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Návrh uznesenia   
  
  
  

Miestne zastupiteľstvo    
  
  
  

a/ berie na vedomie  
  
   
Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12   
  
 

b/ ukladá 

 

riaditeľovi organizácie Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12   

 

1/ zabezpečiť v čo najkratšom čase zmenu účelovosti priestorov určených  

     pre MŠ a následne schválenie Prevádzkového poriadku MŠ Regionálnym 

     úradom verejného zdravotníctva 

                                                                        

2/  v súčinnosti s Oddelením právnym, podnikateľských činností, evidencie 

súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ B-NM a Oddelením územného 

konania a stavebného poriadku MÚ B-NM zabezpečiť ihneď odstránenie 

bilboardov z plota ZŠsMŠ Kalinčiakova 

 

  
  
a/  s pripomienkami  

  

b/  bez pripomienok  
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Dôvodová správa  
  
  

Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na                

I. polrok 2021, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením č.19/20 dňa 

16.12.2020 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene         

a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, 

miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly, ako oprávnená osoba, vykonal kontrolu 

hospodárenia povinnej osoby : Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12.   

Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie opatrenia, vyplývajúceho zo Správy z kontroly 

hospodárenia rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12, 

uloženého MZ MČ B-NM uznesením č.05/05 z roku 2019. 

 Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 

súvisiacich s hospodárením rozpočtovej organizácie, nakladanie s majetkom, ktorý jej bol 

zverený do užívania, preverenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení               

s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce a z vlastných zdrojov za obdobie rokov 2019-

2020.  

                                                                                     

Program kontroly bol zameraný na :  

 

1. Splnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.05/05 z roku 2019 : 

     B. ukladá 

     riaditeľovi organizácie ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 

     1/  zabezpečiť v čo najkratšom čase zmenu účelovosti priestorov určených pre MŠ 

        a  následne  schválenie  Prevádzkového   poriadku  MŠ  Regionálnym  úradom               

         verejného zdravotníctva 

     2/  ihneď  zabezpečiť  dodržiavanie  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  

          a interných  predpisov  v oblasti  verejného  obstarávania   potravín  a  výkonu  

          základnej  finančnej  kontroly  dokladov, súvisiacich so zabezpečením nákupu 

          potravín.     

 

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov 

    pri  hospodárení  s  finančnými   prostriedkami   a nakladaní  s  majetkom   obce  

    zvereného do správy rozpočtovej organizácie 

 

3. Plnenie príjmov organizácie podľa ukazovateľov schváleného rozpočtu  

    za kontrolované obdobie 

 

4. Čerpanie výdavkov organizácie podľa ukazovateľov schváleného rozpočtu                               

a zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov za kontrolované obdobie 
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S P R Á V A 
z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou  Kalinčiakova 12 
___________________________________________________________________ 
 
 

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru 
kontroly ako oprávnená osoba, vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru 
miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2021, schváleného uznesením MZ MČ B-NM 
č.19/20 zo dňa 16.12.2020 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole        
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti 
samosprávy MČ B-NM, kontrolu hospodárenia Základnej školy s materskou školou 
Kalinčiakova 12. Kontrola bola vykonaná u povinnej osoby : Základná škola s materskou 
školou Kalinčiakova 12. 
 

Cieľom kontroly bolo preveriť splnenie opatrenia, vyplývajúceho zo Správy z kontroly 

hospodárenia rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12, 

uloženého MZ MČ B-NM uznesením č.05/05 z roku 2019. 

 Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

predpisov súvisiacich s hospodárením rozpočtovej organizácie, nakladanie s majetkom, ktorý 

jej bol zverený do užívania, preverenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 

hospodárení              s finančnými prostriedkami z rozpočtu obce a z vlastných zdrojov za 

obdobie rokov              2019-2020.  

 
Kontrolu vykonali : 
 
- Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór                                                     
 
- Ing. Ján Dubravec, špecialista pre oblasť kontrolnej činnosti  
 
- JUDr. Zuzana Šiserová, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť                       
 
- Elena Makytová, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť                               
 
Program kontroly bol zameraný na : 

 

 1. Splnenie uznesenia MZ MČ B-NM č.05/05 z roku 2019 : 

     B. ukladá 

     riaditeľovi organizácie ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 

     1/ zabezpečiť v čo najkratšom čase zmenu účelovosti priestorov určených pre MŠ 

        a  následne  schválenie  Prevádzkového   poriadku  MŠ  Regionálnym  úradom               

        verejného zdravotníctva 

     2/  ihneď  zabezpečiť  dodržiavanie  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  

         a interných  predpisov  v oblasti  verejného  obstarávania   potravín  a  výkonu  

         základnej  finančnej  kontroly  dokladov, súvisiacich so zabezpečením nákupu 

         potravín.     

2. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov 

    pri  hospodárení  s  finančnými   prostriedkami   a nakladaní  s  majetkom   obce  

    zvereného do správy rozpočtovej organizácie 
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3. Plnenie príjmov organizácie podľa ukazovateľov schváleného rozpočtu  

    za kontrolované obdobie 

4. Čerpanie výdavkov organizácie podľa ukazovateľov schváleného rozpočtu                         

a zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov za kontrolované obdobie 

 
Kontrola bola vykonaná v čase od 11.06.2021 do 20.10.2021 v kontrolovanom subjekte. 
/V čase kontroly dlhodobá PN pracovníčky Útvaru kontroly – časť kontroly sa musela robiť 
opakovane/. 
 
 Stav na úseku činnosti kontrolovaného subjektu bol zisťovaný nepriamou kontrolou, 

t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly.   

Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo preukázané, 

že kontrolované činnosti  boli zabezpečované nasledovne : 

 
Základná škola Kalinčiakova 12 bola zriadená na základe zriaďovacej listiny, vydanej 

dňa 01.07.2002 zriaďovateľom MČ B-NM, ako rozpočtová organizácia s právnou 
subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a územnej samosprávy v 
oblasti základných škôl a školských zariadení.  

Základná škola ako jediná v MČ B-NM nemala priradenú materskú školu. Ku dňu 

01.09.2016 bola na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č.2016-6249/1343:2-10C01 zo dňa 02.02.2016 o zaradení do siete škôl 

a školských zariadení zriadená Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12, 

Bratislava. Následne dňa 14.06.2016 prijalo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 

- Nové Mesto Všeobecné záväzné nariadenie č.7/2016, ktorým zriadilo Školský klub detí              

a Školskú jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Kalinčiakova 12, Bratislava                    

a zároveň schválilo „Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12, 

Bratislava“.  

Pôvodná organizácia ZŠ Kalinčiakova 12 k 31.08.2016 ako právny subjekt zanikla 

z dôvodu pričlenenia Materskej školy Kalinčiakova 12, ktorá bola zaradená do siete škôl 

a školských zariadení SR s termínom začatia činnosti od 10.09.2015. Novovzniknutá 

rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12 prevzala všetky 

záväzky, pohľadávky, majetok a zamestnancov pôvodných organizácií. 

 Uvedený nový subjekt vznikol po vyňatí zo siete škôl predchádzajúcej Základnej školy 

Kalinčiakova 12 /právneho subjektu/, ktorého súčasťou bol Školský klub detí a Školská 

jedáleň a zániku Materskej školy /neprávneho subjektu/ v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-

NM, ktorý spravovala ZŠ na základe poverenia starostu MČ. 

 
Podľa predmetu činnosti Zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou 

Kalinčiakova 12, škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj 
osobnosti žiaka, vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, 
demokracie a vlastenectva.  

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12 v prijatom školskom 
vzdelávacom programe s názvom „Športom ku zdraviu“ (Prostredníctvom športu v duchu 
fair-play a olympijských ideálov, k základom poznania seba a celého sveta) uprednostňuje 
hodnotový systém žiaka a snahu predchádzať problémom v správaní. Športové aktivity 
žiakov sa  realizujú nad rámec telesnej výchovy v rámci hodín športovej prípravy a krúžkovej 
činnosti. Žiaci absolvujú kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania a pod.. Svoj pohybový talent 
môžu rozvíjať vo futbalovom, hokejovom alebo florbalovom krúžku. V rámci ŠKD sa môžu 
žiaci zúčastňovať tréningového procesu futbalovej prípravky Novomestského športového 
klubu priamo v areáli školy. 
 

 Rozpočtová organizácia Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12 /ZŠsMŠ/  

hospodári s finančnými prostriedkami podľa zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 



 6 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preverovaný subjekt                               

v hodnotenom období hospodáril s rozpočtovými prostriedkami a s prostriedkami prijatými od 

iných subjektov. Pri zostavovaní rozpočtu príjmovej a výdavkovej časti sa riadil záväznými 

ukazovateľmi určenými zriaďovateľom. Rozpočet organizácie bol pre sledované obdobie 

zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v členení na jednotlivé hospodárske 

strediská. 

 

ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva podľa Opatrenia MF SR č.MF/16786/2007-31 v znení neskorších 

opatrení MF, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania, postupoch                       

v individuálnej účtovnej závierke, k finančným výkazom a pod.. Organizácia vedie 

účtovníctvo vo vlastnej réžii v sídle účtovnej jednotky. Programové vybavenie je zakúpené od 

firmy TRIMEL s.r.o. BA. Účtovná jednotka využíva moduly: UCTO, Rozpočet, Pokladňa, 

Fakturácia, Banka a podsystém majetku - Evidencia majetku. Prostredníctvom programu 

TRIMEL je zabezpečované aj zverejňovanie potrebných údajov. Mzdy a personalistika sa 

spracovávajú programom VEMA a sklad potravín v programe Školská jedáleň.  

ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 je právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, je napojená na rozpočet MČ B-NM. V záverečnom účte MČ B-NM za 

roky 2019 a 2020 sú vyhodnotené plnenia rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií 

vrátane ZŠsMŠ Kalinčiakova 12. Je konštatovaný súlad so schváleným rozpočtom 

a prijatými rozpočtovými opatreniami. 

 
 
K bodu 1/ 
 

 Za obdobie od vzniku rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ Kalinčiakova 12, t.j. od 

01.09.2016 do obdobia konania opakovanej kontroly hospodárenia uvedenej organizácie 

zahájenej v júni 2021, nebolo zabezpečené schválenie Prevádzkového poriadku MŠ ako  

súčasti ZŠsMŠ Kalinčiakova 12.    

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave, ako vecne a miestne príslušný orgán podľa zákona NR SR č.355/2007 Z.z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, vo veci posúdenia návrhu účastníka konania ZŠsMŠ 

Kalinčiakova 12, Bratislava zo dňa 07.06.2021, vyhovel žiadosti a udelil súhlas na 

prevádzkovanie priestorov Základnej školy a schválil Prevádzkový poriadok Základnej školy 

na základe súladu s príslušnými ustanoveniami zákona č.355/2007 Z.z., Vyhlášky MZ SR 

č.527/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR č.525/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na 

telovýchovno-športové zariadenia v znení neskorších predpisov. V odôvodnení uvedeného 

rozhodnutia  je vyňaté  rozhodovanie o Materskej škole, prevádzka ktorej mala byť 

posudzovaná samostatne. 

 

A : 

1/ Kontrola splnenia uznesenia MZ MČ B-NM č.05/05 z roku 2019: 

    B. ukladá  

        riaditeľovi organizácie ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 

        1/  zabezpečiť v čo najkratšom čase zmenu účelovosti priestorov určených  

             pre MŠ a následne schválenie Prevádzkového poriadku MŠ Regionálnym 

             úradom verejného zdravotníctva 

 

 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom 

v Bratislave /ďalej len „RÚVZ“/ ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods.1 písm. c/ zákona  
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č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obdržal  žiadosť ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 

v Bratislave zo dňa 07.06.2021 o vydanie rozhodnutia k návrhu o vydanie záväzného 

stanoviska k návrhu na uvedenie priestorov Materskej školy ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 /ďalej 

len „MŠ“/ do prevádzky a k schváleniu Prevádzkového poriadku MŠ. Ako prílohy boli 

doložené návrh Prevádzkového poriadku a doklad Stavebného úradu o užívaní stavby na 

posudzovaný účel. Dňa 02.06.2021 riaditeľ školy požiadal RÚVZ o zmenu v prevádzkovaní 

MŠ schválením dodatku k navrhovanému Prevádzkovému poriadku MŠ. Jedná sa 

o navýšenie kapacity tried MŠ o jednu triedu cca 15 – 18 detí a navýšenie v doterajších 

triedach z 19 na 21 detí, t.j. celkový nárast 23 – 26 detí na najbližšie dva školské roky. 

