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Návrh uznesenia  
 

 

Miestne zastupiteľstvo   
 

 

berie na vedomie  
 

Správu z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie 

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 

 

 

 
a)  s pripomienkami 

 

 

b)  bez pripomienok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

Dôvodová správa 
 

 

 

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

na I. polrok 2022, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením č.33/07 dňa 

14.12.2021 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: rozpočtovej organizácie MČ B-NM - Základná škola s 

materskou školou Jeséniova 54.  

 
Cieľom kontroly bolo 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 mestskej časti 
a z vlastných zdrojov za obdobie rokov 2020 až 2021. 

 
Program kontroly bol zameraný na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov a vnútorných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s 

majetkom obce, zvereného do správy kontrolovanej organizácie, plnenie príjmov organizácie 

podľa ukazovateľov schváleného rozpočtu za kontrolované obdobie a čerpanie výdavkov 

organizácie podľa ukazovateľov schváleného rozpočtu a zúčtovanie poskytnutých finančných 

prostriedkov za kontrolované obdobie. 
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SPRÁVA 
z kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie  

Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 

_________________________________________________________________ 

 
 

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi Útvaru kontroly, ako 
oprávnená osoba, vykonal na základe Plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. 
polrok 2022, schváleného uznesením MZ MČ B-NM č.33/07 zo dňa 14.12.2021 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 
Jeséniova 54, rozpočtovej organizácie zriadenej mestskou časťou Bratislava–Nové Mesto. Kontrola 
bola vykonaná u povinnej osoby t.j.: Základná škola s materskou školou Jeséniova 54. 

 

Cieľom kontroly bolo 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 mestskej časti a z vlastných zdrojov za obdobie rokov 2020 až 

2021. 

 
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 
 
 

Program kontroly bol zameraný na: 

 

1. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov pri hospodárení 

s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce, zvereného do správy kontrolovanej 

organizácie 

 

2. Plnenie príjmov organizácie podľa ukazovateľov schváleného rozpočtu za kontrolované obdobie 

 

3. Čerpanie výdavkov organizácie podľa ukazovateľov schváleného rozpočtu a zúčtovanie 

poskytnutých finančných prostriedkov za kontrolované obdobie 

 
Kontrola bola vykonaná v čase od 10.02.2022 do 06.05.2022 v kontrolovanom subjekte. 
 

 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: 
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 Základná škola s materskou školou Jeséniova 54 (ZŠsMŠ), bola zriadená ako samostatná 

rozpočtová organizácia, s právnou subjektivitou, Zriaďovacou listinou zo dňa 01.07.2002 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Organizácia vznikla na plnenie 

úloh preneseného výkonu štátnej správy a výkonu územnej samosprávy v oblasti základných škôl 

a školských zariadení. 

Predmetom činnosti kontrolovanej organizácie je podľa Zriaďovacej listiny poskytovanie 

základného vzdelania v deviatich ročníkoch, zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov plniacich si 

povinnú školskú dochádzku v čase mimo vyučovania v Školskom klube detí, a to na Základnej škole na 

Jeséniovej č.54 a doplnenie rodinnej výchovy a výchovno-vzdelávacej činnosti v súlade s 

individuálnymi a vekovými osobitosťami  v Materskej škole na Jeséniovej č.61. 

ZŠsMŠ Jeséniova 54 je právnická osoba, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom 

mene a má zodpovednosť, vyplývajúcu z týchto vzťahov. Ako rozpočtová organizácia, hospodári 

samostatne podľa rozpočtu schváleného MZ MČ B-NM a s majetkom zvereným (delimitačný 

protokol) a majetkom vlastným podľa zásad a pravidiel schválených MZ MČ B-NM. Svoju činnosť 

finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu pre prenesené kompetencie, rozpočtu pre 

originálne kompetencie, doplnkových a vlastných mimorozpočtových zdrojov.  

ZŠsMŠ sa člení na organizačné zložky: Základnú školu na Jeséniovej 54 a Materskú školu na 

Jeséniovej 61 (MŠ). Súčasťou ZŠsMŠ je Školská jedáleň na Jeséniovej 54, výdajná školská jedáleň MŠ 

a Školský klub detí ZŠ. Uvedené organizačné zložky sú v rozpočtovej klasifikácii označené ako 

strediská. 

Organizáciu riadi riaditeľka školy, ktorá je vymenovaná zriaďovateľom na návrh Rady školy. 

Vykonáva štátnu správu v prvom stupni podľa § 5 ods.1,2 a 3 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v zmysle neskorších zmien a doplnkov a komplexne zabezpečuje 

a koordinuje úlohy školy v zmysle zriaďovacej listiny, t.j. okrem pedagogického úseku aj úsek 

hospodársko-správny a školské stravovanie, vyplývajúce z organizačnej štruktúry tvoriacej prílohu 

Organizačného poriadku školy.  

 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.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov, 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 podľa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe  

v školstve a školskej samospráve, zákona č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení, doplnkových mimorozpočtových zdrojov a získaných finančných 

prostriedkov z grantov, fondov, darovaním a pod. v zmysle platných právnych predpisov 

o financovaní ZŠsMŠ. Rozpočtovú klasifikáciu kontrolovanej účtovnej jednotky tvorí druhová, 

organizačná, ekonomická a funkčná klasifikácia, ktoré sú upravené opatrením MF SR 

č.MF/010175/2004-42. 

 

 

K bodu 1 
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 Ku kontrole boli predložené základné dokumenty školy a interné smernice školy, ktoré 

upravujú postavenie, financovanie, činnosť školy, postavenie zamestnancov a žiakov, t.j. štatút školy, 

pracovný poriadok pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, organizačný poriadok, 

prevádzkové poriadky základnej školy, materských škôl, školského klubu detí a školskej jedálne, 

aktuálne smernice o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných 

podlimitných zákaziek, smernice o zverejňovaní zmlúv, smernica o inventarizácii majetku, objednávok 

a faktúr, smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu a iné smernice platné v kontrolovanom 

období, vrátane Kolektívnej zmluvy. 

 Organizačný poriadok (OP) je základnou organizačnou normou, ktorá stanovuje základnú 

organizačnú štruktúru, zásady riadenia a pôsobnosť jednotlivých úsekov ZŠsMŠ. V zmysle zriaďovacej 

listiny sú jednotlivé úseky školy členené na úsek riaditeľa školy, pedagogický úsek, hospodársko-

správny úsek a úsek školského stravovania z dôvodu zabezpečenia a koordinácie úloh školy (posledná 

zmena 2.9.2021). Prílohu OP tvorí organizačná štruktúra podľa úväzkov zamestnancov a štruktúra 

kariérových pozícií podľa § 35 ods.6 zákona č.138/2019 Z.z. (pedagogickí zamestnanci zodpovední za 

uskutočnenie vzdelávacieho programu). V rámci organizačnej štruktúry, riaditeľka školy priamo riadi 

zástupcu riaditeľa pre úsek predškolskej výchovy a vzdelávania (MŠ), zástupcu riaditeľa pre školskú 

výchovu a vzdelávanie na 1. stupni, zástupcu riaditeľa pre školskú výchovu a vzdelávanie na 2.stupni, 

ekonómku školy a vedúcu školskej jedálne. Zástupca riaditeľa pre školskú výchovu a vzdelávanie na 1. 

stupni zabezpečuje činnosť vedúcej vychovávateľky ŠKD, riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť 

vychovávateľov ŠKD.  

 Predmetom kontroly bol Hospodársko-ekonomický úsek, ktorý zabezpečuje všetky 

hospodársko-prevádzkové a personálno-mzdové záležitosti ZŠaMŠ. Organizácia vedie účtovníctvo vo 

vlastnej réžii (TRIMEL). Súčasťou programového vybavenia je aj zverejňovanie objednávok, faktúr 

a zmlúv. Mzdové účtovníctvo a sklad potravín sú vedené v samostatnom programe (VEMA a Školská 

jedáleň). 

 Podiely výdavkov na mzdy sú účtované podľa podkladov, ktoré poskytne mzdová účtovníčka. 

Prepočítané podiely na ostatnú prevádzku nie sú fixné, nakoľko delenie podľa počtu žiakov alebo 

plochy nie je vždy určujúce. Delenie výdavkov je dané  kvalifikovaným odhadom, ktorý berie do úvahy 

rôzne faktory (ročné obdobie, prázdniny, účasť detí v ŠvP, na LV a tým ich neúčasť v škole a pod.). 

Energie sú delené: plyn ZŠ 50%, ŠKD 35 % a ŠJ 15 %, elektrina a voda ZŠ 50 %, ŠKD 15 % a ŠJ 30 %. 

Výdavky na základnú školu sú delené na polovicu, výdavky na materskú školu sú exaktné, nakoľko 

budova MŠ je samostatná a má všetky merače spotreby. Ostatnými zamestnancami školy (prenesené 

kompetencie) sú mzdová a finančná účtovníčka, tajomníčka škola  a jedna upratovačka. 

 Organizácia má majetok v účtovníctve členený podľa zdrojov financovania na zverený zo 

zdrojov štátneho rozpočtu, zverený na základe protokolov od zriaďovateľa a cudzí, zaobstaraný 

z darovaných prostriedkov po schválení ich použitia zriaďovateľov na kapitálový výdavok. Analogicky 

k majetku sa vedú aj účty oprávok (zaradenie majetku do odpisových skupín podľa zákona 

č.595/2003 Z.z.). Majetok sa eviduje aj v podpornom programe podľa zdrojov financovania, 

nadobúdacej ceny, dátumu obstarania, názvu a stredísk. Pozemky nie sú vedené analyticky. Na 

zaistenie správneho priebehu inventarizácie je vydaná Smernica pre uskutočnenie inventarizácie 

majetku a záväzkov. Kontrolou dokumentácie k inventarizácii, vykonanej organizáciou v roku 2020 

a 2021 bolo zistené: 

 Riadne inventarizácie boli vykonané v zmysle ustanovení § 29 a § 30 zákona č.431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Smernice. Ku kontrole bol predložený zoznam majetku 

(pridelené inventárne čísla) obstaraný organizáciou v kontrolovaných rokoch. 

