby detí

9
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Príloha č. 3
Počty žiakov v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach podľa stavu k 15. 9. 2010

Druh školy

SPOLU

Štátne

Súkromné

Cirkevné

Materské školy

18610

18043

147

452

Základné školy

72258

67914

1199

3145

Špeciálne školy a ŠZ

5206

5048

98

60

SOŠ a Konzervatória

24745

22290

1446

1009

Gymnázia

13311

10989

682

1640

SPOLU deti a žiaci

134130

124284

3572

6306

18
04

Materské školy
3;
97
%

Štátne
Súkromné
Cirkevné

45
2;

2%

14
7;

1%

4;
91
67

Základné školy

%
94

Štátne
Súkromné
Cirkevné

%
;2
99
11

%
;4
45
31
49
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Špeciálne školy a ŠZ
;
48
50
%
97

Štátne
Súkromné
Cirkevné

%
;2
98
%
;1
60

SOŠ a Konzervatória
22
29

0;
90
%

Štátne
Súkromné
Cirkevné

10
09

;4

14
46
%

;6

%

Gymnázia

98
10

Štátne

9;
%
83

Súkromné
Cirkevné

2;
68
5%

40
16
;1
2%
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Príloha č. 4
Školy, ŠZ, deti a žiaci v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach k 15. 9. 2010
Typ školy

Počet škôl

Počet detí/žiakov

Špeciálne SŠ (aj organizačné zložky)

3
41
5
19

1629
4089
175
784

Špeciálne výchovné zariadenia

5

258

CŠPP

Školské jedálne

9
7
9
13
22

-

SPOLU:

133

6935

Stredné školy
Základné školy a špeciálne ZŠ
Špeciálne MŠ

CPPPaP
Školské internáty
Školské kluby detí

Školy, ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach / spolu 133 /
Stredné školy

5

Základné školy a špeciálne ZŠ

9

Špeciálne MŠ

19

7

Špeciálne SŠ (aj organizačné zloţky)

9

5

13

51

Špeciálne výchovné zariadenia
CŠPP

22

CPPPaP
Školské internáty

41
3

Školské kluby detí
Školské jedálne
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Príloha č. 5
Prehľad škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach:
Škola, školské zariadenie

Adresa

Spojená škola internátna
Odborné učilište internátne - organizačná zloţka SŠI
Praktická škola internátna - organizačná zloţka SŠI
Špeciálna základná škola - organizačná zloţka SŠI
Školský internát - súčasť SŠI
Školská jedáleň - súčasť SŠI
Špeciálna základná škola
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Prakovce
Prakovce
Prakovce
Gelnica
Prakovce
Prakovce
Richnava
Košice

Gymnázium Milana Rastislava Štefánika

Košice

Školská jedáleň pri Gymnáziu M. R. Štefánika - súčasť G
Reedukačné centrum
Základná škola - organizačná zloţka RC
Odborné učilište - organizačná zloţka RC
Školská jedáleň - súčasť RC
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Spojená škola
Špeciálna základná škola - organizačná zloţka SŠ
Základná škola pre ţiakov s autizmom – organizačná zloţka SŠ
Praktická škola - organizačná zloţka SŠ
Školský klub detí - súčasť SŠ
Špeciálna základná škola
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ
Gymnázium
Školská jedáleň - súčasť G

Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice

Breziny 256
Breziny 256
Breziny 256
Kováčska 12
Breziny 256
Breziny 286
Richnava 189
Slovenskej jednoty 29
Nám. L. Novomeského
4
Nám. L. Novomeského
4
Bankov č.15
Bankov č. 15
Bankov č. 15
Bankov č. 15
Karpatská 8
Vojenská 13
Vojenská 13
Vojenská 13
Vojenská 13
Vojenská 13
Odborárska 2
Odborárska 2
Park mládeţe 5
Park mládeţe 5

Stredná odborná škola ţelezničná

Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice

Palackého 14
Palackého 14
Palackého 14
Bocatiova 1
Ľudová 15
Inţinierska 24
Inţinierska 24
Inţinierska 24
Trieda SNP 1
Trieda SNP 1
Zuzkin park 10

Košice
Košice
Košice

Opatovská cesta 97
Opatovská cesta 97
Opatovská cesta 97

Košice
Košice
Košice
Košice
Košice

Opatovská cesta 97
Opatovská cesta 97
Opatovská cesta 97
Opatovská cesta 97
Opatovská cesta 97