Celková kapacita MŠ by po schválení dodatku bola 99 - 102 detí.  

 Dňa 15.06.2021 bola zo strany RÚVZ vykonaná hygienická obhliadka priestorov MŠ. 

Z úradného záznamu RÚVZ vyplýva, že predmetné priestory v čase hygienickej kontroly 

nebolo možné posúdiť, nakoľko v nich neboli ukončené stavebné práce po predchádzajúcej 

rekonštrukcii vykurovacieho systému v objekte základnej školy. V hlavnej budove školy, kde 

sa nachádzajú aj 3 herne MŠ so zázemím boli steny poškodené, nevymaľované, pod 

stropom miestností bolo vedené nekryté potrubie vykurovacieho systému. Priestory MŠ boli 

nezariadené, prevádzková hygiena nevyhovujúca. Vonkajší areál MŠ nebol dokončený, 

herné prvky boli demontované, pieskovisko nebolo zhotovené.  

 V čase hygienickej kontroly boli deti umiestnené v samostatnej budove školy, kde sa 

nachádza časť priestorov MŠ, pričom boli zrealizované dispozičné zmeny v rámci zmeny 

účelu využitia jednotlivých miestností, t.j. herne/spálne. Podľa vyjadrenia riaditeľa školy 

uvedený stav mal trvať max.3 týždne. Do kontrolovaného využívania priestorov MŠ deti 

vchádzali únikovým východom /bez zádveria/, ktorý ústi priamo do chodby/šatne detí. 

Záverom RÚVZ konštatuje, že momentálny stav je z hygienického hľadiska možné 

akceptovať iba krátkodobo, za podmienky zvýšenej frekvencie sanitácie priestorov, 

častejšieho vetrania priestorov s pobytom detí a maximálneho využívania vonkajšieho areálu 

školy.  

Na odporúčanie RÚVZ, riaditeľ ZŠsMŠ požiadal o späťvzatie žiadosti na uvedenie 

priestorov MŠ do prevádzky s tým, že žiadosť opätovne podá na RÚVZ po ukončení 

stavebných prác /interiér MŠ + vonkajší oplotený areál MŠ/ a kompletnom zariadení 

priestorov MŠ. 

   

Z á v e r : 

 Do ukončenia kontroly opatrenie uložené riaditeľovi organizácie ZŠsMŠ      

Kalinčiakova 12 splnené nebolo.  Riaditeľ školy sa k vyššie uvedenému písomne vyjadril : 

 

„Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Nové Mesto zo dňa 26.júna 2014 svojim uznesením 

č.7 MMZ/16 ods.1 schválilo zriadenie novej Materskej školy pri ZŠ Kalinčiakova. Dňa 

26.06.2014 bola MZ BNM schválená uznesením č.17 kapitálová akcia na vybudovanie 

dvojtriednej MŠ v priestoroch ZŠ Kalinčiakova. 

 Dňa 25.januára 2015 číslo Star.:1058/2015 som bol ako riaditeľ ZŠ Kalinčiakova 12 

Bratislava, ktorému končilo funkčné obdobie poverený riadením Materskej školy Kalinčiakova 

12 /MŠ Kalinčiakova 12 Bratislava ešte nebola zaradená do siete škôl a nevykonávala teda 

činnosť. Činnosť začala vykonávať na žiadosť starostu Mgr. Rudolfa Kusého od 01.09.2015 

napriek tomu, že zaradená do siete bola od 10.09.2015/ a Základnej školy Kalinčiakova 12 

od 1.februára 2016 do doby skončenia výberového konania na riaditeľa Základnej školy 

s materskou školou Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava /Základná škola s materskou školou 

tiež ešte nebola zriadená a zaradená do siete škôl. Zaradená do siete škôl bola ku dňu 

01.09.2016/ najneskôr do 30.júna 2016. 
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 K tomuto bodu je tiež potrebné povedať, že všetky potrené materiály k vzniku MŠ 

Kalinčiakova 12, ktorá vznikla ako neprávny subjekt a následne všetky žiadosti a potrebné 

materiály k zrušeniu MŠ Kalinčiakova 12 a ZŠ Kalinčiakova 12 Bratislava a ku vzniku ZŠsMŠ 

Kalinčiakova 12 Bratislava som vybavoval ako poverený riaditeľ ZŠ Kalinčiakova 12 

Bratislava, čo prislúchalo zriaďovateľovi. 

 Poverenie riadením MŠ Kalinčiakova 12, ako neprávneho subjektu, nebolo zahrnuté 

v mojej náplni práce a ani po začatí činnosti a zaradení do siete škôl sa tak nestalo. 

Niekoľkokrát som upozorňoval vtedajšieho vedúceho odboru školstva p. Mgr. Vladimíra 

Nováka, aby sa dali všetky náležitosti do súladu s predpismi, aby boli jasné všetky práva 

a povinnosti povereného riaditeľa školy ZŠ Kalinčiakova 12 Bratislava, ktorá bola zriadená 

ako právny subjekt a MŠ Kalinčiakova 12 Bratislava, ktorá bola zriadená ako subjekt bez 

právnej subjektivity. 

 Taktiež som na spoločnej porade riaditeľov škôl so starostom Mgr. Rudolfom Kusým 

upozornil na fakt, že začať činnosť MŠ ako neprávneho subjektu od 01.09.2015 ešte pred 

zaradením do siete škôl, sa bez zamestnania učiteliek MŠ aspoň od augusta 2015, nedá, 

nakoľko musia pripraviť triedy a patričnú dokumentáciu. Mali by byť zamestnancami MÚ 

BNM, nakoľko sa jedná o neprávny subjekt a ja ako riaditeľ školy bez patričných úkonov zo 

strany úradu a vyhradením financií na činnosť MŠ, nemám právo ich zamestnávať. Napriek 

uvedeným argumentom boli finančné prostriedky pre zamestnancov a na chod MŠ 

Kalinčiakova 12 Bratislava, poukázané na účet vtedajšej ZŠ Kalinčiakova 12 Bratislava 

s odôvodnením, že som bol predsa poverený starostom riadením aj MŠ Kalinčiakova 12 

Bratislava s účinnosťou od 01.02.2016 a mám zabezpečiť chod novovznikajúcej dvojtriednej 

MŠ Kalinčiakova 12 Bratislava, čo som aj urobil. 

 Žiaľ za obdobie od 01.09.2016, po vzniku ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 Bratislava, som 

nebol schopný zabezpečiť schválenie Prevádzkového poriadku MŠ ako súčasti ZŠsMŠ 

Kalinčiakova 12 Bratislava, nakoľko chýbalo kolaudačné rozhodnutie pri prestavbe priestorov 

školských učební na učebne a sociálne zariadenia pre MŠ, ktorú realizovalo investičné 

oddelenie zriaďovateľa v r.2015, pred začatím činnosti MŠ ako neprávneho subjektu. Bez 

kolaudačného rozhodnutia hygiena nemohla schváliť a tak legalizovať vydaný Prevádzkový 

poriadok pre MŠ z r.2015. 

 Táto skutočnosť sa začala riešiť až po kontrole vykonanej na škole v r.2018. Po tejto 

kontrole mi bolo udelené opatrenie urýchlene riešiť schválenie Prevádzkového poriadku MŠ. 

Nechal som vyhotoviť projektovú dokumentáciu k žiadosti o zmenu účelovosti priestorov, 

ktorá bola potrebná k žiadosti. Potom som požiadal o zmenu účelovosti priestorov ZŠ pre 

MŠ, ktoré bolo schválené až rozhodnutím 9827/2018a380/2019/ÚKSP/HAVK-26 dňa 

21.11.2019 a správoplatnené 02.12.2019 a následne doručené na školu. 

 Po sviatkoch v januári 2020 som oslovil pani hygieničku Farkovú s prosbou, aby 

prišla na predbežnú obhliadku priestorov, aby sme ešte pred podaním žiadosti odstránili 

prípadné nedostatky. Žiaľ, v priebehu februára prísť nemohla pre začínajúcu epidémiu 

COVID /od.10.3.2020 do júna 2020 prebehla prvá vlna COVID/. Vzhľadom na prísne 

hygienické opatrenia v mesiacoch máj a jún a vyťaženosti zamestnancov hygieny, opäť 

nemohla prísť. 

 Zatiaľ sa na škole začali stavebné úpravy „rekonštrukcia kanalizácie a rozvodov vody“ 

od júla 2020, nasledovala rekonštrukcia kúrenia od januára 2021 do augusta 2021 

a následne čiastočná rekonštrukcia elektrických rozvodov, ktorá stále prebieha. Všetky tieto 

práce šli a doteraz sa realizujú za prevádzky školy, nakoľko sme boli aj počas COVID 

v prevádzke pre infraštruktúru. 

 Nechcel som dlhšie čakať, podal som oficiálnu žiadosť 07.06.2021 ohľadne 

schválenia Prevádzkového poriadku MŠ a následne i nového Prevádzkového poriadku ZŠ. 

Na obhliadku MŠ sa pani Farková dostavila až 15.06.2021 a spravila „Úradný záznam“, 
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vzhľadom na nedostatky /zapríčinené prestavbami/ požiadala o späťvzatie žiadosti, aby ju 

nemusela zamietnuť, čo by bolo veľmi zlé, musela by prevádzku MŠ dať zavrieť. 

 Zároveň sme sa dohodli, že po odstránení všetkých nedostatkov mám podať novú 

žiadosť s fotodokumentáciou a Prevádzkový poriadok nechá schváliť tak, ako to bolo 

s Prevádzkovým poriadkom školy. 

 Odstránené boli všetky uvedené nedostatky v Úradnom zázname, v danom termíne 

troch týždňov, okrem dvoch, zastrešenia preddveria únikového východu a detských ihrísk. 

Zatiaľ všetko na náklady školy /cca vo výške 12.000,- €/. 

 Na základe týchto skutočností sa mi preto nepodarilo splniť udelené opatrenie nechať 

schváliť Prevádzkový poriadok MŠ. “ 

 

B : 

1/ Kontrola splnenia uznesenia MZ MČ B-NM č.05/05 z roku 2019: 

    B. ukladá  

        riaditeľovi organizácie ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 

  

        2/ Ihneď zabezpečiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných 

predpisov v oblasti verejného obstarávania potravín a výkonu základnej finančnej 

kontroly dokladov súvisiacich so zabezpečením nákupu potravín 

 

 Dňa 01.01.2019 nadobudol účinnosť zákon č.345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon o verejnom obstarávaní /ZoVO/, čím došlo k zmene finančných limitov pre podlimitné 

civilné zákazky a civilné zákazky s nízkou hodnotou /ZsNH/ zadávané verejným 

obstarávateľom. V zmysle § 1 ods. 14/ ZoVO sa predmetný zákon nevzťahuje na zákazky, 

ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5.000,00 € v priebehu kalendárneho roka alebo 

počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

Finančné limity, ktoré sú vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote dôležité z hľadiska 

zvolenia správneho postupu verejného obstarávania, vymedzuje § 5 ZoVO.  

Kontrolnej skupine bola predložená Interná smernica pre obstarávanie potravín podľa 

§ 117 ZoVO, platná od 01.01.2019. Podľa predmetného vnútorného predpisu, ktorý 

vymedzuje okrem iného aj finančné limity na nákup potravín, kontrolovaný subjekt obstaráva 

potraviny v hodnote do 20.000,00 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 

zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, postupom 

priameho zadania.  

  

 Preverením dokumentácie verejného obstarávania potravín za kontrolované roky 

za účelom dodržiavania postupu podľa ZoVO a interného predpisu, neboli preukázané 

nedostatky. V roku 2019 bol zabezpečený výber dodávateľa potravín v zmysle interného 

predpisu na základe vykonaného prieskumu trhu v troch prípadoch a s vybraným 

uchádzačom bola uzatvorená kúpna zmluva /R.Petráš, Šamorín, Picado, s.r.o., Žilina, Rom-

Mon, s.r.o.,Šamorín/. V ostatných prípadoch bol nákup potravín realizovaný na základe 

objednávky. V danom roku boli potraviny zabezpečené v celkovej výške 86.276,00 €. 