 Kontrolou údajov uvádzaných v Správach z inventarizácie majetku organizácie (v roku 2020 

iba dokladová inventarizácia) neboli zistené rozdiely. V roku 2020 bol do majetku organizácie 
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zaradený kamerový systém, zabudovaný do budovy materskej školy. Účtovné záznamy v hlavnej 

knihe sú totožné s výstupmi programu Evidencia majetku. Účtovné stavy založených bankových účtov 

(školskej jedálne, sociálneho fondu, darov, depozitu, výdavkový a príjmový rozpočtový účet) sú 

súhlasné s bankovými výpismi. Predmetom inventarizácie majetku bol i obstaraný drobný majetok 

(750xxx), a to podľa jednotlivých stredísk (MŠ, ŠJ, ZŠ). Inventarizované záväzky organizácie súvisia 

s dodávateľskými faktúrami, ktoré boli doručené organizácii do 10.01. nasledujúceho roku, 

preplatkov na stravnom, zo mzdových prostriedkov, uložených na depozitnom účte a vyplatených v 

januári vo výplatnom termíne a z miezd vyplývajúcich záväzkov voči zdravotným a sociálnym 

poisťovniam a daňovému úradu.  

 Kontrolou vykazovaného majetku organizácie (hnuteľný a nehnuteľný) boli preverené 

protokoly od zriaďovateľa o zverení majetku, účtovné záznamy v hlavnej knihe, výstupy z programu 

Evidencia majetku, inventúrne súpisy. Zostatková cena majetku v účtovníctve je totožná so 

zostatkovou cenou vykázanou v programe Majetok. 

 Kontrolou pokladničnej knihy, pokladničných operácií, vystavených príjmových 

a výdavkových pokladničných dokladov, stanoveného limitu pokladničnej hotovosti a vykonávania 

inventarizácie pokladne, možno konštatovať, že v sledovanom období bola dodržaná interná 

Smernica pre vedenie pokladne (súlad so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve a Opatreniami MF 

SR).  

 

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried a platových stupňov, určovanie platu 

zamestnancov (tarifný, osobný, príplatky) sú určené mesačnou sumou za prácu vykonávanú v rozsahu 

ustanoveného pracovného času (pomerná výška zodpovedajúca dĺžke dohodnutého pracovného 

času). Poskytovanie odmien zamestnancom ako nenárokovateľnej zložky platu je 

doložené odôvodnením riaditeľky školy. Vnútorný mzdový predpis je vydaný v súlade so zákonom 

č.224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. (odmeňovanie) , zákonom 

č.311/2001 Z.z. (Zákonník práce), Pracovným poriadkom školy a Kolektívnou zmluvou organizácie. 

Doklady, súvisiace s priznaním príplatkov, sú doložené v osobných spisoch zamestnancov, ako 

i získaný stupeň vzdelania (zaraďovanie do platových tried a kariérneho stupňa). 

Vnútorná Smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu je vypracovaná v súlade so zákonom 

č.152,1994 Zb. o sociálnom fonde, po prerokovaní so Základnou organizáciou OZ PŠVaV na Slovensku 

pri ZŠsMŠ Jeséniova. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa. V organizácii je 

každoročne tvorený rozpočet SF, t.j. predpokladaný príjem (povinný prídel vo výške 1%, prídel do 

výšky 0,25 % podľa § 3 ods.1b a zostatok SF z predchádzajúcich rokov) a výdavky zo SF (stravovanie, 

doprava, sociálna výpomoc, odmeny, dary, zdravotná starostlivosť, zájazdy, rekreácie, kultúrna 

a vzdelávacia činnosť). Kontrolovaná organizácia má zriadené hromadné poistenie Allianz 

zodpovednosti za škodu, spôsobenú pri výkone povolania zamestnancov školy. Vyúčtované ročné 

poistné je hradené zo SF podľa aktuálneho zoznamu zamestnancov. 

Na základe internej smernice k zákonu č.546/2010 Z.z. vrátane jej novelizácie, organizácia 

dodržiava povinnosť zverejňovania zmlúv, dodatkov k zmluvám, objednávok a faktúr, ktoré súvisia 

s nakladaním s verejnými prostriedkami. 

Základnou finančnou kontrolou overujú poverení zamestnanci organizácie na príslušných 

stupňoch riadenia súlad každej finančnej operácie (zmluvy, objednávky, výberové konanie, dohody, 

platobný poukaz, platový dekrét) alebo jej časti (cestovný príkaz, príjemky, výdajky, výplata miezd, 

úhrady zo sociálneho fondu) v súlade s vydanou Smernicou vykonávania finančnej kontroly (dodržané 

ustanovenia § 5 zákona č.357/2015 Z.z.). Podpisové vzory, súvisiace s vykonávaním finančnej 

kontroly, sú určené pre riaditeľku školy, tri zástupkyne školy, ekonómku a vedúcu ŠJ podľa 

organizačnej štruktúry.  
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K bodu 2 

 

 Kontrolou dodržiavania rozpočtových pravidiel a predpisov o finančnom hospodárení 

a plnenia úloh rozpočtu boli zistené nasledovné skutočnosti: 

 Na základe uznesenia MZ MČ B-NM č.13/04 zo dňa 04.02.2020, bol kontrolovanej organizácii 

schválený rozpočet na rok 2020 v časti bežné príjmy v objeme 91.268,00 €, v časti bežné výdavky 

v objeme 1.179.231,40 € a kapitálové výdavky v objeme 3.150,00 €.  

Na základe uznesenia MZ MČ B-NM č.20/04 zo dňa 20.01.2021, bol kontrolovanej organizácii 

schválený rozpočet na rok 2021 v časti bežné príjmy v objeme 91.268,00 € a v časti bežné výdavky 

v objeme 1.182.400,00 €. V rámci kapitálových výdavkov neboli rozpočtované žiadne výdavky. 

 V priebehu kontrolovaných účtovných rokov bol schválený rozpočet organizácie upravovaný 

na základe vydaných uznesení MZ MČ B-NM, rozpočtových opatrení MČ B-NM  a starostu MČ B-NM. 

V priebehu roku 2020 došlo k úprave rozpočtu v časti bežných príjmov na objem 131.621,76 €. 

Plnenie rozpočtu bolo v objeme 137.806,05 €. V časti bežných výdavkov bol rozpočet upravený na 

objem 1.285.919,51 €. Čerpanie rozpočtu bolo v objeme 1.260.050,18 €. V kapitálových výdavkoch 

bol rozpočet upravený na objem 13.150,00 €. Čerpanie rozpočtu bolo v objeme 9.979,00 €. V roku 

2021 došlo k úprave rozpočtu v časti bežných príjmov na objem 128.611,13 €. Plnenie rozpočtu bolo 

v objeme 150.086,05 €. V časti bežných výdavkov bol rozpočet upravený na objem 1.417.970,63 €. 

Čerpanie rozpočtu bolo v objeme 1.349.258,53 €. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované. 

Rozpočet organizácie bol schválený na základe zberných údajov súvisiacich s financovaním 

školy, t.j. počtu žiakov ZŠ (v roku 2020 bol počet žiakov 348 a v roku 2021 bol počet žiakov 351), 

počtu žiakov navštevujúcich ŠKD (v roku 2020 bol počet žiakov 189 a v roku   2021 bol počet žiakov 

184), detí v MŠ (v roku 2020 bolo 140 detí a v roku 2021 bolo 134 detí)  a stravníkov v ŠJ (v roku 2020 

bolo 488 stravníkov a v roku 2021 bolo 485 stravníkov). Na financovanie školy mali vplyv aj ďalšie 

skutočnosti, napr. počet integrovaných žiakov (16), počet predškolákov (47-48), počet zamestnancov 

školy (32-38) v členení na pedagogických (24-28) a nepedagogických zamestnancov (8-10) a 

zamestnancov MŠ (17-18), z toho pedagogických (9-11) a nepedagogických (7-8), zamestnancov ŠKD 

(10), z toho pedagogických (8) a nepedagogických (2) a zamestnancov ŠJ (6) a ďalšie skutočnosti, 

ktoré boli súčasťou kontroly hospodárenia organizácie. 

 Úpravy rozpočtu školy boli vykonané na základe rozpočtových opatrení MČ B-NM (RO MČ B-

NM) na základe usmernenia OÚ Bratislava a Magistrátu Bratislava, ktorými boli povolené zvýšené, 

resp. znížené rozpočtové prostriedky (RP) v časti bežných transferov a bežných výdavkov na 

zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva (normatívne finančné 

prostriedky) a dištančné vzdelávanie, rekreačné poukazy, zber údajov  (EDUZBER k 15.09.) ako aj na 

zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva (nenormatívne finančné 

prostriedky), t.j. vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa (v roku 2021 to bolo +4.065,00 €), príspevky na 

výchovu a vzdelávanie pre MŠ, príspevky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

príspevky na lyžiarsky kurz  a školu v prírode, príspevky na učebnice pre žiakov a iné. 

Okrem uvedeného boli RO MČ B-NM povolené zvýšené RP na Národný projekt v edukácii detí 

a žiakov MPC (v roku 2020, +779 €, +137,46 €, +94,31 € a v roku 2021, +2.932,34 €, +517,47 € 

a +354,99 € a ďalším opatrením +2.337,69 €, +412,53 €, +283,00 € a 901,73 €, +159,13 €, +109,16€). 

