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Návrh uznesenia: 
 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 

berie na vedomie 
 

predloženú správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu  nedostatkov  
zistených  ostatnou kontrolou v ZŠ Ostredková 14 
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Dôvodová správa 
 

Na základe rámcového plánu práce útvaru miestneho kontrolóra MČ Bratislava   
Ružinov na 2. polrok  2013 chváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava 
Ružinov č. 345/XX/2013 zo dňa 25.6.2013 bola  vykonaná kontrola  plnenia prijatých 
opatrení na nápravu  nedostatkov  zistených  ostatnou kontrolou v ZŠ Ostredková 14 
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S p r á va  
o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu  nedostatkov  zistených  

ostatnou kontrolou v ZŠ Ostredková 14 
1/14 

 
 Podľa poverenia č. 5/13 zo dňa 28.10.2013 zamestnanci Útvaru miestneho kontrolóra 
Miestneho úradu Mestskej časti  Bratislava -  Ružinov: vykonali v čase od 28.10.2013 do 
29.11.2013  kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie  zistených a zabránenie vzniku 
nových nedostatkov zistených ostatnou kontrolou v základnej škole, Ostredková  14, 
Bratislava (ďalej  „ZŠ“). Kontrola bola zameraná hlavne na odstránenie nedostatkov zistených 
predchádzajúcou kontrolou v roku 2010 v oblasti personálnej a mzdovej agendy 
a ekonomického riadenia v náväznosti na  zákony: č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej „zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“), č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a ostatných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej „zákon o pedagogických zamestnancoch a ostatných zamestnancoch“),  č. 
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákon o výkone práce vo verejnom záujme“), č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákon o odmeňovaní“),  nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú 
katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 
predpisov (ďalej „KPČ“),  Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 
(ďalej „ZP“), nariadenie vlády SR č. 630/2007 Z.z. z 5.12.2007, ktorým sa ustanovujú 
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, č. 
215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, č. 428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o finančnej 
kontrole“), č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o rozpočtových pravidlách“), 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dani z 
príjmov“), č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), č. 25/2006 Z.z.  o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov, č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve“), vyhláška MPSVR SR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení v znení 
neskorších predpisov (ďalej   „BOZP“)  a ďalšie súvisiace predpisy. 
 

ZŠ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou svojimi príjmami a výdavkami 
je   napojená na rozpočet zriaďovateľa Mestskej časti Bratislava - Ružinov (ďalej „MČ“). 
Svoju  činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre zabezpečenie jej úloh. 
Hospodárenie ZŠ  je pravidelne kontrolované zriaďovateľom. Okrem základnej vzdelávacej 
činnosti je zameraná na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a technickej výchovy so 
zameraním  na prácu s počítačom, venuje sa nadaným deťom, ktoré majú zriadenú  v 7. 
ročníku športovú triedu  so zameraním  na volejbal. Súčasťou školy je Školský klub detí 
(ďalej „ŠKD“)     

Mzdové podmienky na základe priznanej kvalifikácie a platných mzdových predpisov 
stanovuje riaditeľka ZŠ vo vnútornom mzdovom predpise. 

O priznaní osobného príplatku, jeho znížení alebo odobratí rozhoduje riaditeľka ZŠ 
(zriaďovateľ u riaditeľov škôl).  Priznanie osobného príplatku je závislé od objemu 
disponibilných mzdových prostriedkov.  
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ZŠ   k 31.12.2012 eviduje 62 zamestnancov: 
- pedagogickí                   39  
- nepedagogickí                9 
- odborní     2   
- ŠKD               12 
 