 V roku 2020 bol nákup potravín zabezpečený v celkovej výške 39.597,00 €, a to na 

základe objednávky pre jednotlivých dodávateľov.  

 

Preverením stavu zabezpečovania výkonu základnej finančnej kontroly v zmysle 

zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení n.p., neboli zistené nezrovnalosti. Kontrolovaný subjekt pri použití 

finančných prostriedkov pri nákupe potravín postupoval v zmysle citovaného zákona             

a „Internej smernice k Zákonu o finančnej kontrole“, platnej od 01.02.2019. Zákonom 

č.372/2018 Z.z., s účinnosťou od 01.01.2019 došlo k zmenám a doplneniu zákona 
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č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. Bolo zistené, že použitie finančných 

prostriedkov bolo overené poverenými zamestnancami na doklade, súvisiacim s danou 

finančnou operáciou. 

                     

Z á v e r : 

 

Kontrolná skupina konštatuje odstránenie zistených nedostatkov v plnom rozsahu. 

K bodu 2/ 

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12 Bratislava-Nové Mesto 

v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a zákonom  

č.62/2018 Z.z., ktorým sa zákon č.245/2008 Z.z. mení a dopĺňa a 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, vydal pre ZŠsMŠ Kalinčiakova vnútorné normy, ktoré 

prerokoval s vedúcimi pracovníkmi ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD a pracovníkmi oddelenia EK a PAM. 

 Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou školy. Na organizačný 

poriadok nadväzuje Pracovný poriadok školy a Prevádzkové poriadky školy a materskej 

školy,  školského klubu detí a školskej jedálne. Pracovný poriadok upravuje práva, povinnosti 

a zodpovednosť zamestnancov v špecifických podmienkach vnútorného poriadku 

a upozorňuje na ďalšie vnútroorganizačné normy. 

Zásady Prevádzkového poriadku školy platia pre všetkých pedagógov školy a taktiež 

pre vychovávateľov ŠKD. Schválenie Prevádzkového poriadku pre MŠ bol predmetom 

kontroly osobitne, tak ako je uvedené v časti 1/ Správy. 

 

 Hospodárenie a finančné zabezpečenie ZŠsMŠ je zabezpečované samostatne na 

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

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č.597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona č.564/2004 

Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ako aj nariadenia Vlády SR č.630/2008 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a 

školské zariadenia. Interné smernice školy, súvisiace s hospodárením a finančným 

zabezpečením školy, obsahujú usmernenia k rozpočtu schváleného v MZ MČ B-NM, 

k vedľajšej hospodárskej činnosti školy a školských zariadení, doplnkových 

mimorozpočtových zdrojov a získaných finančných prostriedkov z grantov, fondov, 

darovaním a pod. v zmysle platných právnych predpisov o financovaní ZŠsMŠ. 

Nezrovnalosti uvádzané v predložených interných smerniciach boli v priebehu vykonávanej 

kontroly odstránené, resp. vnútroorganizačné smernice boli dopracované. 

 Organizácia vykonáva inventarizáciu majetku a záväzkov na základe vydanej 

smernice spracovanej podľa § 29 a § 30 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, ktorá 

stanovuje druhy majetku a záväzkov, spôsob priebehu inventarizácie pri jednotlivých 

druhoch, rezerv a účtov časového rozlíšenia, resp. hodnoty v podsúvahovej evidencii a pod.. 

Podľa § 26 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve zisťuje aj reálnosť ocenenia majetku 

a záväzkov v účtovníctve. Prechodné zníženie hodnoty majetku zohľadňuje riziká a straty. 

Opravné položky sú zrušené v prospech výnosov, pokiaľ inventarizácia v nasledujúcom 

období nepreukáže opodstatnenosť ich výšky. V prípade trvalého zníženia ocenenia majetku 

sa zníženie vyúčtuje na ťarchu nákladov.  

 Kontrolou vykonania dokladovej inventarizácie za obdobie rokov 2019 a 2020 bolo 

zistené, že účtovné záznamy uvádzané v hlavnej knihe sú totožné s výstupmi programu 

Evidencia majetku /v roku 2019 bola do majetku zaradená vretenová kosačka na ihrisko 

v cene 13.718,40 €/. Zostatková cena majetku z prostriedkov zriaďovateľa je totožná so 
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zostatkovou cenou, vykázanou v programe Majetok /v roku 2019 vo výške 162.937,74 € 

a v roku 2020 vo výške 154.310,46 €/. Zostatková cena majetku od zriaďovateľa z cudzích 

prostriedkov je totožná so zostatkovou cenou, vykázanou v programe Majetok /v roku 2019 

vo výške 1.293.564,94 € a v roku 2020 vo výške 1.293.475,74 €/. Organizácia eviduje  na 

účte drobný majetok nadobudnutý kúpou alebo zverený majetok vo výške 144.554,50 € 

v roku 2019 a 147.5015,63 € v roku 2020 a drobný majetok získaný cez projekty v roku 2019 

a 2020 vo výške 25.265,48 €.  

Inventúrny súpis zásob tvorí výstup z programu používaného vedúcou ŠJ pre 

sledovanie pohybu zásob /interné doklady/. Záznamy z inventarizácie pokladne sú doložené 

pri pokladničných dokladoch. Ku koncu roka 2019 bol z účtu školskej jedálne odvedený 

zostatok vo výške 1.737,30 € /v roku 2020 vo výške 25.121,56 €/, zábezpeka od rodičov vo 

výške 3.364,77 € a zostatok štátnej dotácie na stravu žiakov vo výške 12.392,40 €.  

Pohľadávky organizácie tvorili nedoplatky na stravnom /v roku 2019 vo výške    

1.519,87 € a v roku 2020 vo výške 2.025,08 €/ a neuhradené odberateľské faktúry za 

prenájom priestorov, ktoré boli predpísané ako budúci odvod príjmov /v roku 2019 vo výške 

3.865,90 € a v roku 2020 vo výške 3.256,80 €/.  

Záväzky organizácie tvorili dodávateľské faktúry časovo súvisiace s daným rokom 

a ktoré prišli do organizácie do 15.01., resp.10.01. /v roku 2019 vo výške 4.698,60 € a v roku 

2020 vo výške 872,66 €/, ďalej sa jedná o dodávateľské  faktúry za nákup potravín, ktoré boli 

v roku 2020 vo výške 39,20 € a prijaté preddavky, t.j. preplatky na stravnom /v roku 2019 vo 

výške 3.749,67 € a v roku 2020 vo výške 3.301,09 €/, mzdové prostriedky za december 

daného roka, ktoré boli zamestnancom vyplatené v januári nasledujúceho roka /v roku 2019 

v celkovej výške 43.700,96 € a v roku 2020 vo výške 62.214,20 €/, odvody do zdravotnej 

a sociálnej poisťovne, vyplývajúce z miezd /v roku 2019  vo výške 29.190,69 € a v roku 2020 

vo výške 40.313,49 €/ a ostatné priame náklady, vyplývajúce z miezd ako záväzok voči 

daňovému úradu /v roku 2019 vo výške 7.310,37 € a v roku 2020 vo výške 10.431,06 €/. 

Vyššie uvedené finančné prostriedky /záväzky/ boli uložené na depozitnom účte organizácie  

a odvedené v januárovom výplatnom termíne.  

 Organizácia predložila do ukončenia  kontroly upravenú Smernicu pre uskutočnenie 

inventarizácie majetku a záväzkov a Smernicu o práci vyraďovacej, likvidačnej a škodovej  

komisie a zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie. K uvedenému bola doložená  

dokumentácia súvisiaca s vyradením majetku, ktorý má nulovú zostatkovú hodnotu, 

z počítačovej evidencie ako aj z účtovníctva organizácie na základe predloženého návrhu na 

vyradenie majetku likvidačnou komisiou /zlý technický stav, častým používaním 

opotrebované, úplne nefunkčné, fyzicky a morálne opotrebované/.  

 

Organizácia v roku 2020 vyčíslila výšku darov nepoužitých v roku poskytnutej dotácie 

vo výške 7.500,00 €. V roku 2019 sa ku koncu roka na darovacom účte nenachádzali 

finančné prostriedky. Vzhľadom na zistené nezrovnalosti súvisiace s pravidlami a postupmi 

pre prijímanie finančných darov a uzatvorenými darovacími zmluvami /v prevažnej miere od 

Rodičovského združenia školy/, škola do ukončenia previerky predložila kontrolnej skupine 

vypracovanú a schválenú Smernicu o princípoch pri prijímaní darov, platnú od 01.09.2021, 

podľa ktorej bude v nasledujúcom období postupovať.  

 

Ku kontrole bol predložený Vnútorný mzdový predpis organizácie, účinný od 

01.09.2016, upravujúci podmienky pre odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme, ktorí sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi. Uvedená smernica 

nebola od uvedeného dátumu menená. Ku koncu previerky bola smernica doplnená o úpravy 

platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie 

platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, ktoré boli menené ku dňu 02.01.2019, 

01.09.2019, 01.01.2020  a následne, v náväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia 
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vlády SR č.388/2019 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č.388/2018 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme.    

 

Kontrolou mzdovej politiky organizácie bolo zistené, že organizácia v roku 2020 

mesačne uhrádzala financie na mzdy zamestnancom MŠ a odvody za zamestnávateľa 

z položky „stravné“. K uvedenému sa vyjadril riaditeľ školy s tým, že vzhľadom 

k nedostatočnému finančnému zabezpečeniu MŠ zo strany zriaďovateľa, bola organizácia pri 

nedostatku finančných prostriedkov nútená zabezpečiť mzdu zamestnancom MŠ a odvody 

za zamestnávateľa pravidelne mesačne, a to požičiavaním potrebných finančných 

prostriedkov zo stravného, následne boli financie vrátené na určenú položku a táto situácia  

sa opakuje periodicky i v tomto roku. Je si vedomý toho, že sa už druhý rok porušuje 

rozpočtová disciplína, o čom je informované aj ekonomické oddelenie zriaďovateľa. 

K dofinancovaniu finančného zabezpečenia MŠ zo strany zriaďovateľa došlo ku koncu roka 

2020. Podľa vyjadrenia riaditeľa školy podobná situácia nastáva aj v roku 2021. 

 

 Interná smernica pre vedenie účtovníctva organizácie, platná od 01.01.2019, bola do 

ukončenia kontroly doplnená o úpravu vyplácania preddavkov na mzdy /záloh/ a vyplácania 

mzdy v hotovosti cez pokladňu, t.j. na žiadosť po schválení riaditeľom školy /v nevyhnutných 

prípadoch/. Taktiež bola doplnená prílohová časť upravenej smernice o účtovný rozvrh za 

kontrolované obdobie, podpisové práva zamestnancov zodpovedných za obeh účtovných 

dokladov, strediská a rozúčtovanie energií.  

 

 Interná smernica o vedení pokladne bola do ukončenia previerky doplnená 

o stanovený pokladničný limit /2.000,00 €/ s tým, že limit pokladničnej hotovosti môže byť 

v odôvodnených prípadoch prekročený na základe písomného  súhlasu riaditeľa školy.  

 

 Sociálny fond bol vytvorený v plnej výške. Nevyčerpané prostriedky /záväzky zo 

sociálneho fondu/ sú nevyčerpané prostriedky, ktorých stav je totožný s konečným stavom 

na bankových výpisoch účtu sociálneho fondu za kontrolované roky /rok 2019 – 7.809,06 €, 

rok 2020 – 10.409,77 €/. Preverené boli interné doklady organizácie, t.j. tvorba SF podľa 

mesiacov v roku /mzdy/ a čerpanie SF /strava, dopravné, iné čerpanie ako odchod do 

dôchodku, poukážky zamestnancom, Deň učiteľov/. Do ukončenia kontroly bola predložená 

upravená Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu, t.j. rozpočet SF a predpokladané 

výdavky za kontrolované obdobie schválené Zamestnaneckou radou organizácie. Smernica 

bola upravená o poskytovanie jednorázového príspevku na dopravu do zamestnania a späť 

vo výške 20,00 € za stanovených podmienok. V náväznosti na uvedenú smernicu 

kontrolovaná organizácia vypracovala Smernicu stravovania zamestnancov, t.j. zásady 

poskytovania stravovania zamestnancom a príspevok zamestnávateľa na stravovania 

zamestnancov /výpočet ceny stravného lístka/. 