V roku 2021 boli v časti finančných operácií MÚ v rámci Projektu na refundáciu ceny práce na 

vytvorené pracovné miesta pedagogického asistenta, asistenta učiteľa a členov Inkluzívneho tímu na 

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, boli organizácii zvýšené RP o 

+1.994,46 €, +351,96 €  a +241,44 €, ďalším RO o +350,57€, +292,99 €, +153,97 €, +1.628,74 € +56,29 

€, +85,64 € a ďalším RO o +349,63 €, +292,21 €, +153,55 €, +1.624,37 €, +56,14 € a +85,42 €, ďalším 

RO o +1.314,43 € a 1.163,93 €, ďalším RO o +1.176,10 € a +1.345,65 €, ďalším RO o +536,87 € 
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a +1.170,05 €, ďalším RO o + 810,00 €, +1.424,92 € a +2.383,15 €, ďalším RO  o +1,424,92  

a +2.383,13 € (poukázané zriaďovateľovi na základe Zmluvy č.2020 MPC NP PaP2 ZŠ). 

Rozpočet organizácie (upravovaná príjmová aj výdavková časť) bol v priebehu kontrolovaných 

rokov menený rozpočtovými opatreniami (starostu, bez nutnosti schvaľovania v MZ a zmeny 

rozpočtu schválené uzneseniami MZ) najmä na základe nepredvídaných udalosti (najväčšou bola 

pandémia koronavírusu COVID-19). 

 Prevádzka školy bola upravená v súvislosti s pandémiou COVID-19 v zmysle platných 

nariadení a  nadväzujúcich pokynov riaditeľky školy (organizácia vyučovania vychádzala 

z Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR a Štátneho vzdelávacieho programu). Od konca 

októbra 2020 z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie prešiel 2.stupeň ZŠ na dištančné 

vzdelávanie, od januára 2021 sa vzdelávali dištančne už aj žiaci 1.stupňa ZŠ, ktorí nastúpili na 

prezenčné vzdelávanie v mesiaci apríl a žiaci 2.stupňa v máji 2021. MŠ bola v prevádzke aj počas 

celého júla 2021. 

Činnosť záujmových útvarov z dôvodu protiepidemiologických opatrení nebola zahájená  

(v priebehu kontrolovaných rokoch prebiehala v obmedzenom režime). V roku 2021 boli navýšené RP 

na učebnice o +2.957,00 €, na rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ – MŠ  o +1.000,00 €.  

RO MČ B-NM bola v roku 2020 z položky rozpočtu MČ B-NM - dary presunutá organizácii 

čiastka +172,00 €, +1.412,00 € v rámci podpory prevencie spojené s COVID 19 a v roku 2021 z položky 

MÚ-príspevok na špecifiká +2.090,00 € a +1.800,00 €. Z dôvodu zabezpečenia finančných 

prostriedkov (poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) na úhradu výdavkov 

spojených s protiepidemiologickými opatreniami, ktoré boli školy povinné zabezpečiť do konca roku 

2020 na základe dohodovacieho konania, bolo RO MČ B-NM povolené zvýšenie rozpočtu organizácii 

vo výške 5.500,00 €.  

 RO MČ B-NM v roku 2020 na základe presunu RP v časti bežných výdavkov boli organizácii 

znížené RP vo výške -31.517,38 € (platy) a -225,00 € (metodici) a  zvýšené finančné prostriedky na 

mzdové náklady +3.898,00 € a príspevok na rekreácie +275,00 €, mimoriadne odmeny pre 

zamestnancov MŠ vo výške +2.676,96 €, ŠJ vo výške +1.460,16 € a ŠKD vo výške +2.433,60 €. V roku 

2021 MŠ +1.510,00 €, ŠKD +740,00 €, ŠJ +450,00 €, vyplatenie odchodného pre učiteľku MŠ vo výške 

+2.942,45 €. V roku 2021 na základe dohodovacieho konania na pokrytie nákladov, súvisiacich s 

vyplatením odmien zamestnancom ZŠ, bol rozpočet zvýšený o +3.263,00 €, presunom z rezervy 

rozpočtu MČ +650,00 €, +467,50€, +1.081,00 € a 228,00 € (rekreačné poukazy), +1.510,00 € (MŠ), 

+740,00 € (ŠKD), + 450,00 € (ŠJ). Na základe dohodovacieho konania na navýšenie osobných nákladov 

zamestnancov škôl v roku 2021 boli navýšené RP organizácii o +12.682,00 € a 1.609,00 €. Na základe 

dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov (V12 a V15) boli navýšené 

organizácii normatívne FP vo výške 10.170,00 €. 

 V roku 2020 boli vykonané presuny RP v časti bežných výdavkov z dôvodu vzniknutého 

rozdielu medzi pridelenou dotáciou a stravnou jednotkou určenou v zmysle VZN MČ B-NM č.5/2019, 

t.j. +210,80, +101,66 €, +323 € a +49,13 €.  

Zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho rozpočtu SR v rámci národného 

projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ bol organizácii Úradom práce, sociálnych vecí a 

rodiny Bratislava v roku 2020 poskytnutý príspevok na celkový počet podporených miest 13 vo výške 

+31.517,38 €. V roku 2021 bol zvýšený rozpočet organizácii o 6.584,00 € na výchovu a vzdelávanie 

detí MŠ, stabilizačný príspevok pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl +6.534,00 € 

(dohodovacie konanie), zníženie -486,00 € (vzdelávacie poukazy), zníženie za nenakúpené učebnice o 

-6.467,00 € a metodici o -225,00 €. 

 V priebehu roku 2020 boli organizácii RO na základe schválenej dotácie Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pridelené RP na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
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pre ZŠ a MŠ posledný ročník vo výške +10.468,80 € a +4.538.40 €, v roku 2021 +45.600 € a 9.475,20 

€. 

  Z dôvodu prekročenia rozpočtových vlastných príjmov v roku 2020 za MŠ, ŠKD, réžiu, 

ostatných príjmov a príjmov za stravné ŠJ bol organizácii upravený rozpočet RO starostu MČ B-NM 

znížením o -8.183,45 € a zvýšením o +18.208,37 €, v roku 2021 o +4.794,71 € a +33.881,35 €. 

 V roku 2020 bol organizácii upravený rozpočet v časti bežných grantov a transferov 

v programe 8.2. „Základné školy s materskými školami“ o -1.188,54 € a v roku 2021  

o -2.000,00 €. 

 V roku 2020 v rámci úpravy rozpočtu organizácia vrátila nevyčerpané finančné prostriedky 

z príspevku na učebnice vo výške -3.896,80 €, z príspevku na školu v prírode vo výške -4.700,00 €, 

z príspevku na korčuľovanie o -2.000,00 € a z príspevku na plavecký výcvik vo výške -1.635,00 €, 

v roku 2021 na lyžiarsky výcvik o -4.050,00 €, na školu v prírode o -4.700,00 €, na korčuľovanie o -

1.940,00 € a na plavecký výcvik o -1.545,00 €.  

 Normatívne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie prevádzky ZŠ vo 

výške 26.500,00 €, ktoré boli organizácii pridelené v roku 2020, boli ako nepoužité vrátené  

k 31.12.2020, prevedené na účet zriaďovateľa. V zmysle platnej legislatívy boli tieto finančné 

prostriedky v roku 2021 vrátené zriaďovateľom na výdavkový účet organizácie (RO č.20/2021) 

a organizácia ich použila v stanovenom termíne na bežnú prevádzku školy. Zároveň boli vrátené aj 

nedočerpané prostriedky na stravu v roku 2020 vo výške 383,83 €. 

 

 Príjmová časť rozpočtu organizácie ZŠsMŠ Jeséniova 54 za kontrolované roky: 

Rok 2020: 

 

Schválený rozpočet: 

- príjmy z podnikania 1.500,00 €  

- za predaj výrobkov a služieb  87.768,00 €  

- granty 2.000,00 €  

Spolu: 91.268,00 € 

 

Upravený rozpočet: 

- príjmy z podnikania 5.163,38 € 

- za predaj výrobkov a služieb 94.129,54 € 

- granty 32.328,84 € 

Spolu: 131.621,76 € 

 

Skutočné príjmy: 

- príjmy z podnikania 5.163,38 € 

- za predaj výrobkov a služieb 94.129,54 € 

- ostatné príjmy 6.184,29 € 

- granty 32.328,84 € 

- príjem z min.obdobia 4.389,00 € - rekreačné poukazy 

- príjem z min.obdobia 1.827,17 €  

- príjem ostatné z min.obdobia 13.697,57 € - strava 

- zábezpeka na stravu 11.048,58 €  

Spolu: 137.806,05 € 
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Rok 2021: 

 

Schválený rozpočet: 

- tak ako v roku 2020 

Spolu: 91.268,00 € 

 

Upravený rozpočet: 

- príjmy z podnikania 486,76 €  

- za predaj výrobkov a služieb 127.457,30 €  

- ostatné príjmy 667,07 € 

Spolu: 128.611,13 € 

 

Skutočné príjmy: 

- príjmy z podnikania 486,76 € 

- za predaj výrobkov a služieb 127.457,30 € 

- ostatné príjmy 667,07 € 

- príjem z min.obdobia 21.474,92 € 

Spolu: 150.086,05 € 

 

 V rozpočtoch subjektov verejnej správy sa v súlade s § 4 ods.4 zákona č.523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy uplatňuje rozpočtová klasifikácia, ktorá umožňuje MF SR 

vytvoriť výstupné zostavy za celý sektor verejnej správy. Subjekty verejnej správy používajú na 

zostavenie návrhu rozpočtu rozpočtovú klasifikáciu, schválenú Opatrením MF SR. Systémom 

kódovania v rozpočtovej klasifikácii sa identifikujú rozpočtové operácie. Jedná sa o finančné 

prostriedky, ktoré sú definované podľa § 17 ods.4 zákona č.523/2004 Z.z. (rozpočtová organizácia 

rozpočtuje aj príjmy, ktoré predpokladá, že získa).   