Školský internát - súčasť SOŠ
Školská jedáleň - súčasť SOŠ
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Špeciálna materská škola
Špeciálna základná škola
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ
Školská jedáleň - súčasť ŠZŠ
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
Školský klub detí - súčasť ZŠ s MŠ pri ZZ
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Spojená škola s org. zloţkami OA pre TP, SOŠ pre TP, ZŠ s MŠ pre
TP,ŠZŠ pre TP
Obchodná akadémia pre ţiakov s TP - organizačná zloţka SŠ
Praktická škola organizačná zloţka SŠ
Základná škola s materskou školou pre ţiakov s TP - organizačná zloţka
SŠ
Špeciálna základná škola pre ţiakov s TP - organizačná zloţka SŠ
Stredná odborná škola pre ţiakov s TP - organizačná zloţka SŠ
Školský klub detí - súčasť SŠ
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ
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Diagnostické centrum
Špeciálna materská škola - organizačná zloţka DC
Základná škola - organizačná zloţka DC
Špeciálna základná škola - organizačná zloţka DC
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť DC
Školská jedáleň - súčasť DC
Spojená škola
Odborné učilište - organizačná zloţka SŠ
Praktická škola - organizačná zloţka SŠ
Výdajná školská jedáleň - súčasť SŠ
Liečebno-výchovné sanatórium
Základná škola - organizačná zloţka LVS
Školská jedáleň - súčasť LVS
Špeciálna základná škola
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ
Výdajná školská jedáleň - súčasť ŠZŠ
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
Praktická škola
Špeciálna základná škola
Spojená škola internátna
Špeciálna základná škola internátna - organizačná zloţka SŠI
Praktická škola internátna - organizačná zloţka SŠI
Školský internát - súčasť SŠI
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI
Školská jedáleň - súčasť SŠI
Špeciálna základna škola s materskou školou - Speciális Alapiskola
és Speciális Óvoda
Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola
Spojená škola internátna
Odborné učilište internátne - organizačná zloţka SŠ
Praktická škola internátna - organizačná zloţka SŠ
Školský internát - súčasť SŠI
Školská jedáleň - súčasť SŠI
Spojená škola internátna
Špeciálna základná škola internátna - organizačná zloţka SŠI
Základná škola pri zdravotníckom zariadení - organizačná zloţka SŠI
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI
Školský klub detí - súčasť SŠI
Školský internát - súčasť SŠI
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Školská jedáleň - súčasť ŠZŠ
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Spojená škola internátna
Špeciálna základná škola internátna - Speciális Bentlakásos Alapiskola
- organizačná zloţka SŠI
Odborné učilište - organizačná zloţka SŠI
Školský klub detí - súčasť SŠI
Školský internát - súčasť SŠI
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠI
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Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice
Košice-Barca
Košice-Barca
Košice-Barca
Košice
Košice
Košice
Moldava nad
Bodvou
Moldava nad
Bodvou
Vtáčkovce
Ţdaňa
Ţdaňa
Ţdaňa
Ţdaňa
Ţdaňa
Ţdaňa
Veľké
Kapušany
Kráľovský
Chlmec
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Trhovište
Pavlovce nad
Uhom
Pavlovce nad
Uhom
Michalovce
Roţňava

Opatovská cesta 101
Opatovská cesta 101
Opatovská cesta 101
Opatovská cesta 101
Opatovská cesta 101
Opatovská cesta 101
Alejová 6
Alejová 6
Alejová 6
Alejová 6
Tešedíkova 3
Tešedíkova 3
Tešedíkova 3
Rovníková 11
Rovníková 11
Rovníková 11

Roţňava
Roţňava
Roţňava
Roţňava
Roţňava

Zeleného stromu 8
Zeleného stromu 8
Zeleného stromu 8
Zeleného stromu 8
Zeleného stromu 8

Hlavná 53
Hlavná 53
Vtáčkovce 2
Ţdaňa 244
Ţdaňa 244
Ţdaňa 244
Ţdaňa 244
Ţdaňa 244
Ţdaňa 244
J. Dózsu 32
Majlátha 1
Školská 12
Školská 12
Školská 12
Školská 12
Školská 12
Školská 10
Školská 10
Špitálska 1
Školská 10
Školská 10
Školská 10
Tichá 50
Kapušianska 2
Kapušianska 2
Okruţná 3657
Zeleného stromu 8