 

 

K bodu 3/  

 

V kontrolovanom období školského roku 2019/2020 bolo zriaďovateľom od 10.marca 

2020 prerušené vyučovanie. V období od 16.marca bolo Ministerstvom školstva a vládou SR 

prerušené vyučovanie v školách na celom Slovensku. Školy prešli na online vzdelávanie 

/prostredníctvom Dupage, resp.MS Teams/. V uvedenom období organizácia pozastavila 

prenajímanie vnútorných priestorov školy, vnútorných a vonkajších športovísk. Výpadok 

v príjmoch sa prejavil aj v poplatkoch rodičov v MŠ, ŠKD a ŠJ. Naopak, nárast výdavkov 
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spôsobili sprísnené hygienické opatrenia a zabezpečenie technikou za účelom online-

dištančnej výučby žiakov. 

 Škola ostala v prevádzke počas uzatvorenia škôl, zabezpečovala výučbu 

a starostlivosť vrátane stravy pre deti rodičov z infraštruktúry /deti policajtov, zdravotníkov, 

požiarnikov, predavačov a pod./. Zároveň bola zabezpečená dištančná výučba pre všetkých 

žiakov školy aj škôlky počas uzatvorenia prevádzky. Škola ako jediná vyučovala všetky 

predmety okrem športovej prípravy /žiaci mali denne 5-6 vyučovacích hodín na diaľku/.  

Podľa vyjadrenia riaditeľa školy, nakoľko sa jednalo o časovo náročné vyučovanie, t.j. 

menšia časť vyučujúcich z domu a väčšia časť z pracoviska, zamestnanci mali vyplácanú 

plnú mzdu. Škola zamestnáva technika, ktorý zabezpečuje a stará sa o chod všetkých 

počítačov na škole, sietí a komunikačných prostriedkov. Mzda technika je zabezpečovaná 

len z vlastných príjmov. Vykurovanie na škole je finančne náročné na kúrenie. Prostriedky 

pridelené z MŠVVaŠ sú nedostatočné /podobná situácia s vykurovaním je aj na ZŠsMŠ 

Riazanská a ZŠsMŠ Sibírska/. V rozpočtoch škôl od r.2002 nie je zohľadnená finančná 

náročnosť jednotlivých škôl v energetickej oblasti. Školy dostávajú všetky prenesené 

prostriedky podľa ich rozdelenia z MŠVVaŠ SR, tie sú priemerované na náklady všetkých 

škôl v SR, preto je umožnené zriaďovateľom prerozdeliť prostriedky na kúrenie podľa potrieb 

spravovaných škôl  /20%+,-/. Zriaďovateľ sľúbil vypracovať energetický audit škôl, ktorý 

mohol byť objektívnym ukazovateľom na prerozdeľovanie prostriedkov na vykurovanie.  

Nebol vypracovaný. Finančné náklady sú vykrývané z časti z vlastných príjmov za prenájom 

priestorov.  

Riaditeľ organizácie sa v ďalšom vyjadril aj k finančne náročnej údržbe vonkajších 

ihrísk /oproti iným školám/, ktorá bola uhrádzaná iba z prenájmov, o ktoré v dôsledku 

pandémie prišli. Magistrátu sú nahlasované každoročne vo výkazoch rôzne údaje, na 

základe ktorých prerozdeľuje mestským častiam financie na údržbu. Tieto prostriedky nie sú 

pridelené školám. Podľa vyjadrenia riaditeľa školy, sú pridelené EKO-podniku, ktorý by sa 

mal starať o zeleň a chodníky. Za pomletie konárov na štiepku a odvoz  drevín škola uhrádza 

nemalé financie EKO-podniku a na vlastné náklady vyváža kontajnery lístia. Aj tieto náklady 

sú vykrývané z vlastných príjmov za prenájmy, ktoré boli v roku 2020 podstatne nižšie. 

 

V roku 2019 organizácia hospodárila s rozpočtom schváleným MZ MČ B-NM dňa 

07.05.2019 uznesením č.5/07 v celkovej výške 1.025.019,60 € Rozpočtovými opatreniami 

starostu a MZ MČ B-NM bol rozpočet upravený na konečnú sumu 1.145.636,69 €. Na 

prenesené kompetencie bola dotácia na normatívne bežné výdavky vo výške 569.143,00 €, 

na nenormatívne výdavky vo výške 30.238,00 €. Na plynulý chod školy boli ďalej použité 

prostriedky z rozpočtu MČ B-NM vo výške 100.076,00 € a dary vo výške 2.729,00 €. Mzdové 

výdavky boli celkovo vo výške 417.881,00 €, odvody do poisťovní vo výške 144.666,00 € 

a transfery vo výške 1.333,00 €. Na prevádzku školy boli čerpané finančné prostriedky                 

v celkovej výške 138.306,00 €. Na základe úpravy v rozpočte boli znížené  finančné 

prostriedky na žiakov, ktorí príspevok nečerpali, t.j. na lyžiarsky kurz – 3.750,00 € /RO č.3/, 

na školu v prírode – 1.800,00 € /RO č.15/. 

 

 V roku 2020 organizácia hospodárila s rozpočtom schváleným MZ MČ B-NM dňa 

04.02.2020 uznesením č.13/04 v celkovej výške  1.076.271,20 €. Rozpočtovými opatreniami 

starostu a MZ MČ B-NM bol upravený na konečnú sumu 1.231.567,70 €. Na prenesené 

kompetencie bola dotácia na normatívne bežné výdavky vo výške 662.683,00 €, na 

nenormatívne výdavky vo výške 40.627,00 €. Na plynulý chod školy boli ďalej použité 

prostriedky z rozpočtu MČ B-NM vo výške 57.759,00 € a dary vo výške 6.429,00 €. Mzdové 

výdavky boli celkovo vo výške 503.456,00 €, odvody do poisťovní vo výške 164.396,00 € 

a transfery vo výške 678,00 €. Na prevádzku školy boli čerpané finančné prostriedky 

v celkovej výške 98.968,00 €. Na základe úpravy v rozpočte boli vrátené nevyčerpané 
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finančné prostriedky za žiakov, ktorí príspevok nečerpali, t.j. na lyžiarsky kurz  - 1.950,00 € 

/RO č.16/   a na školu v prírode – 1.900,00 € /ROč.43/, ku koncu roka na základe zúčtovania 

poskytnutých finančných prostriedkov bola vrátená dotácia k stravovacím návykom ZŠ vo 

výške 19.637,65 €, MŠ vo výške 3.216,00 € a finančné prostriedky ZŠ na originálne 

kompetencie vo výške 3.913,30 €. 

 

 Rozpočtovými opatreniami MČ B-NM č.15 a č.19 bol, na základe prijatých darov,  

zriadený transparentný účet MČ B-NM – „dary“ a z neho navýšený rozpočet ZŠsMŠ 

Kalinčiakova v položke Tovary a služby na dezinfekciu priestorov dodávateľským spôsobom 

v rámci podpory prevencie, zabráneniu šíreniu a zmierneniu následkov ochorenia spojené 

s COVID-19. Jednalo sa o finančnú čiastku +2.414,00 € a +303,61 €. 

 

 Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu k poskytnutým 

prostriedkom účelovo určeným na sanáciu výdavkov priamo implikovaných vznikom 

pandémie, súvisiacej s ochorením COVID-19, boli rozpočtovým opatrením MČ B-NM č.38 

organizácii zvýšené rozpočtové prostriedky na úseku školstva /normatívne/ na dohodovacie 

konanie, v rámci ktorého sa podľa § 8c zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zvýšilo čerpanie 

výdavkov priamo implikovaných pandémiou, t.j. + 1.600,00 €.   

 

 V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a uznesením MZ MČ B-NM č.05/07 zo dňa 

07.05.2019 bol upravený ZŠsMŠ Kalinčiakova rozpočet  príjmovej časti  

- rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č.59 v časti bežných príjmov a bežných 

výdavkov v programe 8.2. z dôvodu prekročenia rozpočtových vlastných príjmov za 

materské školy, školské kluby detí, réžiu, ostatných príjmov a príjmov za stravné ŠJ 

z položiek rozpočtu kódu zdroja 72g /vlastné príjmy/ vo výške +46.259,14 € a kódu zdroja 

72f /stravné/ vo výške +13.303,74 €. 

 

   V súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov a uznesením MZ MČ B-NM č.13/05 zo dňa 

04.02.2020 bol upravený ZŠ s MŠ Kalinčiakova rozpočet  príjmovej časti 

-  rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č.55 v časti bežných príjmov a bežných 

výdavkov v programe 8.2. v časti bežných grantov a transferov z dôvodu prekročenia 

rozpočtových prostriedkov na daroch +6.713,90 €, 

-  rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č.85 v časti nedaňových príjmov a bežných 

výdavkov v programe 8.2. z dôvodu prekročenia rozpočtových vlastných príjmov za 

materské školy, školské kluby detí, réžiu, ostatných príjmov a príjmov za stravné ŠJ 

z položiek rozpočtu kódu zdroja 72 g /vlastné príjmy/ vo výške –14.901,09 € a kódu zdroja 

72f /stravné/ -3.670,20 €.  

 

Rekapitulácia plnenia upravených bežných príjmov a celkových príjmov /spolu granty 

a transfery, zábezpeka na stravu a transfery zo štátneho rozpočtu/ ku dňu 31.12.2019  

/224.562,88 €, celkovo 229.570,31 €/, a ku dňu 31.12.2020 /116.859,53 €, celkovo   

140.732,36 €/:  

 

A. 

Príjmy z prenájmov :                r.2019 -  102.409,91 € 

                                                 r.2020 -    56.161,17 €     
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Zníženie uvedených príjmov bolo spôsobené znížením príjmov z krátkodobých 

nájmov vonkajších a vnútorných športovísk a z krátkodobých prenájmov školských 

priestorov. 

 

Kontrolou uzatvorenej zmluvy GRANDE MGN s.r.o. č.319/2018 /parkovacia plocha na 

10 rokov/, ktorá nadobudla platnosť 09.11.2018 a je platná do 14.11.2028, bolo zistené, že 

zmluva bola podpísaná vzhľadom na plánovanú investíciu nájomcu vybudovať asfaltové 

bezplatné parkovacie plochy v blízkosti reštaurácie a školských ihrísk. Podľa vyjadrenia 

riaditeľa organizácie projektová dokumentácia už bola vypracovaná, sú riešené prístupy na 

cestné komunikácie MČ Ružinov a Magistrátu. Vzhľadom na maximálnu využiteľnosť 

priestoru prevzala spoločnosť GRANDE MGN s.r.o. nástupnícke práva a povinnosti od Golf 

Club Prievaly, vyplývajúce z nájomnej zmluvy č.2/2013, ktorú riaditeľ organizácie dodatkom 

č.3 predĺžil do 31.08.2021. Riaditeľ školy uvedené zdôvodnil možnosťou dopracovania štúdie 

tribúny k futbalovým ihriskám školy, pod ktorými by boli prenajímané parkovacie plochy 

a spoločnosť GRANDE MGM s.r.o. mohla preukázať nájom k celému pozemku, na ktorom 

majú byť parkovacie miesta. 

Kontrolou uzatvorenej zmluvy GRANDE MGN č.1/2015 uzatvorenej na 5 rokov 

/plocha, na ktorej je presklená terasa/ bolo zistené, že prenajímateľ požiadal o jej predĺženie 

v máji 2020 MÚ B-NM, kedy končila jej účinnosť. Podľa vyjadrenia riaditeľa organizácie 

uvedené malo v riešení právne oddelenie MÚ B-NM v spolupráci so Stavebným úradom. 

Nakoľko predmet nájmu /terasa/ nespĺňa z hľadiska kolaudácie patričné náležitosti, je 

potrebné vykonať určité stavebné úpravy. Následne by mala prebehnúť kolaudácia a na jej 

základe by mala byť uzatvorená nová nájomná zmluva. 