Zamestnancom kontroly boli predložené: 
-  Osobné spisy zamestnancov  
-  Uzatvorené dohody na práce vykonané mimo pracovného pomeru 2012 
-  Organizačný poriadok (ďalej „OP“) 
-  Vnútorný poriadok 
-  Pracovný poriadok (ďalej „PP“) 
-  Smernica o cenách prenájmu priestorov 
-  Vnútorný mzdový predpis (ďalej „MP“) 
-  Kolektívna zmluva  (ďalej „KZ“) 
-  Evidencia dochádzky 2012 
-  Mzdové listy 2011, 2012 
-  Bankové výpisy (výdavkový účet, sociálny fond -  SF) 
-  Pokladničné doklady 2012 
-  Smernica o verejnom obstarávaní  
 
Organizačný poriadok 

OP platný od 2.9.2010 určuje najmä základné pravidlá riadiacej činnosti a metód práce 
v rozsahu právomoci, povinnosti a zodpovednosti organizácie. OP obsahuje základnú 
organizačnú štruktúru a popis pracovných činností jednotlivých útvarov. Pre školský rok 
2013/2014 je vypracovaná nová   organizačná štruktúra. 
 
Vnútorný poriadok  

Vnútorný poriadok platný od septembra 2013 obsahuje:  
-  Prevádzkový poriadok ZŠ 
-  Prevádzkový poriadok pre pedagogických zamestnancov (podrobne určuje prevádzku školy  
    počas školského roka a školských prázdnin) 
-  Prevádzkový poriadok pre nepedagogických zamestnancov 
-  Prevádzkový poriadok odborných učební a prenajatých priestorov- zásady bezpečnosti 
    v učebni  (prírodovedných  predmetov, jazykového laboratória, odborných učební) 
-  Školský poriadok 
 
Pracovný poriadok 

PP účinný od 1.3.2010 upravuje práva, povinnosti a zodpovednosti zamestnancov 
v špecifických podmienkach vnútorného poriadku, upozorňuje  na ďalšie vnútrorganizačné 
normy a upravuje celkovú disciplínu. Zamestnávateľ je povinný  oboznámiť všetkých 
zamestnancov s PP.  
 
Smernica o cenách prenájmu priestorov 

V súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, 
bola vydaná vnútorná „Smernica o cenách  prenájmu priestorov školy“, ktorá určuje výšku 
nájmu za jednotlivé priestory školy. Smernica je platná   od 1.1.2012.  
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Vnútorný mzdový predpis 
MP  platný od 1.11.2009 upravuje poskytnutie platu zamestnancom ZŠ. Jeho Dodatok 

č. 1 z 20.10.2010  rieši príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením a so 
žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
 
Kolektívna zmluva 

KZ je platná  od 1.7.2009. Obsahom je priaznivejšia úprava pracovných podmienok 
a podmienok zamestnávania. Dodatok č. 1 určuje podmienky tvorby a použitie SF. Plnenia 
poskytované zo SF sa zdaňujú zamestnancom bežným spôsobom 19%, nakoľko ide o príjem 
zo závislej činnosti. Od 1.januára 2011 sa všetky zdaniteľné plnenia, teda aj zdaniteľné 
plnenia poskytované zo SF, započítavajú do vymeriavaceho základu na platenie odvodov 
(odporúčame túto skutočnosť zapracovať do KZ).  Dodatok č. 2 rieši opakované 
zamestnávanie  na dobu určitú (ustanovenie § 48 ods. 4 písm. d) podľa ZP platného od 
1.1.2013 – „Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu 
do  dvoch rokov alebo nad dva roky je možné len z dôvodu - písm. d) vykonávania prác 
dohodnutých v KZ“). 
 
Kontrolné zistenia 

  Kontrola preverila plnenie odporúčaní  na odstránenie zistených nedostatkov 
prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2010 v oblasti personálnej agendy 
a ekonomického riadenia. ZŠ dňa 30.9.2010 predložila miestnemu kontrolórovi návrh 
prijatých opatrení na odstránenie zistených a zabránenie vzniku nových nedostatkov.  
Prijaté opatrenia boli splnené nasledovne:   

V jednom prípade došlo k zmene pri určení tarifného platu. Zamestnankyňa bola od 
1.9.2013 zaradená  do najvyššieho platového stupňa platovej triedy   nezávisle od dĺžky 
započítanej praxe. Kontrole nebol predložený  dodatok k mzdovému predpisu (prípadne 
v KZ) s uvedením okruhu pracovných činností vykonávaných zamestnancami v súlade 
s ustanovením  § 7 odseku 4 zákona o odmeňovaní na čo už bola účtovná jednotka  v ostatnej 
kontrole upozornená.   