Príjmy  z podnikania ako nedaňové príjmy od fyzických alebo právnických osôb sú kategóriou, ktorá 

obsahuje aj príjmy z vlastníctva - z prenajatých budov, priestorov a objektov. Pre rok 2020 

organizácia uzatvorila 3 zmluvy o nájme nebytových priestorov v zmysle § 720 OZ č.116/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov. Jednalo sa o DUCONDI, s.r.o. - letný futbalový tábor (ihrisko, trieda, 

vonkajší areál), DOER, s.r.o. (ihrisko, trieda, dvor), MČ B-NM - zmluvy o krátkodobom užívaní 

priestorov (voľby do NR SR -  3 volebné miestnosti).  Okrem uvedeného organizácia uzatvorila Zmluvu 

o nájme nehnuteľnosti na inštaláciu reklamných panelov podľa § 663 Občianskeho zákonníka 

s nájomcom KULLA SR, s.r.o., podľa ktorej sa nájomca zaviazal za umiestnenie jednej reklamnej 

tabule dodať záhradnú zeleň do areálu školy alebo sezónne dekorácie podľa dohody (doložený 

dodací list). Organizácia v roku 202O prijala  platby zo zmlúv, uzatvorených v predchádzajúcom 

období (Berlanský, eduPreliezka, BRS music, s.r.o., RAJO a NUBIUM, s.r.o., spolu: 4.160,00 €). V roku 

2021 boli uzatvorené 3 nové zmluvy, t.j. KULLA SR, s.r.o., DOER, s.r.o. a Šport pre novú generáciu, o.z. 

- nájom telocvične určený pre deti navštevujúce MŠ Jeséniova. 

 Kontrolou dodržiavania zmluvných podmienok prenajímania priestorov školy bolo zistené, že 

organizácia sa riadi platnými Zásadami prenajímania pre MČ B-NM. Pri kalkulačnom liste úhrad je 

rozpísaná sadzba a spotreba za elektrickú energiu, vodné a stočné v zmysle vyhlášky č.397/2003 

Z.z., spotreba tepla podľa prenajatej vykurovacej plochy a nákladov za minulý rok. a ostatné náklady 

(napr. upratovanie). 

 Nájomná zmluva s NUBIUM, s.r.o. bola uzatvorená na dobu určitú (1 rok) do 30.04.2018. Od 

01.05.2018 boli reklamné panely na oploteniach umiestnené bez právneho titulu. Nájomca sa v 

zmluve zaviazal, že reklamné panely budú ku dňu skončenia nájmu odstránené. V prípade porušenia 
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tejto povinnosti bola v zmluve dohodnutá zmluvná pokuta vo výške ročného nájmu, ktorú nájomca 

uhradil, ale reklamné panely neodstránil (odstránenie až 31.05.2021). Skutočnosť, že nájomca mal od 

01.05.2018 bez právneho titulu umiestnené na časti pozemkov prenajímateľa reklamné panely, bolo 

predmetom konania vedeného v tejto veci na Okresnom súde Bratislava II.. Vo veci nesúhlasu 

žalovaného so späťvzatím žaloby o vypratanie nehnuteľnosti - odstránenie reklamných panelov po 

vynesení rozsudku OS Bratislava II. zo dňa 26.08.2020, bolo vedené konanie na Krajskom súde 

v Bratislave (odvolací súd pripustil späťvzatie žaloby a teda rozsudok OS BA II zrušil a konanie zastavil, 

žalobcovi priznal proti žalovanému plný nárok na náhradu trov konania). Škola ako žalobca zároveň  

v spolupráci s právnym oddelením MÚ B-NM podala dňa 17.09.2020 žalobu na vydanie 

bezdôvodného obohatenia - v čase konania bola daná vec v procese realizácie (uhradili po skončení 

platnosti 19.11.2019 - 4.160,00 € a 12.11.2020 - 4.160,00 €). V zmysle Zásad prenajímania mali 

uhradiť spolu 18.500,00 €. Z uvedeného vyplýva ešte dlžná suma  10.180,00 € + úroky (súdny spor 

v procese).  

 Príjmy za predaj výrobkov a služieb sú príjmy od fyzickej alebo právnickej osoby  súvisiace so 

stravovaním:  

rok 2020: 

 

- iné zdroje 16.693,00 €  

- poplatky za MŠ a ŠKD 57.460,17 €  

- stravné 19.976,37 €  

Spolu: 94.129,54 € 

 

rok 2021: 

 

- iné zdroje 19.749,46 €  

- poplatky za MŠ a ŠKD 72.058,49 €  

- stravné 35.649,35 € 

Spolu:  127.457,30 € 

 

 VZN MČ B-NM č.6/2020 účinným od 01.01.2021, ktoré nahradilo zrušené VZN č.5/2019 o 

výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ B-

NM bola určená výške príspevkov a ich platby pre MŠ, ŠKD, ŠJ na základe prílohy k VZN. 

 V roku 2020 bola v organizácii čerpaná poskytnutá dotácia k stravovacím návykom ZŠ 

(nenormatívne výdavky) vo výške 33.018,00 € (nevyčerpaná dotácia vo výške 16.458,00 € vrátená). 

V uvedenom roku boli vrátené aj finančné prostriedky vo výške 1.509,28 € z poskytnutých 

prostriedkov na originálne kompetencie - školská jedáleň a dotácia na stravu poskytnutá v roku 2019 

(prenesené kompetencie) poskytnutá vo výške 11.839,20 €. V uvedenom roku bola pre MŠ vrátená aj 

dotácia k stravovacím návykom vo výške  5.449,20 €. Použitá bola v objeme 4.832,40 €. Stravné ako 

ostatné dotácie bolo použité vo výške 684,59 €.  

 Na základe oznámení zriaďovateľovi o počte odstravovaných obedov, v ktorom je uvedená 

poskytnutá dotácia ÚPSVR (1.- 6. mesiac), počet prihlásených a odstravovaných detí ZŠ a posledný 

ročník MŠ, bol požiadaný ÚPsVaR Bratislava o schválenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom na obdobie 9.-12.mesiac podľa zoznamu detí, ktorým bola schválená dotácia podľa §4 ods.3 

písm. c) zákona o dotáciách.  

 V roku 2021 bola v organizácii čerpaná dotácia k stravovací návykom ZŠ vo výške 17.371,60 € 

(nevyčerpaná dotácia vo výške 28.228,40 € vrátená). V uvedenom roku bola v organizácii použitá 

vratka za rok 2020 - dotácia stravy vo výške 383,83 €. Poskytnutá dotácia k stravovacím návykom MŠ 

bola použité vo výške 5.097,60 € (vrátená nevyčerpaná vo výške 4.377,60 €). 
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 Kontrolou dokladov školskej jedálne bolo preverené dodržiavanie stanovenej stravnej 

jednotky (finančné pásma podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín), odpisy zo skladových kariet, mesačné uzávierky 

odovzdávané ekonomickému oddeleniu (výkaz stravovaných osôb, výkaz o počte stravníkov 

a vydaných jedál, obratová súpiska, inventárny súpis potravín, čerpanie finančného limitu, 

vyúčtovanie štátnej dotácie na obedy pre deti MŠ a žiakov ZŠ). Podrobný inventúrny súpis zásob je 

výstup z programu používaného vedúcou ŠJ pre sledovanie pohybu zásob. Je súhlasný s účtovným 

stavom uvedeným pri inventarizácii potravín na sklade ku koncu roka 2020 (2.347,80 €) a 2021 

(2.787,32 €). Kontrolou účtu školskej jedálne boli overené výpisy z banky  v roku 2020 odvedená na 

účet zriaďovateľa suma 40.904,95 €, v členení 13.126,58 € zábezpeka na stravu žiakov, 21.907,20 € 

zostatok zo štátnej dotácie na stravu a 5.871,17 € zostatok účtu stravy. V roku 2020 hradil MÚ celú 

sumu - doplatok na stravu predškolákom (1,54 €). V roku 2021 bola ku koncu roka odvedená na účet 

zriaďovateľa suma 20.272,33 €. Kontrolou nedoplatkov na stravnom boli zistené pohľadávky ku 

koncu roka 2020 vo výške 444,66 € a v roku 2021 vo výške 2.434,06 €. Kontrolou prijatých 

preddavkov (záväzky organizácie) na stravnom boli zistené v roku 2020 preplatky na stravnom 

v čiastke 8.313,50 € a v roku 2021 vo výške 22.998,73 €. Uvedené účtovné stavy boli správne 

uvedené v správach z inventarizácie majetku organizácie.  

 V priebehu kontrolovaného obdobia z dôvodu prerušenia prevádzky MŠ (pandémia 

koronavírusu) boli na žiadosť rodičov vrátené preplatky za poplatky za MŠ, réžiu, stravu a poplatky za 

ŠKD. Na základe zoznamu nahlásených rodičov boli ostatným rodičom presunuté preplatky do 

ďalšieho obdobia. So súhlasom riaditeľky školy boli v kontrolovaných rokoch  na žiadosť rodičov 

vrátené príspevky (štyri prípady) na čiastočnú úhradu nákladov  na tretie dieťa navštevujúce ŠKD 

(VZN MČ BA-NM č.5/2019).   