Podľa vyjadrenia riaditeľa k vzniknutému stavu uzatvárania vyššie uvedených 

nájomných zmlúv, spoločnosť GRANDE MGN s.r.o. od začiatku nájomné vzťahu uhrádzala 

svoje záväzku vždy včas aj počas pandémie COVID. Bola ústretová k požiadavkám školy 

/orez stromov na svoje náklady, finančné príspevky pre MČ B-NM ako osobitný zreteľ, 

vypracovanie štúdie a prisľúbená spoluúčasť na vybudovaní tribúny/. Pre školu príjem z 

prenájmu predstavoval v roku 2019 sumu 11.000,00 € a v roku 2020 cca 10.000,00 €. 

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vydala na základe uznesenia MČ B-NM č.5/17 

zo dňa 07.05.2019 úplné znenie Zásad prenajímania nehnuteľností, ktoré sú MČ B-NM 

zverené do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení dodatku č.1 a 2. V ustanovení   

§ 6 Zásad v časti I.a/ je uvedená cena nájomného osobitne v areáli ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 

vo výške 520,00 €/rok s tým, že táto cena nájomného má časovú platnosť výlučne do 

31.12.2018.  

Ku kontrole každoročne uzatváraných zmlúv s niekoľkými bilboardovými 

spoločnosťami /ISPA, NUBIUM, Akzent Big bord, a.s., EURO AWK, spol.s.r.o/ sa vyjadril 

riaditeľ organizácie s tým, že pri prenajímaní bilboardov postupoval na základe „Cenníka 

prenajímania vonkajších priestorov školy“, ktorý tvorí prílohu k vyššie uvedeným Zásadám 

prenajímania. Všetky  nájmy boli ukončené do decembra 2020. V súčasnosti sú bilboardy 

bez platných nájomných zmlúv. Základná škola vyzvala bilboardové spoločnosti po ukončení 

nájomných zmlúv na odstránenie bilboardov, ale nie v zákonom stanovenom termíne 

/právnym oddelením MÚ B-NM nebolo podané súdne vypratanie priestorov/. Z uvedeného 

dôvodu Stavebný úrad zo zákona predĺžil dobu trvania reklamných stavieb. Riaditeľ 

organizácie predložil ku kontrole starostovský list zo dňa 12.08.2021, kde je uvedené, že MZ 

schválilo nepredlžovať zmluvy s reklamnými spoločnosťami na reklamné zariadenia 

a vzhľadom na to, že základná škola nevyzvala bilboardové spoločnosti na vypratanie pred 

uplynutím lehoty, tak Stavebný úrad musí zo zákona predĺžiť dobu trvania reklamnej stavby. 

Zároveň požiadal riaditeľa organizácie v uvedenej záležitosti sa spojiť s právnym oddelením 
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MÚ B-NM a Stavebným úradom /rozhodnutie o povolení trvania reklamnej stavby do 

31.12.2021 – ISPA, s.r.o., a NUBIUM, s.r.o./. 

 

 Kontrolná skupina navrhuje prijať nápravné opatrenie na odstránenie zisteného 

nedostatku. 

 

B. 

Poplatky za MŠ a ŠKD               r.2019 -   41.456,26 €  

                                                   r.2020 -   39.621,49 €  

 Rozpočet bol schvaľovaný podľa nahláseného počtu detí navštevujúcich MŠ /74-77/ 

a žiakov navštevujúcich ŠKD /94-102/. Výška uhrádzaných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM je každoročne 

schvaľovaná MZ MČ B-NM Všeobecne-záväzným nariadením. Poplatky sú uhrádzané 

bezhotovostným prevodom s uvedením variabilného symbolu dieťaťa. Príspevok v MŠ sa 

neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

Kontrolou uvedeného boli náhodným spôsobom preverené príjmy organizácie, t.j. bankové 

výpisy príjmového účtu, resp. poštové poukazy a náväznosti na uvedené predpisy a úhrady 

poplatkov v členení na účet ŠKD a účet MŠ.   

 Na úhradu nákladov činnosti ŠKD uhrádzal zákonný zástupca dieťaťa príspevok    

25,00 €/mesiac na pravidelnú dochádzku a 12,50 €/mesiac ak dieťa navštevuje ŠKD len 

v čase rannej činnosti ŠKD. 

 Podľa vyjadrenia riaditeľa školy napriek zvýšeným prostriedkom z MČ B-NM na dieťa 

v MŠ na sumu 1.900,00 €/rok a odsúhlasenia zvýšených poplatkov od rodičov na                  

50,00 €/mesačne, čo je cca 500,00 €/rok na dieťa pri priemerných skutočných nákladoch na 

jedno dieťa /cca 2.300,00 € až 2.500,00 €/, sú náklady na prevádzku jednotlivých MŠ 

nedostatočné. V roku 2020 nastal schodok v časti príjmov od rodičov a zriaďovateľ bol 

nútený dofinancovať ku koncu roka Materskú školu. Tento stav je pretrvávajúci  aj v roku 

2021. 

 

C. 

Režijné náklady ŠJ                    r.2019 –  10.318,40 € 

                                                   r.2020 –    4.316,25 €  

 Schválením VZN MČ BNM č.2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach sa s účinnosťou od januára 2019 zjednotila 

výška poplatku rodiča na režijné náklady vo všetkých školských jedálňach /5,00 €/. Od 

septembra 2019, kedy bol hradený príspevok na potraviny štátom, rodičia uhrádzali na dieťa 

iba režijné náklady. 

 Finančné prostriedky z režijného poplatku sa v školských jedálňach využívajú  na 

nákup nového vybavenia a zariadenia, údržbu a opravy, nákup čistiacich prostriedkov 

a v prevažnej miere na úhradu energií z dôvodu, že výška príspevku určená na tento účel nie 

je postačujúca na pokrytie celkovej spotreby energií prevádzkového zariadenia. 

 Kontrolou uvedeného boli náhodným spôsobom preverené bankové výpisy 

potravinového  účtu a príjmového účtu organizácie, t.j. mesačné prevody režijných poplatkov 

z príjmového účtu organizácie na potravinový účet ŠJ. 

 

D. 

Stravné                                       r.2019 -   63.303.74 € 

                                                   r.2020 -    10.329,80 €  

 Od roku 2019 /novelizácie § 4 zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách/, rodičia 

predškolákov za stravovanie detí uhrádzali iba rozdiel medzi finančným pásmom určeným vo 

VZN MČ BNM a výškou príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
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zariadeniach zriadených MČ B-NM. Na základe nového VZN MČ B-NM, platného od apríla 

2019, doplatok uhrádzala školám MČ B-NM. Rodičia predškolákov uhrádzali iba mesačný 

poplatok za réžiu školskej jedálne. Od septembra 2019 bol príspevok na potraviny hradený 

štátom.  

 Kontrolou uvedeného boli náhodným spôsobom preverené mesačné evidencie 

stravovaných osôb a poplatkov, predpis stravného, preplatky, resp. nedoplatky, bankové 

výpisy príjmového účtu, t.j. prijaté úhrady, resp. vyplatené preplatky na stravnom /prílohy 

k vyúčtovaniu/. 

 Rozpočtovými opatreniami starostu MČ B-NM v roku 2019 a v roku 2020 bol 

vykonaný presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov z položky rozpočtu 

MČ B-NM „ZŠ-Rezerva-obedy zadarmo“ na vzniknutý finančný rozdiel medzi dotáciou a 

stravnou jednotkou určenou v zmysle VZN MČ B-NM č.5/2019  o výške príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-NM. 

Presuny boli vykonané na rozpočtovú položku „Potraviny-ZŠsMŠ Kalinčiakova, posledný 

ročník MŠ Kalinčiakova“. 

 

E.  

Ostatné príjmy /nerozpočt./               r.2019 -   7.073,27 € 

                                                          r.2020 -    6.428,12 € 

 

 Ostatné bežné príjmy organizácie tvorili v kontrolovanom období náhrady poistného 

plnenia v danom roku /vratky SP/. 

 

F. 

Granty a transfery                             r.2019 -    1.642,66 € 

                                                          r.2020 -  11.713,90 € 

 V kontrolovaných rokoch škola získala finančné prostriedky najmä od Rodičovského 

združenia žiakov školy ako účelové finančné prostriedky na skvalitnenie vyučovania na 

škole. Uvedené finančné prostriedky boli použité na úhradu dodávateľských faktúr 

súvisiacich s určeným účelom použitia.  

 Okrem uvedeného škola vyberala bez darovacej zmluvy /evidencia vedená 

u tajomníčky školy/ v kontrolovanom období  finančné prostriedky od rodičov žiakov, ktorí 

navštevovali viac ako jeden krúžok v danom školskom roku /vzdelávacie poukazy/. Takého 

finančné prostriedky sú určené na  odmeny učiteľom, ktorí vedú jednotlivé krúžky v škole, na 

základe evidencie vo Výkazoch krúžkovej činnosti a na materiálne zabezpečenie krúžkovej 

činnosti.  

 Do ukončenia kontroly bola v kontrolovanej organizácii vydaná „Smernica 

o princípoch pri prijímaní darov“, v ktorej sú uvedené i podstatné náležitosti, ktoré musí 

darovacia zmluva obsahovať. 

 Okrem finančných darov získaných od Rodičovského združenia žiakov školy, škola 

získala finančné prostriedky od Ministerstva vnútra SR na základe „Zmluvy o usporiadaní 

a spolufinancovaní športových súťaží“ /v roku 2019 : 220 €, 340 €, 500 €, 190 € a v roku 

2020: 400 €/. V roku 2020 na základe darovacej zmluvy uzatvorenej s IMMOFINANZ 

SERVICE SLOVAK REPUBLIC, s.r.o. škola získala na technické vybavenie 5.000,00 € a od 

Hlavného mesta SR Bratislava 2.500,00 € na Projekt Deti pre Bratislavu. 

 Okrem uvedeného boli škole poskytnuté vecné dary od Rodičovského združenia a od 

fyzickej osoby pre MŠ /doložené odovzdávajúce a preberajúce protokoly/. 

 

G. 

Transfery zo štátneho rozpočtu           r.2019 -            0,00 € 

                                                             r.2020 -   12.158,93 € 
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 ZŠsMŠ Kalinčiakova bol v roku 2020 Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bratislava  poskytnutý finančný príspevok vo výške 12.158,93 €. Finančný príspevok bol 

poskytovaný pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu 

alebo výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov na úhradu časti mzdových 

nákladov pre zamestnávateľa  v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti 

v materských školách“ /počet podporených miest 4/.  Príspevok bol poskytnutý na základe § 

54 ods.1 písm. e/ zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Príspevok bol organizácii poskytnutý na základe žiadosti zo dňa 11.08.2020 za 

obdobie od 13.03.2020 do 30.06.2020  ako refundácia časti mzdových nákladov. 

 Vzhľadom na vážnu finančnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 zriaďovateľ 

/prednosta MÚ/ požiadal dňa 23.10.2020 o vrátenie týchto finančných prostriedkov do 

rozpočtu do 31.10.2020 na účet MÚ B-NM. Zároveň upozornil na dodržanie šetriacich 

úsporných opatrení, nakoľko bol celoplošný výpadok dane z príjmu FO a ostatných príjmov. 

 

H. 

Zábezpeka na stravu                         r.2019 -      3.364,77 € 

                                                           r.2020 -             0,00 €   

 V roku 2019 bol na účet zriaďovateľa k 31.12.2019 odvedený zostatok účtu školskej 

jedálne vo výške /1.737,30 €/, zábezpeka od rodičov vo výške 3.364,77 a zostatok štátnej 

dotácie na stravu žiakov vo výške /12.392,40 €/. 

 V roku 2020 bol na účet zriaďovateľa odvedený iba zostatok účtu školskej jedálne 

/25.121,56 €/.  

 

 Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení súvisiacich s vlastnými príjmami 

organizácie je možné konštatovať, že dosiahnuté príjmy /poplatky MŠ a ŠKD, nájomné, 

réžia, iné príjmy/ boli pravidelne odvádzané na účet zriaďovateľa. Mesačné prehľady 

o odvedených prostriedkoch podľa Opatrenia MF SR zodpovedali kontrolovaným príjmovým 

účtovným operáciám v danom účtovnom období. Zúčtovanie odvodov príjmov RO do 

rozpočtu zriaďovateľa bolo odsúhlasené prostredníctvom zúčtovacích vzťahov  medzi 

zriaďovateľom a organizáciou. 