V jednom prípade je potrebné chýbajúce   písomné poverenie viazané na definíciu 
vedúceho zamestnanca (v súlade so ZP)  doložiť do osobného spisu zamestnankyne. 

Podľa  § 152 ZP je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie 
zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v blízkosti, ktorí na 
svojom pravidelnom pracovisku odpracujú viac ako 4 hodiny. ZŠ zabezpečila stravovanie 
zamestnancom prítomným na pracovisku  počas školských prázdnin (2012, 2013) v dňoch, 
kedy  ŠJ nie je v prevádzke, nákupom stravných lístkov (gastrolístky). Hodnota stravného 
lístka je 3,00 €  čo je 75% z výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hod. podľa 
zákona o cestovných náhradách (na rok 2012 - výška stravného 4,00 € ). Kontrolou bola 
overená dochádzka  za obdobie  7-8/2012 v náväznosti na nárok stravných lístkov.  Kontrolou  
neboli zistené nedostatky. 

Kontrolovaná bola evidencia nadčasovej práce a jej čerpanie   za rok 2012. Evidencia 
nadčasovej práce a čerpanie náhradného voľna (ďalej „NV“) pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov je vedená mesačne, kde sú zaznamenané nadčasy 
jednotlivých zamestnancov a dni v mesiaci, kedy si čerpajú NV. Žiadosti na čerpanie NV sú 
vedené formou dovolenkových lístkov odsúhlasené nadriadeným zamestnanca. Žiadanku 
o dovolenku riaditeľky ako aj služobnú cestu  odsúhlasuje  zriaďovateľ (zástupca starostu  
MČ). Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Mesačné  podklady pre spracovanie miezd  sú od 9/2013   vedené  elektronicky 
v tabuľkovej forme odsúhlasené riaditeľkou  ZŠ, čo je oproti minulých období  prehľadnejšie 
(do 8/2013 boli vedené samostatne  v zošite).   
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K 1.1.2012 boli  všetkým pedagogickým zamestnancom vystavené nové rozhodnutia 
o výške a zložení funkčného platu v súlade so zákonom č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa 
zákon o pedagogických zamestnancoch a ostatných zamestnancoch. 

Kontrolou bolo overené vykonávanie a vyznačovanie predbežnej finančnej kontroly na 
platových výmeroch a dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorých 
následkom  je čerpanie finančných prostriedkov v zmysle  §9 ods. 1 zákona o finančnej 
kontrole.    

Kontrolované boli dohody uzavreté v roku 2013. Dohoda o  vykonaní práce bola 
uzavretá na  zdravotnú starostlivosť počas lyžiarskeho výcviku,  inštruktor lyžovania, kosenie 
trávnatých plôch a upratovanie. Dňa 2.9.2011 bola uzavretá dohoda o pracovnej činnosti na 
komplexné spracovanie miezd na dobu neurčitú.  Dodatok k dohode o pracovnej činnosti z  
1.1.2013  rieši zvýšenie odmeny za mesačné spracovanie miezd (350,-€/mesiac). Dohody sú 
opatrené pečiatkou s uvedením dátumu  a podpisu poverenej osoby zodpovednej za 
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.  

Neprítomnosť zamestnanca na pracovisku z dôvodu návštevy lekára je  doložená 
potvrdenou priepustkou. ZŠ vedie evidenciu   pracovného voľna s náhradou mzdy na 
nevyhnutne potrebný čas (na návštevu lekára) podľa § 141 ZP.  