 Ostatné príjmy, ako príjmy od fyzickej alebo právnickej osoby, sú náhrady zo zmluvného a 

zákonného poistného plnenia (vratky) podľa osobitného predpisu (mesačné odvody do poisťovní). 

 Granty ako príjmy od iných subjektov na základe darovacej zmluvy v roku 2020 vo výške 

811,46 € a 31.517,38 € z Európskeho sociálneho fondu (rozpočtové opatrenia), v roku 2021 neboli 

vykázané. Majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je ich 

možné použiť iným spôsobom. Kontrolou použitia uvedených finančných prostriedkov neboli zistené 

nedostatky. 

Kontrolou bankových transakcií darovacieho účtu organizácie a darovacích zmlúv boli 

overené poskytnuté finančné dary fyzických osôb, príjem daru a prevod na PÚ na úhradu faktúr na 

školské ovocie - darovacia zmluva s LUNYS (poskytnutie peňažného daru vo výške totožnej s výškou 

faktúr za školské ovocie). Dary boli prevedené na účet MÚ a následne vrátené škole na použitie. 

Organizácia uzatvorila darovacie zmluvy s OZ škola Koliby - obklad stien chodbových priestorov 

v hodnote 2.820,00 € (2019), dodanie 3 ks sedacích súprav pre letnú triedu v hodnote 2.707,20 € 

a dodanie 5 ks plechových tabúľ s polepom s montážou v hodnote 1.150,00 € (doložené uhradené 

faktúry).  Dodatkom k Smernici o vedení účtovníctva organizácie je vydané usmernenie k evidencii 

prijatých nepeňažných darov (zaradenie do operatívnej evidencie darovacích zmlúv, faktúra, 

zaradenie do majetku organizácie, odpisovanie). 

 Príjmy na účet minulého obdobia sú príjmy od iných subjektov na základe darovacej zmluvy a 

príjmy súvisiace so stravovaním a príjmy a iné zdroje (finančné prostriedky zriaďovateľa, ktoré 

prevádza na príjmový účet organizácie). 

 Ku dňu 31.12.kontrolovaných rokov boli Oddeleniu hospodárskemu a finančnému MÚ 

prevedené finančné prostriedky - zostatky z účtu školskej jedálne, z účtu príjmov a vrátka 

nepoužitých vlastných príjmov (z účtu výdavkov), ktoré zriaďovateľ začiatkom roka vrátil organizácii. 

 Kontrolou príjmového rozpočtového účtu organizácie (výpisy z banky), boli náhodným 

výberom preverené prijaté platby školného MŠ a ŠKD, nájomného, stravného, réžie. Kontrolou účtu 
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darov boli preverené súvisiace doklady, výpisy z banky a nepoužité prostriedky (výnosy budúcich 

období). Kontrolou účtu školskej jedálne boli preverené bankové výpisy a pohľadávky (nedoplatky na 

stravnom) a záväzky (preddavky - preplatky na stravnom) a iné záväzky, ktoré tvoria rozdiel spotreby 

zásob oproti stravovacej norme. Kontrolou zúčtovania odvodov príjmov neboli zistené rozdiely.  

Po uzatvorení škôl a školských zariadení začiatkom marca 2020 v dôsledku šíriacej sa 

pandémie ochorenia COVID 19, nastal aj pokles rozpočtovaných príjmov. Organizácia bola 

obmedzená v prenajímaní priestorov školy, nižšie príjmy boli dosiahnuté za pobyt detí v ŠKD a MŠ a 

za príjem režijných poplatkov. I napriek uvedenému organizácia uhradila všetky faktúry, mzdy a 

odvody a do nasledujúceho obdobia si preniesla finančné prostriedky z nevyčerpaných normatívnych 

prenesených kompetencií (rozpočtové opatrenia). 

 

  

K bodu 3 

Hospodárenie rozpočtových organizácii s finančnými prostriedkami upravuje zákon 

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 zistené, že súčasťou rozpočtu preverovanej organizácie ZŠsMŠ Jeséniova 54 za 

preverované roky 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 bol pre sledované obdobie zostavený podľa platnej 

rozpočtovej klasifikácie v členení na  jednotlivé hospodárske strediská. Na rok 2020 bol rozpočet 

schválený uznesením MZ MČ B-NM č.13/04 zo dňa 04.02.2020 a na rok 2021 bol schválený 

uznesením č.20/04 zo dňa 20.01.2021. Zmeny rozpočtu boli v roku 2020 vykonané 14 rozpočtovými 

opatreniami starostu mestskej časti, 14 rozpočtovými opatreniami  MČ B-NM bez nutnosti ich 

schvaľovania orgánom mestskej časti – účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu, z Európskej 

únie a iných prostriedkov zo zahraničia, poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy a z darov a 1 uznesením MZ MČ B-NM. Zmeny rozpočtu boli v roku 2021 vykonané 7 

rozpočtovými opatreniami starostu mestskej časti a 35 rozpočtovými opatreniami MČ B-NM bez 

nutnosti ich schvaľovania orgánom mestskej časti – účelovo určené prostriedky. Zmeny rozpočtu boli 

vykonané 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. 

V rozpočte na rok 2020 sa predpokladali výdavky spolu vo výške 1.182.381,40 €. Úpravou 

rozpočtu boli navýšené na čiastku vo výške 1.299.069,51 €. Čerpanie výdavkov spolu za rok 2020 bolo 

vo výške 1.270.029,18 €. 

V rozpočte na rok 2021sa predpokladali výdavky spolu vo výške 1.182.400,00 €. Úpravou 

rozpočtu boli navýšené na čiastku vo výške 1.417.970,63 €. Čerpanie výdavkov spolu za rok 2021 bolo 

vo výške 1.349.258,53 €. 

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. 
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Funkčná klasifikácia výdavkov je od 01.01.2015 upravená Vyhláškou 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 - ŠJ pri ZŠaMŠ 

 

Podiely výdavkov na prevádzku pre jednotlivé strediská sú dané kvalifikovaným odhadom, 

berúc do úvahy všetky relevantné faktory, ako ročné obdobie, prázdniny, účasť detí v ŠvP, na LV 

a tým ich neúčasť v škole a pod. Výdavky na základnú školu sú delené na polovicu.  

Na základe internej smernice o vedení účtovníctva sa účtujú výdavky organizácie nasledovne: 

Energie sú delené: plyn - ZŠ 50%, ŠKD 35% a ŠJ 15%,  
Elektrina a voda - ZŠ 50% a ŠKD 15%, ŠJ 30%.  
Výdavky na MŠ sú exaktné, nakoľko budova MŠ je samostatná a má všetky merače spotreby. 

 

Organizácia vedie účtovníctvo s použitím programu TRIMEL (modul účtovníctvo, rozpočet, 

pokladňa, fakturácia, banka, zmluvy, objednávky), mzdy a personalistika sa spracováva v programe 

VEMA. Sklad potravín je vedený v programe Školská jedáleň od Ľubomíra Gašparíka – Košice. 

V zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. a súvisiacich právnych predpisov 

má kontrolovaná organizácia vydaný vnútorný predpis „Smernica pre vedenie účtovníctva“, účinný 

dňom 01.01.2019.  

 

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. 

 

Kontrolou dokladov bolo preukázané, že v roku 2020 boli preverovanému subjektu 

poskytnuté dotácie zo ŠR, od zriaďovateľa a iných zdrojov celkovo v objeme 1.306.078,09 € a ich 
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čerpanie bolo vo výške 1.231.602,82 €, v tom na prenesené kompetencie bolo čerpanie vo výške 

655.719,20 €, z toho normatívne bežné výdavky boli čerpané vo výške 593.608,00 € na mzdové 

prostriedky a odvody a prevádzkové náklady. Nenormatívne bežné výdavky boli čerpané vo výške 

62.111,20 € na vzdelávacie poukazy (mzda pre vedúcich krúžkov, pomôcky, energie), na nákup 

učebníc, na asistenta učiteľa, na lyžiarsky výcvik, na dotáciu k stravným návykom žiakov ZŠ.  

V rámci originálnych kompetencií bola čerpaná dotácia spolu vo výške 426.236,51 €, z toho 

99.707,72 € pre ŠKD, 96.576,06 € pre ŠJ, 221.128,36 € pre MŠ a 8.824,37 € pre ZŠ.  

Ostatné dotácie boli čerpané vo výške 77.778,47 € (dary, vlastné zdroje, účet na dezinfekciu, 

ročné účtovanie ZP).   

Z dôvodu pandémie COVID 19 bolo realizované distančné vyučovanie, ktoré viedlo k vráteniu 

poskytnutých, ale nevyužitých finančných prostriedkov vo výške 74.475,27 € (škola v prírode, dotácia 

k stravovacím návykom, učebnice 1.-5. ročník, prevádzkové náklady). 

Kapitálové výdavky v roku 2020 boli čerpané v objeme 9.979,00 € na kamerový systém.  

 Nepoužité normatívne finančné prostriedky zo ŠR na financovanie prevádzky ZŠ vo 

výške 26.500,00 € boli z roku 2020 prenesené zriaďovateľom do roku 2021 a tieto boli v 

súlade s platnou legislatívou použité na bežnú prevádzku školy. 

Čerpanie rozpočtovaných prostriedkov bolo v roku 2020 podľa ekonomickej klasifikácie  

nasledovné:  

   Rozpočet (po úprave):                             Čerpanie: 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy 765.385,59 € 771.267,34 € 

Poistenie a príspevok do fondov 258.243,88 € 258.243,88 € 

Tovary a služby 257.520,39 € 225.769,31 € 

Bežné transfery 4.769,65 € 4.769,65 € 

 

V roku 2021 boli preverovanému subjektu poskytnuté dotácie zo ŠR, od zriaďovateľa a iných 

zdrojov celkovo v objeme 1.381.231,17 € a ich čerpanie bolo vo výške 1.314.898,23 €, v tom na 

prenesené kompetencie bolo čerpanie vo výške 698.417,28 €, z toho normatívne bežné výdavky boli 

čerpané vo výške 638.607,00 € na mzdové prostriedky a odvody a prevádzkové náklady. 