 

 Na základe zistených skutočností a navrhnutého opatrenia na nápravu sa k  správe 

z vykonanej kontroly písomne vyjadril riaditeľ ZŠsMŠ Kalinčiakova s tým, že je veľmi náročné 

sledovať všetky zmeny zákonov, od zákonov týkajúcich sa životného prostredia, 

pracovnoprávnych vzťahov a najmä  školských predpisov. Dopĺňanie  vnútorných smerníc, 

ich aktualizácia pri všetkých tých zmenách nasledujúcich v krátkom slede za sebou, hlavne 

v oblastiach, ktoré priamo nesúvisia so školskou legislatívou, je veľmi náročné. Ak v tejto 

oblasti niečo zachytí niektorý riaditeľ, alebo nájde na webe, tieto informácie si vymenia, 

snažia sa navzájom si pomáhať pri tvorbe vnútorných smerníc. Východisko vidí, tak ako je to 

napr. v Ružinove, keby vedel zriaďovateľ upozorniť na prichádzajúce zmeny a zabezpečil 

vzor, podľa ktorého by si organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vedeli urobiť jednotne 

zmeny a jednotlivé oddelenia by  komunikovali pri týchto zmenách prostredníctvom 

Školského úradu.  

 V právnej oblasti, s výnimkou vyhotovení zmlúv, vidí zo strany zriaďovateľa 

minimálnu podporu. Na školách chýba právnik, ktorý by vedel zastupovať 

v pracovnoprávnych sporoch, sporoch s rodičmi, ktorý by vedel upozorniť na zmeny  v 

zákonoch a súvisiacich VZN. V minulosti bývalá Školská správa mala právnika, ktorý 

zabezpečoval školám právnu pomoc. 

 V ekonomickej oblasti a oblasti personalistiky vidí zo strany zriaďovateľa metodické 

riadenie v minimálnej miere, pričom je to jedna z najdôležitejších oblastí pre existenciu škôl. 
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Všetky predpisy, ich zmeny si musia školy naštudovať samostatne a zapracovať do 

vnútorných predpisov škôl /PAM – veľa za sebou nasledujúcich zmien, fluktuácia 

zamestnancov na škole/. Je presvedčený, že zriadenie centrálneho strediska, 

zabezpečujúceho školám servis v oblasti ekonomiky a personalistiky, na ktorom by sa 

finančne podieľali, by bolo dobrým riešením pre školy aj zriaďovateľa. 

 V písomnom stanovisku riaditeľa školy k pomoci a metodickému riadeniu zo strany 

riaditeľa je uvedená i oblasť BOZP a PO, oblasť GDPR a Pracovná zdravotná služba. 

 

 

K bodu 4/  

 

Pri hospodárení s finančnými prostriedkami sa preverovaný subjekt riadi zákonom 

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

zákonov v platnom znení. Zákonom č.310/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č.523/2004 Z.z. bolo upravené rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová 

organizácia s účinnosťou od 01.01.2018 rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch 

organizácie, t.j. súčasťou jej rozpočtu sú všetky prostriedky, s ktorými hospodári. Podľa § 22 

zákona č.523/2004 Z.z. tak rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami 

vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov. Bolo preukázané, že súčasťou rozpočtu za 

hodnotené roky v preverovanej organizácii boli všetky príjmy a výdavky, s ktorými 

hospodárila, vrátane všetkých prostriedkov prijatých od iných subjektov, pričom sa riadila 

záväznými ukazovateľmi určenými zriaďovateľom na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet 

organizácie na hodnotené obdobie bol zostavený podľa platnej rozpočtovej klasifikácie v 

členení na  jednotlivé hospodárske strediská. Na rok 2019 bol schválený uznesením MZ MČ 

B-NM č.05/07 zo dňa 07.05.2019 a na rok 2020 bol schválený uznesením MZ MČ B-NM 

č.13/04 zo dňa 04.02.2020. Zmeny rozpočtu boli vykonané rozpočtovými opatreniami 

starostu MČ B-NM v súlade so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene       a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. a zákonom č.583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n.p.. 

 

 Kontrolovaná organizácia, ako samostatná účtovná jednotka, účtuje v sústave 

podvojného účtovníctva podľa opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 08.08.2007, ktorým 

sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 

a príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších zmien a predpisov. 

Organizačné zložky organizácie sú v rozpočte pri rozpočtovej klasifikácii označené ako 

strediská, v účtovníctve sa strediská nepoužívajú. Funkčnú klasifikáciu výdavkov od 

01.01.2015 upravuje Vyhláška ŠÚ SR č.257 zo dňa 18.09.2014, ktorou sa vydáva štatistická 

klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). V podmienkach kontrolovanej účtovnej 

jednotky bola pre rozúčtovávanie výdavkov na jednotlivé strediská vytvorená nasledovná 

funkčná klasifikácia : 

09111 - MŠ 

09121 - ZŠ I. stupeň  

09211 - ZŠ II. stupeň 

0950   - ŠKD 

09602 - ostatní nepedagogickí zamestnanci ZŠ 

09603 - ŠJ pri ZŠ 

 

Podiely výdavkov na prevádzku pre jednotlivé strediská sú dané kvalifikovaným 

odhadom, berúc do úvahy všetky relevantné faktory, ako ročné obdobie, prázdniny, účasť 

detí v škole v prírode, na lyžiarskom výcviku a tým ich neúčasť v škole a pod.. Výdavky na 

základnú školu sú delené na polovicu. Medzi ostatných nepedagogických zamestnancov 
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školy patrí mzdová a finančná účtovníčka, tajomníčka školy, tri upratovačky, školník 

a počítačový technik.  

Organizácia vedie účtovníctvo vo vlastnej réžii na Kalinčiakovej ul. s použitím 

programového vybavenia od firmy TRIMEL s.r.o.,BA, obsahujúci modul : Účtovníctvo, 

Rozpočet,  Pokladňa, Fakturácia, Banka, Zmluvy, Objednávky a súčasťou programu je aj 

zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv. Mzdové účtovníctvo je vedené v programe VEMA 

a sklad potravín v programe Školská jedáleň.  

 Kontrolovaný subjekt má v súvislosti s vedením účtovníctva vydaný v zmysle zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. a súvisiacich právnych predpisov vnútorný riadiaci 

predpis „Interná smernica pre vedenie účtovníctva“  zo dňa 01.01.2019.                        

 Ku kontrole boli predložené aj ďalšie interné smernice a normy súvisiace s činnosťou 

preverovanej organizácie, a to : 

Prevádzkový poriadok ZŠ od 01.09.2016 

Prevádzkový poriadok MŠ od 01.09.2016 

Prevádzkový poriadok ŠJ od 01.09.2019 

Organizačný poriadok od 01.09.2016 vrátane Organizačnej štruktúry školy 

Pracovný poriadok od 20.03.2020  

Kolektívna zmluva na r.2019-2020 

Interná smernica /IS/ - Vzdelávacie poukazy od 01.09.2016 

IS pre uskutočnenie inventarizácie od 01.01.2015 

IS k zákonu o finančnej kontrole od 01.02.2019 

IS na vedenie pokladne od 01.08.2017 

IS na zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv od 01.09.2016 a iné, 

ktorých dodržiavanie bolo overené počas kontroly jednotlivých oblastí. 

 

Poskytovanie finančných prostriedkov pre základné školy upravuje zákon      

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

n.p. a nariadenie vlády SR č.630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení n.p.. 

Zdroje ich financovania sú transfery na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu, 

ktorými sú financované základné školy a transfery na originálne kompetencie, ktorými sú 

financované materské školy, školské jedálne a školské kluby detí. Od 01.01.2018 sú obciam 

v zmysle Nariadenia vlády SR č.356/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 

č.668/2004 Z.z. prideľované finančné prostriedky  z výnosu dane z príjmov fyzických osôb na 

činnosť ŠKD podľa počtu prijatých detí do ŠKD a nie ako to bolo predtým podľa počtu 

všetkých žiakov základnej školy /základných škôl na území obce/. Súčasne bola zmenená 

hodnota koeficientu na dieťa ŠKD z 1,6 na hodnotu 6,0 z dôvodu, že počet osôb, na ktoré sú 

finančné prostriedky rozdeľované, je nižší.   

 V náväznosti na rozpis finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na 

úseku školstva z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, boli kontrolovanej organizácii priebežne 

poukazované transfery bežných výdavkov, ktoré boli určené a schválené zriaďovateľom. 

Normatívny príspevok pre školy je určený počtom jej žiakov a normatívnym objemom 

finančných prostriedkov prislúchajúcim na 1 žiaka školy pre kalendárny rok. Nenormatívne 

finančné prostriedky boli kontrolovanému subjektu poskytnuté na základe žiadosti a počte 

žiakov pri zbere údajov v zmysle vyššie citovaného zákona. 

Vykonanou kontrolou dokladov bolo preukázané, že v roku 2019 boli preverovanému 

subjektu poskytnuté dotácie zo ŠR, od zriaďovateľa a iných zdrojov celkovo v objeme 

1.150.748,79 € a ich čerpanie bolo vo výške 1.138.270,54 €, v tom na prenesené 

kompetencie bolo čerpanie vo výške 626.823,80 €, z toho normatívne bežné výdavky boli 

čerpané vo výške 569.143,00 € na mzdové prostriedky a odvody a prevádzkové náklady. 

Nenormatívne bežné výdavky boli čerpané vo výške 53.032,28 € na vzdelávacie poukazy 
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/mzda pre vedúcich krúžkov, pomôcky, energie/, na nákup učebníc, na školu v prírode  pre 

žiakov I. stupňa ZŠ, na lyžiarsky výcvik, na asistenta učiteľa,  pre deti MŠ, ktoré majú 1 rok 

pred splnením školskej dochádzky, na mimoriadne výsledky žiakov a na tzv. „obedy 

zadarmo“.  

V rámci originálnych kompetencií bola čerpaná dotácia spolu vo výške 415.565,74 €, 

z toho 67.493,31 € pre ŠKD, 92.616,84 € pre ŠJ, 155.379,42 € pre MŠ a 100.076,17 € pre 

ZŠ /dotácia z MÚ, na korčuliarsky a plavecký výcvik, vlastné príjmy/ 

Ostatné dotácie boli čerpané vo výške  82.162,60 € /dary, potraviny, havárie/.   

Kapitálové výdavky  v danom roku boli čerpané v objeme 13.718,40 €. 

 

Na základe porovnania poskytnutých a skutočne čerpaných finančných prostriedkov 

bolo zistené, že organizácia dňa 31.12.2019 vrátila nepoužité finančné prostriedky vo výške 

85,85 € na účet zriaďovateľa /výpis z účtu č. 12/ a poskytnuté dotácie boli použité na daný 

účel.   

Čerpanie rozpočtovaných prostriedkov bolo v roku 2019 podľa ekonomickej 

klasifikácie  nasledovné :  

                                                         Rozpočet / po úprave / :           Čerpanie : 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy                  614.157,23 €                        614.250,72 €                                     

Poistenie a príspevok do fondov            215.352,92 €                        215.352,92 € 

Tovary a služby                                      293.934,22 €                        287.756,18 € 

Bežné transfery                                          7.192,32 €                            7.192,32 €                                                                                                                                                                                                      

                                                                                      

 V roku 2020 boli preverovanému subjektu poskytnuté dotácie zo ŠR, od zriaďovateľa 

a iných zdrojov spolu vo výške 1.196.227,03 € a ich čerpanie bolo vo výške 1.165.610,08 €, 

v tom na prenesené kompetencie bolo čerpanie vo výške 741.421,68 €, z toho normatívne 

bežné výdavky boli čerpané vo výške 661.083,00 € na mzdové prostriedky a odvody 

a prevádzkové náklady. Nenormatívne bežné výdavky boli čerpané vo výške 80.338,68 € na 

vzdelávacie poukazy /mzda pre vedúcich krúžkov, energie, pomôcky na krúžky/, na nákup 

učebníc, na asistenta učiteľa, pre deti MŠ, ktoré majú 1 rok pred splnením školskej 

dochádzky, na podporu udržania zamestnanosti, na stravné.  

Prenesené kompetencie z r. 2019 /vratky strava/ boli čerpané vo výške 12.392,40 €. 