Čerpanie dovolenky určuje riaditeľka po prerokovaní so zamestnancami podľa plánu 
dovoleniek (§ 111 ods. 1 ZP). Pred nástupom na dovolenku  zamestnanec vyplní predpísané 
tlačivo o čerpaní dovolenky, ktoré schvaľuje príslušný nadriadený zamestnanca. 
Ostatné zistenia 

 Pokladňu vedie tajomníčka školy. Limit denného zostatku určuje a schvaľuje 
riaditeľka školy. Denný limit zostatku pokladne pre rok 2012 a 2013 je  500 €. Číslovanie 
pokladničných dokladov je jednoradové. 

Účtovná jednotka je povinná peňažné prostriedky inventarizovať najmenej štyrikrát za 
účtovné obdobie v zmysle ustanovenia § 29 a §30  zákona o účtovníctve. Kontrole bola 
predložená   inventarizácia pokladne  za účtovné obdobie 2012  4 krát (31.1., 26.4., 28.9., 
21.12).  

V niektorých  prípadoch boli účtovné  doklady z registračnej pokladne  vyblednuté a 
časom sa stanú nečitateľné. Z dôvodu uchovania údajov je potrebné  bločky z registračnej 
pokladne skopírovať - § 8 zákon o účtovníctve.  

Pri peňažných operáciách v hotovosti účtovná jednotka  vykonáva predbežnú finančnú 
kontrolu (§6  ods. 1 zákona  o finančnej kontrole).  

V ZŠ v mesiaci júl 2012 prebiehali maliarske práce na 2. NP a 3. NP  ZŠ a ŠKD. 
Došlé faktúry  boli uhradené  v mesiaci august 2012 v celkovej sume 15.714,90 EUR (v cene 
boli zahrnuté práce naviac).  Na základe  cenovej  ponuky  DOMČEK spol. s.r.o. zo dňa 
23.5.2012 bola dojednaná suma na 13.064,- EUR. Z odovzdania vykonaných prác v mesiaci 
august 2012 bol vystavený preberací protokol. Na  predmetné maliarske práce   nebola 
uzatvorená   Zmluva o dielo podľa  § 536  Obchodného zákonníka. 

Kontrole nebol predložený záznam o vykonaní prieskumu trhu na maliarske práce 
(podľa smernice o verejnom obstarávaní -  čl. 5 písm. 5), chýbala  kópia objednávky  overená 
predbežnou finančnou kontrolou (§ 9 zákona o finančnej kontrole).   
Verejné obstarávanie a uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám  

Kontrola tiež  preverila dodržiavanie a uplatňovanie zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám  a zákona o verejnom obstarávaní.   

 Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní podľa ktorých sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Kontrolovaný subjekt je 
v zmysle §6  zákona o verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom. V § 4 zákona 
o verejnom obstarávaní sú presne určené finančné limity, podľa ktorých sú zákazky rozdelené 
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na podlimitné, nadlimitné, podprahové a zákazky s nízkou hodnotou v závislosti od 
predpokladanej hodnoty zákazky. 

Kontrole bola predložená „Smernica o verejnom obstarávaní“ účinná od  31.1.2012. 
Pri obstarávaní zákazky  s nízkou hodnotou, ktorej obstarávacia hodnota pri jednom nákupe  
resp. poskytnutí služby je rovná alebo nižšia ako 500 € bez DPH  nie je potrebné vykonať 
prieskum trhu. 
Kontrolou bolo zistené 

Pri obstaraní zákazky s nízkou hodnotou pri ktorých bolo potrebné vykonať prieskum 
trhu (aspoň u troch dodávateľov) nebol k dodávateľským faktúram (ďalej „DF“)  v roku 2012 
priložený  záznam o vykonaní prieskumu trhu (podľa smernice o verejnom obstarávaní -  čl. 5 
písm. 5). Námatkovou kontrolou  DF za 2. Q. 2013 bolo zistené, že účtovná jednotka k DF 
prikladá cenové ponuky ako aj kópie objednávok. Na vystavené objednávky je potrebné 
uvádzať cenu (predbežnú cenu), prípadne odkaz na cenovú ponuku. Kópie objednávok nie sú  
overené predbežnou finančnou kontrolou (§ 9 zákona o finančnej kontrole).  