Nenormatívne bežné výdavky boli čerpané vo výške 59.810,28 € na vzdelávacie poukazy (mzda pre 

vedúcich krúžkov, pomôcky, energie), na nákup učebníc, na asistenta učiteľa, na digitalizáciu, na 

dezinfekciu priestorov a na dotáciu k stravným návykom žiakov ZŠ.  

V rámci originálnych kompetencií bola čerpaná dotácia spolu vo výške 439.387,50 €, z toho 

81.547,85 € pre ŠKD, 86.741,54 € pre ŠJ a 271.098,11 € pre MŠ.  

Ostatné dotácie boli čerpané vo výške 88.788,51 € (dary, vlastné zdroje).   

Z dôvodu pandémie COVID 19 bolo realizované distančné vyučovanie, ktoré viedlo k vráteniu 

poskytnutých, ale nevyužitých finančných prostriedkov vo výške 66.332,94 € (dotácia k stravovacím 

návykom, prevádzkové náklady, projekt – „Múdre hranie 2“). 

 

Kapitálové výdavky v roku 2021 neboli čerpané. 

 

Čerpanie rozpočtovaných prostriedkov bolo v roku 2021 podľa ekonomickej klasifikácie 

nasledovné:  

    Rozpočet (po úprave):                            Čerpanie: 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy 851.426,18 € 849.151,24 € 

Poistenie a príspevok do fondov 293.972,01 € 293.972,01 € 
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Tovary a služby 269.262,97 € 202.825,81 € 

Bežné transfery 3.309,47 € 3.309,47 € 

  

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: 

V roku 2020 bolo čerpanie výdavkov spolu vo výške 1.270.029,18 €. Kapitálové výdavky v 

roku 2020 boli čerpané v objeme 9.979,00 € na kamerový systém. 

V roku 2021 bolo čerpanie výdavkov spolu vo výške 1.182.400,00 €. Kapitálové výdavky 

čerpané neboli. 

 

Čerpanie výdavkov podľa vybraných položiek rozpočtu:  

 

610,620 – Mzdy, platy a poistné 

 

 V roku 2020 boli čerpané výdavky na mzdy celkovo vo výške 771.267,34 € v priemere pre 65 

zamestnancov (42 pedagogických, 23 nepedagogických), z toho pre ZŠ I.stupeň vo výške 144.103,23 

€, pre ZŠ II.stupeň vo výške 227.202,59 € pre nepedagogických zamestnancov ZŠ vo výške 67.382,45 

€, pre MŠ vo výške 178.278,98 €, pre ŠJ vo výške 59.479,75 € a pre ŠKD vo výške 94.820,34 €. 

Výdavky na povinné odvody boli spolu vo výške 258.243,88 €. Na odmeny (pol. 614) bolo použitých 

spolu 58.180,75 €, v tom 25.150,00 € pre ZŠ, 7.137,50 € pre ostatných nepedagogických 

zamestnancov ZŠ, 12.930,00 € pre MŠ, 4.890,00 € pre ŠJ a 8.073,25 € pre ŠKD. 

V roku 2021 predstavovali uvedené výdavky pre 72 zamestnancov (47 pedagogických, 25 

nepedagogických) objem 849.151,24 €, v tom pre ZŠ I.stupeň vo výške 187.413,66 €, pre ZŠ II.stupeň 

vo výške 244.036,04 €, pre nepedagogických zamestnancov ZŠ vo výške  75.301,39 €, pre MŠ vo 

výške 201.407,70 €, pre ŠJ vo výške 55.124,10 € a pre ŠKD vo výške 85.868,35 €. Na povinné odvody 

bolo čerpaných spolu 293.972,01 €. Na odmeny (pol. 614) bolo pre zamestnancov organizácie 

čerpaných spolu 64.183,44 €, v tom pre ZŠ 37.989,90 €, pre ostatných nepedagogických 

zamestnancov ZŠ vo výške 6.060,00 €, pre MŠ vo výške 12.663,54 €, pre ŠJ vo výške 4.590,00 € a pre 

ŠKD vo výške 2.880,00 €.  

 
V sumárnej čiastke uvedených výdavkov sú zahrnuté všetky plnenia fyzickým osobám v 

pracovnom pomere (mzdy, príplatky, odmeny). 
 Kontrolou miezd náhodným výberom (hrubá mzda, príplatky, odmeny) v členení na mzdy-
prenesené kompetencie (ZŠ I.stupeň, ZŠ II.stupeň, ZŠ ostatní), originálne kompetencie (MŠ, ŠKD, ŠJ) 
a projektoví zamestnanci, neboli zistené rozdiely. 
 V súvislosti  s kontrolou rekapitulácie miezd vypracovanou pre finančnú učtáreň boli overené 
aj poskytnuté (dotácie) a použité finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy ako nenormatívne 
výdavky (v roku 2020 - 9.850 €, v roku 2021 - 10.451 €). Škola má vydanú vnútornú smernicu o 
vzdelávacích poukazoch, upravujúcu vykonávanie záujmovej činnosti a odmeňovanie vedúcich 
záujmových útvarov. Podľa záznamov o práci v záujmovom útvare boli riaditeľkou školy vypracované 
návrhy na kvartálne odmeny podľa odpracovaných hodín za vedenie krúžkov. V roku 2020 boli krúžky 
vyúčtované iba za január-marec a v roku 2021 za september-december. Organizácia uzatvorila so 14 
pedagogickými zamestnancami dohody o vykonaní práce na výkon záujmového vzdelávania. Podľa 
usmernenia k poskytnutému príspevku na záujmové vzdelávanie (vzdelávacie poukazy), školy, ktoré 
poskytnuté prostriedky nepoužijú (krízová situácia, rozsah odučených hodín), nemusia tieto finančné 
prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu a môžu ich použiť na zabezpečenie opatrení súvisiacich 
s krízovou situáciou. Táto podmienka bola v organizácii splnená. 



 18 

 Okrem uvedených dohôd o vykonaní práce organizácia uzatvorila na obdobie od 01.10.2020 
do 31.08.2021 s jedným zamestnancom školy dohodu o pracovnej činnosti (§228a Zákonníka práce) 
na vykonávanie špecializovanej činnosti, t.j. prípravu adaptačného vzdelávania uvádzajúceho 
odborného zamestnanca začínajúcemu odbornému zamestnancovi (mesačná odmena 54,50 €). 
Zamestnanci organizácie, vykonávajúci 2 činnosti, mali súbežnú činnosť vykázanú na dvoch 
výplatných páskach, v súčasnosti bola nastavená iná výplatná páska, kde sú  vykázané obe činnosti.  
 Odmeny v kontrolovaných rokoch boli vyplácané na návrh riaditeľky organizácie 
zamestnancom pri plnení pracovných úloh nad rámec ich povinností (zastupovanie chýbajúcich 
zamestnancov, zabezpečenie pandemických opatrení a pod.), resp.  odmien zamestnancom, 
vyplývajúcich zo smernice  použitia SF organizácie. 
 Poskytnutá dotácia v roku 2019 na rekreačné poukazy bola čerpaná v organizácii iba v sume 
266,21 € (nevyčerpaná dotácia vo výške 4.122,79 € bola vrátená 06.02.2020). Škola má vydanú 
internú smernicu o poskytovaní príspevkov na rekreáciu zamestnancov (preplatenie oprávnených 
výdavkov). 
 Projekt MPC - Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ je v evidencii 
miezd vedený zvlášť z dôvodu refundácií finančných zdrojov od 13.08.2020. Doklady na refundáciu 
ceny práce pedagogických a odborných zamestnancov v rámci implementácie projektov I. a II. sú 
predkladané mesačne v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR - Manuálom. Finančné prostriedky v rámci 
projektu boli v roku 2021 poskytované cez rozpočtové opatrenia mestskej časti, a to RO MČ č.3, 9, 10, 
31, 54, 62, 67, 79, 89, 103, 113, 156 a 134 v celkovej čiastke 43.566,49 €. 
 Príspevok vo výške 31.517,38 € zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zdrojov štátneho 
rozpočtu SR v zmysle národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ bol škole 
poskytnutý z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v roku 2020 na celkový počet podporených 
miest 13 ako rozpočtové opatrenie mestskej časti č.36 dňa 24.09.2020 na refundáciu časti mzdových 
nákladov. 
 

V roku 2020 boli rozpočtovými opatreniami starostu MČ B-NM č.1, č.33 a č.58 navýšené 

nenormatívne mzdové prostriedky pre asistenta učiteľa. Rozpočtovým opatrením starostu č. 42, bol 

zabezpečený presun finančných prostriedkov pre vyplatenie odchodného, rozpočtovým opatrením 

starostu č.42 boli navýšené finančné prostriedky v rámci dištančného vzdelávania, rozpočtovými 

opatreniami starostu č.64 a č.69 boli poskytnuté finančné prostriedky na vyplatenie mimoriadnych 

odmien a rozpočtovým patrením starostu č.81 boli znížené mzdové finančné prostriedky o 225,00 € 

pre metodika ZŠ. Rozpočtovým opatrením mestskej časti č.47 boli navýšené mzdové prostriedky 

pracovníkov ZŠ. 