Na originálne kompetencie bola poskytnutá dotácia v objeme 290.864,08 € a čerpanie bolo 

vo výške 286.950,76 €, z toho pre ŠKD vo výške 62.552,09 € pre ŠJ vo výške 83.990,76 €, 

pre MŠ vo výške 132.859,19 € a pre ZŠ vo výške 7.548,72 €.  

Ostatné dotácie boli čerpané v objeme 124.845,24 € /dary, vlastné zdroje, Covid 19 - 

dezinfekcia, ročné zúčtovania ZP/. V rámci ostatných dotácií boli čerpané finančné 

prostriedky aj na realizáciu národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II“ na základe zmluvy č.2020 MPC NP PoP2 pre MŠ a zmluvy č.2020 MPC NP 

PoP2 pre ZŠ, obidve  zo dňa 24.08.2020, uzatvorené na dobu realizácie projektových aktivít 

najneskôr do 31.08.2022. Realizátorom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, 

Ševčenkova 11, BA.  Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho 

fondu. V roku 2020 boli refundované výdavky pre MŠ vo výške 5.496,28 € a pre ZŠ vo výške 

6.071,81 € na mzdy           a odvody spolu pre 5 zamestnancov /asistent učiteľa, špeciálny 

pedagóg/. Predmetné zmluvy boli zverejnené na webovej stránke školy v zmysle zákona 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení n.p., pod evidenčným č. 9 

a č.10. 

 Kapitálové výdavky  v roku 2020  čerpané neboli.  
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Preverením dotácie rozpočtových prostriedkov porovnaním poskytnutých a skutočne 

čerpaných finančných prostriedkov bolo zistené, že organizácia nevyčerpanú dotáciu spolu 

vo výške 30.616,95 € vrátila na účet zriaďovateľa do 31.12.2020.             . 

 

Čerpanie rozpočtovaných prostriedkov v roku 2020 bolo podľa ekonomickej 

klasifikácie  nasledovné :  

                                                             Rozpočet / po úprave /:            Čerpanie : 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy                   724.258,85 €                         730.505,58 €                 

Poistenie a príspevok do fondov             245.030,12 €                         245.030,12 €   

Tovary a služby                                       219.210,15 €                         204.597,35 €     

Bežné transfery                                           3.068,58 €                             3.068,58 €    
                                                                                                                      

Kontrolou náhodne vybraných účtovných dokladov za hodnotené obdobie bolo 

zisťované dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení                       

s verejnými prostriedkami, ako aj zisťovanie stavu v oblasti vnútorného kontrolného systému  

organizácie /ZFK/, kde boli preukázané nasledovné skutočnosti :  

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2019 bol schválený v objeme 996.169,60 €, 

úpravou bol navýšený na 1.130.636,69 € a čerpaný bol vo výške 1.124.552,14 €, t.j. na 

99,5% k upravenému rozpočtu.  

 Kapitálové výdavky boli po úprave schválené vo výške 15.000,00 € a čerpané boli 

v objeme 13.718,40 € na zakúpenie vretenovej kosačky s vertikutačnou kazetou /FA EVC 

426/, ktorá bola zaradená do majetku organizácie pod inventárnym číslom 1003/01/66.                                                                                 

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2020 bol schválený v objeme 1.076.271,20 €, 

úpravou bol navýšený na 1.231.567,70 € a čerpaný bol vo výške 1.183.201,63 €, t.j. na 96% 

k upravenému rozpočtu.  

  

Kapitálové výdavky v danom roku čerpané neboli. 

 

Čerpanie výdavkov podľa vybraných položiek rozpočtu :  

 

610,620 – Mzdy, platy a poistné : 

 

 V roku 2019 boli čerpané výdavky na mzdy celkovo vo výške 614.250,72 €   

v priemere pre 50 zamestnancov /35 pedagogických, 15 nepedagogických/, z toho pre ZŠ vo 

výške 326.984,44 €, pre ostatných nepedagogických zamestnancov /ONZ/ vo výške 

88.271,15 €, pre MŠ vo výške 99.042,22 €, pre ŠJ vo výške 53.876,75 € a pre ŠKD vo výške 

46.076,16 €. Výdavky na povinné odvody boli spolu vo výške 215.352,92 €. Na odmeny /pol. 

614/ bolo použitých spolu 29.171,00 €, v tom 14.551,00 € pre ZŠ, 4.560,00 € pre ostatných 

nepedagogických zamestnancov,1.550,00 € pre MŠ, 6.020,00 € pre ŠJ a 2.490,00 € pre 

ŠKD. 

 V roku 2020 predstavovali uvedené výdavky pre 40 zamestnancov /25 

pedagogických, 15 nepedagogických/ objem 730.505,58 €, v tom pre ZŠ vo výške 

404.901,44 €, pre ONZ vo výške 104.897,54 €, pre MŠ vo výške 108.496,78 €, pre ŠJ vo 

výške 63.661,73 € a pre ŠKD vo výške 48.548,09  €. Na povinné odvody bolo čerpaných 

spolu 245.030,12 €. Na odmeny pre zamestnancov organizácie bolo čerpaných 29.198,00 €, 

v tom pre ZŠ 12.191,00 €, pre ONZ vo výške 3.855,00 €, pre MŠ vo výške 5.970,00 €, pre 

ŠJ vo výške 5.360,00 € a pre ŠKD vo výške 1.822,00 €.  

V roku 2020 bol Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č.69 povolený presun 

rozpočtových prostriedkov MČ B-NM v časti bežných výdavkov na mimoriadne odmeny pre 

zamestnancov ŠKD. Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 59 bol povolený presun 
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rozpočtových prostriedkov MČ B-NM v časti bežných výdavkov na mimoriadne odmeny pre 

zamestnancov MŠ a pre zamestnancov ŠJ. Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č.47 

bolo povolené zvýšenie rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov na mzdové 

náklady - odmeny pre zamestnancov ZŠ.   

                                                   

632 – Energie, voda, komunikácie : 

  

 Dodávky tovarov a služieb od zmluvných dodávateľov : Bratislavská vodárenská spol. 

a.s., BA, Bratislavská teplárenská a.s., BA, O2 Slovakia s.r.o., BA, Slovak Telekom a.s., SPP 

a.s., BA, Západoslovenská energetika a.s., BA boli v roku 2019 zabezpečené spolu vo výške  

65.497,05 €, v tom pre ZŠ vo výške 55.495,45 €, pre MŠ vo výške 2.408,74 €, pre ŠJ vo 

výške 4.059,26 € a pre ŠKD vo výške 3.533,60 €.            

 V roku 2020 bolo celkové čerpanie uvedených výdavkov vo výške 55.326,39 €, v tom 

pre ZŠ vo výške 21.751,15 €, pre MŠ vo výške 10.825,13 €, pre ŠJ vo výške 11.897,90 € 

a pre ŠKD vo výške 10.852,21 €.                 

 Preverením stavu v oblasti fakturácie za vyššie uvedené dodávky neboli zistené 

nezrovnalosti. Výdavky boli účtované na príslušné hospodárske strediská na základe 

odberného miesta a boli zatriedené v rámci rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF 

SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná 

klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v platnom znení. 

 

633 – Materiál : 

 

 V roku 2019 boli čerpané výdavky na materiál vo výške 140.341,83 €, v tom bolo  

čerpanie pre ZŠ vo výške 48.957,33 €, pre MŠ vo výške 11.704,90 €, pre ŠJ vo výške 

78.315,01 € /v tom potraviny vo výške  70.087,71 €/ a pre ŠKD vo výške 1.364,59 €.   

 V roku 2020 boli predmetné výdavky čerpané v objeme 82.799,62 €, v tom pre ZŠ vo 

výške 57.455,75 €, pre MŠ vo výške 7.204,08 €, pre ŠJ vo výške 17.817,79 € /v tom 

potraviny vo výške 14.046,17 €/ a pre ŠKD vo výške 322,00 €.  

 V  preverovanom období bolo čerpanie finančných prostriedkov v hotovosti resp. 

bezhotovostne realizované na nákup materiálu, súvisiaceho s prevádzkou organizácie, ako 

kancelárske potreby, čistiace a dezinfekčné prostriedky, tlačivá, hygienické potreby, 

ochranné rúška na tvár, knihy, časopisy, učebné pomôcky, počítače vrátane príslušenstva, 

kuchynské potreby, údržbársky materiál, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie a iný 

materiál. 

 Na tzv. „obedy zadarmo“ bolo čerpanie len v roku 2019, a to pre predškolákov vo 

výške  4.813,20 € a pre žiakov ZŠ vo výške 17.079,60 €.  

 

635 – Rutinná a štandardná údržba : 

 

 Celkové čerpanie uvedenej položky rozpočtu organizácie bolo v roku 2019 v objeme 

40.709,27 €, v tom pre ZŠ vo výške 21.291,91 €, pre MŠ vo výške 6.951,15 €, pre ŠJ vo 

výške 11.753,49 € a pre ŠKD vo výške 712,72 €.  

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 12 bol povolený presun rozpočtových 

prostriedkov v časti bežných výdavkov vo výške 12.784,98 € na odstránenie havarijného 

stavu potrubia ústredného kúrenia z položky MČ B-NM /rezerva na BV ZŠ/. 

Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov bolo v rámci ppol. 635006 - údržba 

budov, objektov alebo ich častí, kde boli  zabezpečené  práce v celkovej výške 27.460,00 €, 

a to najmä na rekonštrukciu elektroinštalácie v objekte ZŠ a MŠ, opravu kanalizácie, 

maliarske práce a ostatné drobné opravy. 
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 V roku 2020 bolo na zabezpečenie opráv a údržby čerpaných spolu 10.742,42 €, 

z toho pre ZŠ vo výške 9.308,90 €, pre MŠ vo výške 78,56 €, pre ŠJ vo výške 1.276,40 € 

a pre ŠKD vo výške 78,56 €. Boli realizované práce menšieho rozsahu, ako pokládka 

laminátovej podlahy, montáž umývadiel po oprave stupačiek, oprava elektroinštalácie, 

murárske a maliarske práce, oprava rozvodov TÚV a iné drobné práce. 

  

637 Služby : 

 

 V roku 2019 predstavovalo celkové čerpanie výdavkov na poskytovanie služieb 

čiastku 33.066,46 €, v tom pre ZŠ vo výške 22.993,93 €, pre ONZ vo výške 796,41 €, pre MŠ 

vo výške 3.392,44 €, pre ŠJ vo výške 5.223,22 € a pre ŠKD vo výške 660,46 €.  

 V roku 2020 boli predmetné výdavky čerpané spolu vo výške 52.735,68 €, z toho pre 

ZŠ vo výške 34.703,10 €, pre ONZ vo výške 5.004,22 €, pre MŠ vo výške 7.503,27 €, pre ŠJ 

vo výške 4.555,97 € a pre ŠKD vo výške 969,12 €.  

V  preverovanom období boli výdavky na poskytovanie služieb čerpané na odvoz 

odpadu zo ŠJ, revízne služby vrátane vypracovania revíznych správ, pranie prádla pre MŠ 

a ŠJ, korčuľovanie detí MŠ, odvoz odpadu OLO, bankové poplatky, mesačný prídel do 

sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení n.p., a iné 

služby. 

V rámci uvedenej rozpočtovej položky boli výdavky čerpané aj na odmeny pre 

zamestnancov, vykonávajúcich prácu na základe uzatvorených dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru /ppol. 637027/. V roku 2019 predstavovalo 

čerpanie čiastku 729,00 € a v roku 2020 čiastku 3.749,84 €.  

 

Kontrolou postupu uzatvárania vyššie uvedených dohôd neboli zistené nedostatky. 

Bolo preukázané, že v roku 2019 boli uzatvorené 4 dohody o vykonaní práce /DoVP/                    

a 2 dohody o pracovnej činnosti /DoPČ/. 

V roku 2020 kontrolovaný subjekt uzatvoril  1 DoVP a 2 DoPČ.   

Predmetné dohody boli uzatvorené na zabezpečenie dojednanej práce, ako školský 

špeciálny pedagóg, práca športového rozhodcu, údržba ihriska, zdravotná starostlivosť a iné 

práce v súlade s § 226 – DoVP a  § 228a – DoPČ zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce 

v znení n.p.. 