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
Krajský školský úrad v Košiciach
Školská jedáleň - súčasť SŠI
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Spojená škola
Špeciálna základná škola - organizačná zloţka SŠ
Odborné učilište - organizačná zloţka SŠ
Školský klub detí - súčasť SŠ
Výdajná školská jedáleň - súčasť SŠ
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ

Roţňava
Roţňava
Dobšiná
Dobšiná
Dobšiná
Dobšiná
Dobšiná
Dobšiná

Zeleného stromu 8
Šafárikova 104
Nová 803
Nová 803
Nová 803
Nová 803
Nová 803
Nová 803

Špeciálna základná škola

Sobrance
Sobrance
Sobrance
Mlynky
Mlynky
Mlynky
Mlynky
Spišské
Vlachy

Tyršova 1
Tyršova 1
Tyršova 1
Biele Vody 267
Biele Vody 265
Biele Vody 265
Biele vody 267

Školský klub detí - súčasť ŠZŠ
Výdajná školská jedáleň – súčasť ŠZŠ
Reedukačné centrum
Základná škola - organizačná zloţka RC
Špeciálna základná škola - organizačná zloţka RC
Školská jedáleň - súčasť RC
Spojená škola internátna
ŠZŠ internátna – organizačná zloţka SŠI

Spišské
Vlachy

Školský klub detí - súčasť SŠI
Praktická škola internátna – organizačná zloţka SŠI

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Reedukačné centrum
Špeciálna základná škola - organizačná zloţka RC
Školská jedáleň - súčasť RC

Spišské
Vlachy
Spišské
Vlachy
Rudňany
Rudňany
Rudňany
Markušovce
Spišská
Nová Ves
Spišská Nová
Ves
Spišská Nová
Ves
Spišská Nová
Ves
Spišská Nová
Ves
Spišská Nová
Ves
Spišská Nová
Ves
Krompachy
Letanovce
Letanovce
Hrabušice
Spišská
Nová Ves
Bačkov
Bačkov
Bačkov

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Odborné učilište internátne

Trebišov
Viničky

Školský internát - súčasť SŠI
Školská jedáleň - súčasť SŠI
Spojená škola
Špeciálna základná škola - organizačná zloţka SŠ
Odborné učilište – organizačná zloţka SŠ
Špeciálna základná škola
Spojená škola
Špeciálna základná škola - organizačná zloţka SŠ
Praktická škola - organizačná zloţka SŠ
Základná škola pri zdravotníckom zariadení - organizačná zloţka SŠ
Školský klub detí - súčasť SŠ
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - súčasť SŠ
Školská jedáleň - súčasť SŠ
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Školský klub detí - súčasť ŠZŠ
Špeciálna základná škola
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Partizánska 13
Partizánska 13
Partizánska 13
Partizánska 13
Zimné 83
Zimné 83
Zimné 83
Michalská 39
J. Fabiniho 3
J. Fabiniho 3
Hviezdoslavova 25
Jána Jánskeho 1
J. Fabiniho 3
J. Fabiniho 3
J. Fabiniho 3
Hlavná 3
Slovenského raja 16
Slovenského raja 16
Hviezdoslavova 164
Letná č. 66
Školská 158
Školská 158
Školská 158
Ul. kpt. Nálepku
1057/18
Hlavná 232

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
Krajský školský úrad v Košiciach
Školský internát - súčasť OUI Viničky
Školská jedáleň – súčasť OUi Viničky

Viničky
Viničky

Hlavná 232
Hlavná 232

Spojená škola internátna

Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Trebišov
Sečovce
Hraň
Hraň
Trebišov

Poľná 1
Poľná 1
Poľná 1
Poľná 1
Poľná 1
Poľná 1
Poľná 1
M. R. Štefánika 83
Nová 1690/11
Hraň 447
Hraň 447
Poľná 1

Odborné učilište internátne - organizačná zloţka SŠI
Praktická škola internátna - organizačná zloţka SŠI
Špeciálna základná škola internátna - organizačná zloţka SŠI
Školský klub detí - súčasť SŠI
Školský internát - súčasť SŠI
Školská jedáleň - súčasť SŠI
Špeciálna základná škola
Špeciálna základná škola
Základná škola pri zdravotníckom zariadení
ŠKD – súčasť ZŠ pri ZZ
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
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