V roku 2021 boli rozpočtovým opatrením mestskej časti č.3 a č.99 navýšené mzdové 

prostriedky pre asistenta učiteľa, rozpočtovým opatrením mestskej časti č.119 boli poskytnuté 

finančné prostriedky na vyplatenie odmien zamestnancom ZŠ a č.126 na vyplatenie stabilizačného 

príspevku pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Rozpočtovým opatrením č.142 a č.150 

boli zvýšené osobné náklady zamestnancov podľa kolektívnej zmluvy. Rozpočtovým opatrením 

starostu mestskej časti č.48 boli poskytnuté odmeny pre zástupkyne MŠ a č.64 odmeny pre 

zamestnancov organizácie. Rozpočtovým opatrením starostu č.71 boli znížené mzdové finančné 

prostriedky o 225,00 € pre metodika ZŠ.  

 Poistné plnenie pre Sociálnu poisťovňu, Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a ostatné zdravotné 

poisťovne bolo v roku 2020 uhradené v celkovej sume 258.243,88 € a v roku 2021 v celkovej sume 

293.972,01 €.  

 

632 – Energie, voda, komunikácie 

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

Slovak Telekom a.s., SPP a.s.,BA, Slovakia energy s.r.o., boli v roku 2020 zabezpečené spolu vo výške 
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35.214,20 €. V roku 2021 bolo celkové čerpanie uvedených výdavkov vo výške 40.609,17 €. 

V sumárnej čiastke uvedených výdavkov sú zahrnuté výdavky na všetky druhy energií 

(elektrická energia, plyn, teplo, voda) a poštové a telekomunikačné služby.  
 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 2020 boli čerpané výdavky na materiál vo výške 99.724,50 €, V roku 2021 boli 

predmetné výdavky čerpané v objeme 75.426,42 €,  

 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,učebné pomôcky, počítače vrátane príslušenstva, kuchynské potreby, údržbársky 

materiál, pracovné odevy a obuv, interiérové vybavenie, potraviny a iný materiál. 

 

635 – Rutinná a štandardná údržba 
 Celkové čerpanie uvedenej položky rozpočtu organizácie bolo v roku 2020 v objeme 

12.376,44 € a v roku 2021 v objeme 19.766,03 €.  

V sumárnej čiastke uvedených výdavkov sú zahrnuté výdavky za práce a služby 

vykonávané dodávateľskými subjektmi, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie prevádzky 

školy. Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov bolo v rámci ppol. 635006 - údržba budov, ostatné 

čerpanie bolo na údržbu prístrojov a výpočtovej techniky. 
 

637 Služby 

V roku 2020 predstavovalo celkové čerpanie výdavkov na poskytovanie služieb čiastku 

64.586,60 € a v roku 2021 boli predmetné výdavky čerpané spolu vo výške 32.092,69 €. 

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, 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., poistné, dezinfekciu priestorov, školenia, cestovné náhrady, 

stravovanie 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).  

Kontrolou postupu uzatvárania vyššie uvedených dohôd neboli zistené nedostatky. Ku 

kontrole bola predložená 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 2020 boli výdavky v rámci uvedenej položky čerpané celkovo vo výške 4.769,65 € a v 

roku 2021 bolo čerpanie vo výške 3.309,47 €, a to na nemocenské dávky (dočasná pracovná 

neschopnosť za prvých 10 kalendárnych dní). 

 

 



 20 

713 – Kapitálové výdavky 

 V roku 2020 bol v rámci kapitálových výdavkov zakúpený kamerový systém pre potreby 

Materskej školy vo výške 9.979,00 €. V roku 2021 kapitálové výdavky čerpané neboli. 

 

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 riaditeľkou organizácie. Výdavky boli klasifikované na rozpočtovej ppol. 

podľa platného Opatrenia MF SR. 

 

Preverením pokladničnej agendy za hodnotené obdobie bolo zistené nasledovné: 

V súvislosti s uvedenou agendou má preverovaná organizácia vydanú internú smernicu na vedenie 

pokladne zo dňa 01.01.2019, vypracovanú v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a v zmysle opatrenia MF SR č.MF/16786/2007-31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové 

organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších 

predpisov. 

So zamestnankyňou, poverenou vedením pokladničnej agendy, ako aj s ekonómkou školy, 

ktoré sú zodpovedné za prevzatú finančnú hotovosť pri hotovostnom výbere alebo vklade peňazí 

v súvislosti s dotáciou pokladne alebo odvodom hotovosti z pokladne do banky a peňažnými 

operáciami, súvisiacimi s pokladničnými operáciami, má škola uzatvorenú dohodu o hmotnej 

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

Jednotlivé príjmy a výdavky boli rozúčtované na príjmových, resp. výdavkových dokladoch v 

súlade s účtovníctvom a s funkčnou a ekonomickou klasifikáciou. Príjem pokladne tvorila jej dotácia s 

doložením dokladov z banky o výbere v hotovosti a výdaj sa týkal prevažne nákupu všeobecného 

materiálu pre jednotlivé hospodárske strediská, poštovných služieb, cestovných náhrad a iný výdaj.  

 Bolo zistené, že stav, príjem a výdaj peňažných prostriedkov bol zaevidovaný v pokladničnej 

knihe na základe príjmových pokladničných dokladov a výdavkových pokladničných dokladov. 

Pokladničná kniha obsahovala požadované údaje, ako účtovné obdobie, ktorého sa týkala, dátum 

uskutočnenia pokladničnej operácie, popis pokladničnej operácie, suma vydanej a prijatej hotovosti a 

iné súvisiace údaje. Pokladničné doklady boli číslované chronologicky za sebou podľa poradia zápisov 

v pokladničnej knihe narastajúcim spôsobom. 

Náhodne vybrané výdavkové pokladničné doklady 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 

(označenie, obsah, peňažnú sumu, dátum vyhotovenia a i. náležitosti) a boli vystavené na meno 

príjemcu s doložením súvisiacich dokladov (žiadanka na drobný nákup, preukazujúca vykonanie 

základnej finančnej kontroly, doklad z registračnej pokladnice). Pokladničná operácia bola pred 

vyplatením overená vykonanou finančnou kontrolou  a schválená riaditeľkou organizácie a prevzatie 

hotovosti bolo potvrdené príjemcom.  

Pokladničný obrat v roku 2020 bol vo výške 4.000,00 € pri 52 pokladničných operáciách a v 

roku 2021  vo výške 5.034,64 € pri 49 pokladničných operáciách. 

Preverením dodržiavania denného zostatku pokladničnej hotovosti, stanoveného riaditeľkou 

školy vo výške 1.000,00 € neboli zistené nedostatky.  

 Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola v hodnotenom období vykonaná 4x 

ročne bez zistených rozdielov, o čom bol doložený inventúrny súpis.  
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Kontrolou postupu obstarávania zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb, v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákonom 

č.345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO), za obdobie rokov 2020 

a 2021 bolo zistené nasledovné: 

 Kontrolovaný subjekt mal pre hodnotené obdobie vydanú internú Smernicu zo dňa 

21.12.2018 s účinnosťou od 01.01.2019, v ktorej okrem iných náležitostí, podrobne určuje postup pri 

zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v náväznosti na finančné limity, výberové kritériá, postup 

priamym zadaním pri dodržaní maximálnej hospodárnosti a iné súvislosti. 

 

V roku 2020 kontrolovaná organizácia zabezpečila obstaranie nasledovných zákaziek s nízkou 

hodnotou: 

- Zájazd zamestnancov – Slovinsko (zo SF) 159,00 €  / osoba 

- Kamerový systém MŠ 9.979,00 € 

- Čistiace potreby 1.225,27 € 

- Učebnice 886,00 € 

- Stavebné práce – rekonštrukcia kuchyňa, vestibul ZŠ 3.517,12 €  

- IT s príslušenstvom pre ZŠ 4.694,38 € 

- Dodávka a montáž svietidiel v ateliéri ZŠ 741,40 €  

- Učebné pomôcky pre predškolákov MŠ 2.622,90 € 

- Prostriedky na dezinfekciu COVID-19 932,30 € 

- Toaletné potreby 430,56 € 

- Mydlová pena do detských dávkovačov – toalety 411,72 € 

- Stavebné úpravy pre matematické a geografická pom. 2.037,12 €  

- Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ - flóra a fauna 2.498,40 € 

- Učebnice 2.985,40 € 

- Havária MŠ – plynový kotol + zápis o havárii kotla  2.443,09 € 

- Stavebné úpravy pre slovenský jazyk a dejepis – pom. 2.037,12 € 

- IT s príslušenstvom pre ZŠ 13.627,80 €  

- Dezinfekčné prostriedky COVID-19 5.663,34 € 

- Sterilizátory vzduchu 9.804,00 € 

 

V roku 2021 kontrolovaná organizácia zabezpečila obstaranie nasledovných zákaziek s nízkou 

hodnotou: 

- IT s príslušenstvom pre ZŠ  18.071,21 € 

- Revízie – elektro+ skúšky + porevízne opravy 10.000,00 € / 3 roky 

- Výmena starých okien a dvere v ŠJ 13.468,68 € 

- Sterilizátory vzduchu 2.544,00 € 

- Učebnice nerealizované 

- Dezinfekčné, toaletné a čistiace potreby 2.988,71 € 

- Dezinfekčné, toaletné a čistiace potreby 1.864,80 € 

- Dezinfekčná mydlová pena 387,72 € 

- Respirátory FFP2 931,20 € 

- Dezinfekčné, toaletné a čistiace potreby   2.064,00 € 

 

Kontrolou bolo preukázané, že k jednotlivým obstarávaným zákazkám bol doložený úradný 

záznam zdôvodňujúci vykonanie VO, test bežnej dostupnosti obstarávanej zákazky, zadanie zákazky, 

ako výzva na predloženie cenovej ponuky, cenové ponuky uchádzačov, zápisnica z vyhodnotenia 
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ponúk, v ktorej sú zapísaní všetci účastníci výberového konania s názvami firiem, ich adresami 

a ponúkanými cenami za dodaný tovar, prípadne službu a na záver zhodnotenie výberového konania 

s určením víťaza výberového konania. Zápisnica je schválená riaditeľkou organizácie. Na základe 

zápisnice z vyhodnotenia ponúk, je vystavená objednávka na dodanie tovaru, prípadne služby 

u víťaza výberového konania. V prípade stavebných prác a vykonania technických revízií je s víťazom 

výberového konania uzatvorená „Zmluva o dielo“. Fakturované dodávky tovarov, služieb a prác boli v 

súlade s predloženou cenovou ponukou vybraného dodávateľa. Pri kontrole zákazky „Revízie – 

elektro + skúšky + porevízne opravy za 10.000,00 € / 3 roky“ bolo zistené, že v roku 2021 bola za 

„Odborné skúšky“ od firmy JEEL s.r.o. vystavená faktúra evidovaná pod č.EVC 119 za vykonanie 

revízie zo dňa 23.04.2021 na sumu 2.217,36 €. V uvedenom roku ďalšie revízie vykonávané neboli. 