DoVP boli uzatvorené najviac na 12 mesiacov a rozsah práce nepresahoval 350 hod. 

v kalendárnom roku. V dohodách bola vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena, 

doba vykonania úlohy a ostatné náležitosti.   

Na základe DoPČ bola pracovná činnosť vykonaná v rozsahu najviac 10 hod. 

týždenne s vymedzením dohodnutej práce, odmeny, rozsahu pracovného času a doby a 

ostatné náležitosti.  

Ku kontrole bola predložená aj evidencia uzatvorených dohôd, vedená v súlade                

s § 224 ods. 2/ písm. d zákona č.311/2001 Z.z. a Registračné listy FO, preukazujúce vznik 

a zánik poistenia zamestnanca /prihláška, odhláška/.  

 

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám : 

 

V roku 2019 boli výdavky v rámci uvedenej položky čerpané celkovo vo výške    

7.192,32 €, v tom na odchodné v sume 4.215,00 €, na nemocenské dávky /dočasná 

pracovná neschopnosť za prvých 10 kalendárnych dní/ bolo použitých 2.864,52 € a na dávku 

v hmotnej núdzi to bolo 112,80 €. Čerpanie transferových platieb podľa jednotlivých stredísk 

bolo pre ZŠ vo výške 1.406,11 €, pre ONZ vo výške 39,81 €, pre MŠ vo výške 5.250,51 € a 

pre ŠJ vo výške 495,89 €.  
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Bolo zistené, že presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov na 

vyplatenie odchodného pre zástupkyňu MŠ Kalinčiakova bol povolený Rozpočtovým 

opatrením starostu MČ B-NM č.31 a na vyplatenie odchodného pre upratovačku MŠ 

Kalinčiakova Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č.50. 

V roku 2020 bolo celkové čerpanie uvedenej položky vo výške 3.068,58 €, z toho na 

odchodné bolo použitých 1.373 € a na nemocenské dávky 1.695,58 €. Celkové čerpanie 

podľa hospodárskych stredísk bolo pre ZŠ vo výške 653,12 €, pre ONZ vo výške 309,86 €, 

pre MŠ vo výške 584,83 €, pre ŠJ vo výške 1.373,00 € a pre ŠKD vo výške 147,77 €. 

Presun rozpočtových prostriedkov v časti bežných výdavkov na vyplatenie 

odchodného pre hlavnú kuchárku ŠJ bol povolený Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-

NM č.11. 

 

Kontrolou úplnosti náhodne vybranej vzorky účtovných dokladov za kontrolované 

obdobie, súvisiacich so zabezpečením tovarov, služieb a prác neboli preukázané nedostatky. 

K faktúram, resp. VPD boli doložené požadované doklady, a to  objednávka, dodací list, 

doklad z registračnej pokladnice, príp. iné doklady, potvrdzujúce oprávnenosť vystaveného 

dokladu.  

Dodávateľské faktúry za tovar, služby a práce boli kryté likvidačným listom a  daná 

finančná operácia bola schválená riaditeľom organizácie. Výdavky boli klasifikované na 

rozpočtovej ppol. podľa platného Opatrenia MF SR. 

  

Kontrolou pokladničnej agendy za hodnotené roky neboli zistené nedostatky. So 

zamestnankyňou, poverenou jej vedením má škola uzatvorenú dohodu o hmotnej 

zodpovednosti v zmysle § 182 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení n.p.. Ku 

kontrole bol predložený interný predpis „Smernica na vedenie pokladne“ zo dňa 01.08.2017.  

 Bolo zistené, že jednotlivé výdavky boli rozúčtované na výdavkových dokladoch              

v súlade s účtovníctvom a s funkčnou a ekonomickou klasifikáciou. 

 V pokladničnej knihe bol zaznamenaný stav, príjem a výdaj peňažných prostriedkov 

na základe príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a obsahovala požadované 

údaje, ako účtovné obdobie, ktorého sa týkala, dátum uskutočnenia pokladničnej operácie, 

popis pokladničnej operácie, sumu vydanej a prijatej hotovosti a iné údaje. Pokladničné 

doklady boli číslované chronologicky za sebou podľa poradia zápisov v pokladničnej knihe 

narastajúcim spôsobom.  

Kontrolou výdavkových pokladničných dokladov /VPD/ spôsobom náhodného výberu 

bolo zistené, že boli vystavené v súlade s  § 10 ods. 1 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení n.p. a obsahovali náležitosti účtovného dokladu. VPD boli vystavené na meno 

príjemcu, ktorého prevzatie hotovosti bolo potvrdené jeho podpisovým záznamom a boli 

doložené súvisiacimi dokladmi /žiadanka na drobný nákup, preukazujúca vykonanie 

základnej finančnej kontroly, doklad z registračnej pokladnice a i./. Pokladničný obrat v roku 

2019 bol vo výške 10.381,83 €  a v roku 2020 vo výške 9.715,58 €. 

  

 Bolo zistené, že inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola 

v hodnotenom období vykonaná v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. 

a Internej smernice pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov 4x ročne, vždy 

k poslednému dňu kvartálu. Bol doložený inventúrny súpis a fyzický stav pokladne súhlasil 

so stavom účtovným. 

 

Vykonanou kontrolou postupu obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na 

poskytnutie služieb a zákaziek na uskutočnenie stavebných prác metódou zadávania 

zákaziek s nízkou hodnotou podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v znení n.p. /ZVO/, neboli  preukázané nedostatky. 
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 Preverovaný subjekt mal k predmetnému obstarávaniu vydanú Internú smernicu 

platnú od 01.01.2019, vypracovanú v súlade so zákonom č.345/2018 Z.z., ktorý mení 

a dopĺňa ZVO s účinnosťou od 01.01.2019.  

 Predmetný riadiaci predpis k verejnému obstarávaniu vymedzoval finančné limity 

v nadväznosti na použitý postup, ako aj spôsob získavania informácií o predmete verejného 

obstarávania a ostatné súvisiace náležitosti.   

 V roku 2019 kontrolovaná organizácia zabezpečila obstaranie 9 - tich zákaziek 

s nízkou hodnotou /dodávka a montáž okenných sietí, výroba a montáž interiérových žalúzií, 

čiastočná rekonštrukcia 2. elektroinštalácie - budova ZŠ časť A1 nadzemné podlažie, 

čiastočná rekonštrukcia 3. elektroinštalácie – budova ZŠ časť A1 nadzemné podlažie, nákup 

vretenovej kosačky, nákup a výsadba stromov  a i./.  

 V roku 2020 sa jednalo o obstaranie 2 zákaziek s nízkou hodnotou /elektroinštalačné 

práce na 1.nadzemnom podlaží a polymérová dezinfekcia objektov organizácie/. 

 Kontrolou dokumentácie, týkajúcej sa verejného obstarávania, vykonaného 

prieskumom trhu bolo preukázané, že k jednotlivým obstarávaným zákazkám bola doložená 

zápisnica z vyhodnotenia ponúk v zmysle Internej smernice, schválená riaditeľom 

organizácie. Fakturované dodávky tovarov, služieb a prác boli v súlade s predloženou 

cenovou ponukou vybraného  uchádzača.     

 

Kontrolou stavu neuhradených záväzkov a neuhradených pohľadávok na účtoch 

účtovnej triedy 3  bolo zistené nasledovné : 

Neuhradené záväzky vykazované k 31.12.2019 v celkovej výške 88.650,29 €, 

z toho :                 

účet 321 000, dodávateľské faktúry bežné so splatnosťou 1/2020 –  4.698,60 €                

účet 324 000, preddavky na stravu, splatnosť 2020 –  3.749,67 € 

účet 331 000, zamestnanci mzda 12/2019, splatnosť 2020 –  43.700,96 € 

účet 336 xxx,  sociálne a zdravotné poistenie -  odvody 12/2019, splatnosť 1/2020 -      

29.190,69 € 

účet 342 000, odvod dane zo mzdy za 12/2019, splatnosť 1/2020 –  7.310,37 € 

 
Neuhradené pohľadávky vykazované k 31.12.2019 v celkovej výške  5.385,77 €,  

 z toho :  

účet 315 000, nedoplatky na stravnom, splatnosť 2020 – 1.519,87 € 

účet 318 100, krátkodobý prenájom priestorov, úhrada v 2020 – 3.865,90 € 

 

Neuhradené záväzky vykazované k 31.12.2020 v celkovej výške  117 171,70 €, 

v tom: 

účet 321 000, dodávateľské faktúry bežné so splatnosťou 1/2021 – 872,66 €               

účet 321 100, dodávateľské faktúry za potraviny so splatnosťou 1/2021 – 39,20 € 

účet 324 000, preddavky na stravu, splatnosť 2021 – 3.301,09 € 

účet 331 000, zamestnanci, mzda 12/2020, splatnosť 2021 –  62.214,20 € 

účet 336 xxx, sociálne a zdravotné poistenie - odvody 12/2020, splatnosť 1/2021 –  

40.313,49  € 

účet 342 000, odvod dane zo mzdy za 12/2020, splatnosť 1/2021 – 10.431,06 € 

 

Neuhradené pohľadávky vykazované k 31.12.2020 v celkovej výške 5.281,88 €,              

z toho :  

účet 315 000, nedoplatky na stravnom, splatnosť 2021 –  2.025,08 € 

účet 318 100, krátkodobý prenájom priestorov, úhrada v 1/2021 – 3.256,80 € 
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Kontrolou čerpania výdavkov preverovanej organizácie za hodnotené obdobie 

v súvislosti so zistením objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súladu so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi neboli preukázané 

nedostatky. Na základe uvedeného, kontrolná skupina hodnotí stav zabezpečovaných 

činností v danej oblasti za postačujúci. 

 

Z á v e r  : 

 

 Vykonanou kontrolou povinnej osoby rozpočtovej organizácie Základná škola 

s materskou školou Kalinčiakova 12, zameranou na splnenie uznesenia MZ MČ B-NM 

č.05/05 z roku 2019 a preverenia dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a 

interných noriem pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom, 

zvereným organizácii zriaďovateľom, za obdobie rokov 2019 – 2020, kontrolná skupina 

konštatuje, že uznesenie MZ MČ B-NM č.05/05 z roku 2019 bod B -1/ splnené nebolo a je 

potrebné riaditeľovi ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 opätovne uložiť opatrenie na jeho splnenie. 

Pri kontrole nájomných zmlúv kontrolná skupina zistila nesplnenie uznesenia MZ MČ 

B-NM o ukončení nájomných zmlúv s reklamnými spoločnosťami na reklamné zariadenia – 

bilboardy, ktoré sú umiestnené na plote ZŠsMŠ Kalinčiakova 12. Napriek listu starostu MČ 

B-NM zo dňa 12.08.2021, kontrolná skupina navrhuje prijať opatrenie, ktoré uloží riaditeľovi 

organizácie v súčinnosti s Oddelením právnym, podnikateľských činností, evidencie 

súpisných čísiel a správy pozemkov MÚ B-NM a Oddelením územného konania 

a stavebného poriadku MÚ B-NM zabezpečiť odstránenie bilboardov z plota ZŠsMŠ 

Kalinčiakova 12 do konca roka 2021.  

 Kontrolná skupina konštatuje, že pri kontrole dodržiavania všeobecne záväzných 

právnych predpisov a interných noriem pri hospodárení s finančnými prostriedkami a 

nakladaní s majetkom, zvereným organizácii zriaďovateľom, neboli zistené nedostatky 

závažnejšieho charakteru a zodpovední pracovníci si povinnosti, vyplývajúce z pracovných 

náplní, plnia zodpovedne na požadovanej úrovni. Pri hospodárení s verejnými prostriedkami 

postupovali     v súlade s príslušnými právnymi normami a internými predpismi s dodržaním 

hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti ich použitia. Zistené nedostatky mali charakter 

menšej závažnosti          a boli prerokované s riaditeľom organizácie v priebehu kontroly 

s následným zabezpečením nápravy. 

Po vyhodnotení výsledku kontroly kontrolná skupina konštatuje, že je potrebné 

navrhnúť MZ MČ B-NM dve opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zároveň 

konštatuje, že pracovné činnosti poverených pracovníkov kontrolovaného subjektu pri plnení 

úloh a hospodárení sú na požadovanej úrovni.  

 


