Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Metodický pokyn č. 3/2005-E
z 10. februára 2005
k finančnému zabezpečeniu súťaží žiakov materských škôl, základných
škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike
Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva tel.: 02 59374 230

č. CD-2004-18955/38866-1:09

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)
na zabezpečenie jednotného postupu pri finančnom zabezpečení súťaží žiakov materských
škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike,
ktorých je vyhlasovateľom, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky
číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných
škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike a pedagogickoorganizačnými pokynmi pre príslušný školský rok, vydáva nasledovný metodický pokyn.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento metodický pokyn je určený pre krajské školské úrady na vykonanie ustanovenia § 3
ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 597/2003 Z.z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, v záujme
jednotného postupu pri finančnom zabezpečení obvodných, krajských a celoštátnych kôl
súťaží žiakov materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných
škôl v Slovenskej republike.
(2) Predmetný metodický pokyn sa nevzťahuje na poskytovanie finančných prostriedkov
účastníkom medzinárodných súťaží. Tieto sú poskytované Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky podľa § 7 smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.537/2000-7
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných
umeleckých škôl a stredných škôl ( ďalej len „Smernica Ministerstva školstva“).

Čl. 2
Podmienky poskytovania finančných prostriedkov
(1) Finančné prostriedky na súťaže žiakov v zmysle §3 ods. 2, písm. g) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov zabezpečí ministerstvo školstva
na príslušný rozpočtový rok, v rozpočtoch krajských školských úradov a organizácií vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré zabezpečujú financovanie súťaží.
(2) Finančné prostriedky na zabezpečenie celoštátnych kôl súťaží sú hradené v odsúhlasenej
výške z rozpočtu krajského školského úradu.
(3) Ministerstvo školstva poskytuje finančné prostriedky účastníkom medzinárodných súťaží
podľa § 7 Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 537/2000-7 o organizovaní,
riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl
a stredných škôl v Slovenskej republike (ďalej len „Smernica ministerstva školstva“).
(4) Krajské školské úrady, v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, organizačne a finančne zabezpečujú obvodné a krajské kolá súťaží detí
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a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády
žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(5) Ministerstvo školstva pridelí krajským školským úradom objem finančných prostriedkov,
určený na zabezpečenie súťaží v príslušnom kalendárnom roku normatívnym spôsobom tak,
že 90 % objemu finančných prostriedkov rozdelí jednotlivým regiónom podľa počtu žiakov
a 10 % podľa rozľahlosti regiónu (náročnosti na cestovné výdavky). Rozpis finančných
prostriedkov realizuje v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
(6) Krajský školský úrad uzavrie s organizátorom súťaže písomný zmluvný vzťah
o organizačnom zabezpečení súťaže, v ktorom dohodne podmienky zabezpečenia súťaže
vrátane výšky predpokladaného rozpočtu.
(7) Z finančných prostriedkov na súťaže sa uhrádzajú výdavky na:
a) Cestovné - súťažiacim, pedagogickému dozoru a ďalším účastníkom súťaže pri ceste
na súťaž a späť v cene cestovného lístka (autobus alebo vlak 2.triedy). Účastníci akcie
a organizátor súťaže sú povinní zabezpečiť najekonomickejší spôsob dopravy, pričom
je možné využiť služby hromadného prepravcu. V prípade použitia súkromného
vozidla je možné preplatiť náhradu vodičovi vozidla v cene cestovného lístka
hromadného dopravného prostriedku.
b) Stravovanie – organizátor prednostne využíva služby účelových zariadení rezortu
školstva – školských jedální a zariadení školského stravovania. Rozpočet sa stanoví
tak, že predpokladaná výška nákladov vychádza zo skutočnej ceny stravného lístka pre
súťažiacich, pedagogický dozor a ostatných účastníkov súťaže v dohodnutej školskej
jedálni. V prípade ak nie je možné zabezpečiť stravovanie v zariadeniach školského
stravovania postupuje sa v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z.z. a opatrenia
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 467/2003 Z.z.
o sumách stravného.
c) Ubytovanie – organizátor prednostne využíva služby v rezorte školstva – domovov
mládeže, internátov, škôl v prírode. Rozpočet stanoví tak, že predpokladaná výška
nákladov vychádza zo skutočnej ceny ubytovania v dohodnutom školskom zariadení.
Maximálny limit výdavkov predstavuje 350 Sk/noc.
d) Materiálno-technické zabezpečenie – podľa špecifických potrieb jednotlivých súťaží.
Je možné kalkulovať nevyhnutné náklady spojené s prípravou súťaže,
experimentálnych úloh, kancelárske potreby, drobný tovar, prenájom nevyhnutnej
techniky, pomôcok, nákup tovarov potrebných na realizáciu súťaží zručností
v rôznych odboroch ako aj výdavky na kopírovanie potrebných materiálov.
e) Prenájom priestorov – organizátor dohodne priestory bez úhrady, vo výnimočných
prípadoch na základe dohody zohľadňujúcej hospodárne a efektívne využitie
finančných prostriedkov.
f) Dohody o vykonaní práce - obsahujú všetky náležitosti zmluvy (vrátane rozsahu
a obsahu práce) podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z.z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Do rozpočtov zahrňuje organizácia
celkové finančné prostriedky pred zdanením.
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g) Ceny na súťaže:
1. okresné kolo do 900 Sk pre jednotlivcov umiestnených na prvých troch miestach
spolu, do 1 800 Sk pre kolektívy umiestnené na prvých troch miestach spolu,
2. krajské kolo do 1 200 Sk pre jednotlivcov umiestnených na prvých troch miestach
spolu, do 2 400 Sk pre kolektívy umiestnené na prvých troch miestach spolu,
3. celoštátne kolo do 2 100 Sk pre jednotlivcov umiestnených na prvých troch
miestach spolu, do 6 200 Sk pre kolektívy umiestnené na prvých troch miestach
spolu.
(8) Zdrojmi pre zabezpečenie súťaží žiakov a s nimi spojených činností môžu byť finančné
prostriedky získané od mimovládnych organizácií, nadácií, sponzorov a účastníkov súťaží.
(9) Finančné prostriedky na súťaže sú prideľované ako účelové a podliehajú povinnému
ročnému zúčtovaniu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(10) Organizácia, ktorá priamo organizuje súťaž je povinná viesť účtovnú evidenciu spojenú
s účtovaním finančných prostriedkov na realizáciu súťaže analyticky oddelene od účtovnej
evidencie ostatných činností organizácie podľa § 4 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 24501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie,
obce a vyššie územné celky.
(11) Pri celoštátnych súťažiach, ktoré sú vyhlasované ministerstvom školstva
a spoluvyhlasovateľom podľa § 1 Smernice ministerstva školstva, je potrebné aby organizátor
súťaže v navrhovanom rozpočte uviedol plánovanú výšku príspevku spoluvyhlasovateľa
na realizáciu akcie.

Čl. 3
Účinnosť
Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2005.

minister
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