Kontrolou účtovných dokladov za rok 2012 bolo zistené, že  účtovná jednotka  vo 
väčšine prípadov nevystavovala písomné objednávky na nákup tovarov a služieb (napr. 
oprava schodov v sume 2.080,37 €,  nákup školských lavíc a stoličiek v sume 3.321,90 €).  

V súlade s ustanovením § 102 ods. 4  zákona (od 1.7.2013 podľa § 99 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní) o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz 
štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou 
formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako  
1000 €. ZŠ nezverejňuje na  webovom sídle súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou 
s cenami vyššími ako  1000 € (podľa smernice o verejnom obstarávaní - čl. 8  písm. 12).  

Od 1.1.2012 je  povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu 
okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so 
zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od 
úhrady (§ 5b o slobodnom prístupe k informáciám). Faktúry sú povinne zverejňované počas 
piatich rokov odo dňa ich zverejnenia. Kontrolou bolo zistené, že do 31.12.2012 boli na 
webovom sídle zverejňované iba tie  faktúry, ktorých  hodnota bola  vyššia ako 1000 €. Od 
1.1.2013 ZŠ zverejňuje došlé faktúry v súlade so zákonom o slobodnom prístupe 
k informáciám. 

Podľa § 5a o slobodnom prístupe k informáciám sa zverejňuje akákoľvek písomná 
zmluva (bez ohľadu na predmet či hodnotu) uzavretá po 1. januári 2011, s výnimkou 
pracovných zmlúv a dohôd a zmlúv podľa odseku 5. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. 
Nezverejnenie do 3 mesiacov - platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 4 
Občianskeho zákonníka). V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných 
zákonov. Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku 
vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti podľa zákona. 

Podľa § 5b o slobodnom prístupe k informáciám sa zverejňujú vyhotovené objednávky 
po 1. januári 2011. Objednávka sa zverejňuje do 10 pracovných dní od vystavenia. Od 
1.1.2012 je  povinnosť zverejňovať všetky objednávky bez ohľadu na ich hodnotu okrem 
objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a objednávok, ktoré súvisia so 
zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Objednávky sú povinne zverejňované 
počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia. 
Inventarizácia majetku a záväzkov za rok 2012  

Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná 
inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov, aby účtovná závierka 
poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o 
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finančnej situácii účtovnej jednotky. Spôsob vykonania inventarizácie upravujú §§ 29 a 30 
zákona o účtovníctve. 

Príkaz riaditeľky zo dňa 22.10.2012 obsahoval príkaz na vykonanie inventarizácie 
majetku záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov tak ako to ukladá zákon o účtovníctve a 
Príkaz  starostu MČ č. 1/2012  na vykonanie inventarizácie k 31.12.2012.  

Príkazom riaditeľky bola vymenovaná inventarizačná komisia a inventarizácia bola  
vykonaná v čase od 5.11. – 3.12.2012. Kontrole bol predložený inventarizačný zápis, ktorým 
účtovná jednotka  preukazuje vecnú správnosť účtovníctva. Výsledky pozostávajú  z 
porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a záväzkov s účtovným 
stavom.   
 
Záver 

ZŠ pristupovala zodpovedne k odstráneniu  nedostatkov zistených ostatnou kontrolou. 
Kontrolou zistené nedostatky boli spôsobené zväčša nepozornosťou čomu je potrebné 
v budúcnosti predísť. Niektoré  formálne nedostatky boli  v priebehu kontroly odstránené. 
Kontrola odporúča zvýšiť pozornosť  pravidlám a postupom v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní   a  pri zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok  na svojom webovom sídle. V 
kontrolovanom subjekte nebolo zistené vážne  porušenie právnych predpisov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