 

Kontrolná skupina preverila aj postup pri obstarávaní potravín v Školskej jedálni (ŠJ), ako 

účelového stravovacieho zariadenia. ŠJ zabezpečuje v jednozmennej prevádzke prípravu a 

poskytovanie jedál a nápojov pre žiakov ZŠ, deti MŠ a zamestnancov ZŠsMŠ. Žiaci ZŠ a zamestnanci 

školy sa stravujú v jedálni ZŠ. Deti MŠ Jeséniova 61 a zamestnanci MŠ sa stravujú vo výdajni stravy 

v priestoroch MŠ. Vyššie uvedené stravovacie zariadenia majú osobitne vydaný Prevádzkový 

poriadok, schválený RÚVZ BA. Rozhodnutím RÚVZ BA č.HDM/10552/2015 zo dňa 08.06.2015 bol 

odsúhlasený Prevádzkový poriadok ŠJ pri ZŠsMŠ Jeséniova 54, ako aj Prevádzkový poriadok výdajne 

stravy MŠ Jeséniova 61. Varná kapacita kuchyne je odsúhlasená na 400 jedál denne a prípravy stravy 

na vývoz v maximálnom počte 130 jedál denne pre predškolské zariadenie. Hygienické podmienky 

prevádzky ŠJ a výdajne stravy boli počas roka 2020 menené z dôvodu pandémie COVID-19. 

Za účelom obstarávania potravín pre ŠJ sa kontrolovaný subjekt v hodnotenom období riadil 

internou Smernicou zo dňa 21.12.2018 s účinnosťou od 01.01.2019, v ktorej sú určené finančné limity 

pre obstarávanie potravín, vychádzajúce z Vyhlášky úradu pre verejné obstarávanie č.428/2019 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú finančné limity. 

 

Kontrolovaný subjekt, v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zostavuje Plán verejného obstarávania 

na kalendárny rok pre ŠJ pri ZŠsMŠ Jeséniova, v ktorom sú popísané všetky požadované potraviny 

a ich množstvá. Na základe uvedeného je vykonaný prieskum trhu podľa druhu potravín a následne 

sú oslovení minimálne traja dodávatelia na dodanie cenovej ponuky na požadované druhy potravín.  

Na základe cenových ponúk komisia vyberie najvhodnejšieho dodávateľa na príslušný, rok o čom 

spíše „Záznam o vykonaní prieskumu trhu“, v ktorom je uvedený predmet zákazky, termín, v ktorom 

bol prieskum trhu vykonaný, zoznam dodávateľov, ktorí sa uchádzajú o predmet zákazky, vybraný 

dodávateľ aj so zdôvodnením výberu a na záver podpis osoby, vykonávajúcej prieskum a schválenie 

riaditeľkou organizácie. S vybraným dodávateľom je uzatvorená „Rámcová kúpna zmluva“ na 

stanovaný druh potravín. Po výbere vo verejnom obstarávaní boli v roku 2020 uzatvorené zmluvy so 

7 dodávateľmi, a to: 

1. Ing. Ladislav Ličko - základné, zmiešané, suché, mliečne potraviny, vajcia, ovocie, zelenina 

2. Delikatess, s.r.o. - mäso, hydina, mäsové výrobky 

3. ATC-JR, s.r.o. - cestoviny, koreniny, doplnkové pochutiny 

4. Penam Slovakia, a.s. - chlieb, pečivo 

5. Eli Bro, s.r.o. - sirupy, čaje 

6. Cityfood, s.r.o. - mrazené polotovary 

7. Lunys, s.r.o. - školské ovocie, zelenina, ovocie 
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V roku 2021 boli uzatvorené zmluvy so 7 dodávateľmi, a to: 

1. Ing. Ladislav Ličko - základné, zmiešané, suché, mliečne potraviny, vajcia, ovocie, zelenina 

2. Danubius, s.r.o. - mäso, hydina, mäsové výrobky 

3. ATC-JR, s.r.o. - cestoviny, koreniny, doplnkové pochutiny 

4. Penam Slovakia, a.s. - chlieb, pečivo 

5. Eli Bro, s.r.o. - sirupy, čaje 

6. Comida, s.r.o. - mrazené polotovary, zelenina, ryby 

7. Lunys, s.r.o. - školské ovocie, zelenina, ovocie 

 

Ku kontrole boli predložené záznamy o vykonaní prieskumu trhu, schválené riaditeľkou 

organizácie a cenové ponuky dodávateľov, kde neboli zistené nedostatky. V roku 2020 boli od 

dodávateľov zakúpené potraviny vo výške 50.046,11 € a v roku 2021 vo výške 56.754,66 €. Kontrolou 

fakturácie za nákup potravín bolo preukázané, že k faktúram sú doložené požadované doklady, a to 

objednávka, dodací list, príjemka tovaru a likvidačný list, na ktorom je vyznačené vykonanie základnej 

finančnej kontroly. 

 
 Kontrolou tvorby a čerpania sociálneho fondu kontrolná skupina zistila, že prostriedky 
sociálneho fondu organizácia vedie na samostatnom účte zamestnávateľa. Na tento účet organizácia 
prevádza prostriedky vo forme preddavkov na základe podkladov, poskytnutých referátom PaM. 
V roku 2020 bol k 01.01.2020 zostatok sociálneho fondu vo výške 9.715,27 €. Pravidelnými odvodmi 
z mesačných miezd bol fond navýšený o 7.838,53 €. Čerpanie finančných prostriedkov z fondu vo 
výške 1.150,40 € bolo použité na úhradu stravného príplatku zamestnancov vo výške 950,40 € a vo 
výške 200,00 € na poskytnutie odmeny pri dvoch životných jubileách. Zostatok na účte fondu 
k 31.12.2020 bol vo výške 16.403,40 €, čo zároveň je počiatočný stav účtu sociálneho fondu pre rok 
2021. Pravidelnými odvodmi z mesačných miezd v roku 2021 bol fond navýšený o 8.722,50 €. 
Čerpanie finančných prostriedkov fondu vo výške 9.409,77 € bolo použité na úhradu stravného 
príplatku pre zamestnancov vo výške 3.264,29 €, na úhradu hromadného poistenia zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone povolania u poisťovne ALIANZ vo výške 885,48 € (po odpočítaní 
preplatku poistenia vo výške 9,22 €), na odmeny z fondu vo výške 4.000,00 €, na nákup kytice pre 
zamestnankyňu vo výške 20,00 € a na darčekové poukazy vo výške á 20,00 € pre zamestnanca na 
nákup kníh pre kníhkupectve Panta Rhei v celkovej sume 1.240,00 €. Zostatok na účte fondu 
k 31.12.2021 bol vo výške 15.716,13 €. Organizácia pri tvorbe a použití sociálneho fondu postupovala 
v súlade s Pravidlami tvorby a použití SF, ktoré má upravené vo vnútornej smernici, vypracovanej 
v súlade so zákonom č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde. Sociálny fond bol tvorený v plnej výške. Jeho 
stav je totožný so stavom na bankovom výpise účtu sociálneho fondu za kontrolované obdobie. 

Vykonanou 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. 

 

 

Záver: 

 

 Následnou finančnou kontrolou príjmu, poskytnutia a použitia verejných financií neboli zo 

strany kontrolného subjektu zistené nedostatky. Rozpočtová organizácia ZŠsMŠ   Jeséniova 54 

v kontrolovaných rokoch zabezpečovala overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu  až do ich konečného 

vysporiadania a zúčtovania. 
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 Činnosť výkonu finančnej kontroly v podmienkach kontrolovaného subjektu bola 

zabezpečovaná v súlade so základnými pravidlami finančnej kontroly v súlade s ustanoveniami 

zákona č.357/2015 Z.z.. Finančným riadením školy boli použité správne postupy pri zodpovednom 

plánovaní, rozpočtovaní, použití finančných prostriedkov a ich účtovaní v náväznosti na dodržiavanie 

rozpočtových pravidiel podľa zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.    

 
Vykonanou kontrolou povinnej osoby rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou 

školou Jeséniova 54, zameranou na preverenie 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 mestskej časti a z vlastných zdrojov za obdobie 

rokov 2020 až 2021 možno konštatovať, že 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.  

Po vyhodnotení výsledku kontroly, kontrolná skupina konštatuje, že nie je potrebné navrhnúť 

opatrenia na nápravu a pracovné činnosti poverených pracovníkov kontrolovaného subjektu pri 

plnení úloh a hospodárení sú na požadovanej úrovni. 

 
 


