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Návrh uznesenia: 
 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
 

berie na vedomie 
 
predloženú   správu  o   výsledku   kontroly  personálnej a mzdovej agendy v MŠ Šťastná 26 
a  MŠ Medzilaborecká 4, Bratislava   
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Dôvodová správa 
 
 

Na základe rámcového plánu práce útvaru miestneho kontrolóra MČ Bratislava   
Ružinov na 1. polrok  2013 chváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava 
Ružinov č. 269/XV/2012 zo dňa 11.12.2012 bola v MŠ Šťastná 26 a MŠ Medzilaborecká 4, 
Bratislava vykonaná kontrola personálnej a mzdovej agendy. 
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Správa 
o výsledku kontroly personálnej a mzdovej agendy v MŠ Šťastná a  MŠ Medzilaborecká 

č. 1/13 
 

 Na základe poverenia č. 7/12 zo dňa 26.10.2012 a poverenia č. 8/12 zo dňa 4.12.2012 
zamestnanci Útvaru miestneho kontrolóra Miestneho úradu Mestskej časti  Bratislava -  
Ružinov: vykonali v čase od 26.10.2012 do 16.1.2013 kontrolu  personálnej a mzdovej 
agendy  v MŠ Šťastná 2 a  MŠ Medzilaborecká 4, Bratislava (ďalej „MŠ“) za obdobie od 
1.1.2010 do 30.11.2012, ktorej zriaďovateľom je Mestská časť (ďalej „MČ“) Bratislava 
Ružinov. Kontrola bola zameraná na vedenie personálnej a mzdovej agendy v kontrolovanom 
subjekte od jej zriadenia MČ Bratislava Ružinov v náväznosti na dodržiavanie zákonov: 
zákon 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“), nariadenie vlády  SR č. 
422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej 
činnosti pedagogických zamestnancov, č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 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 niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“),  
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. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách (ďalej „zákon 
o cestovných náhradách“), 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.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej 
„zákon o sociálnom fonde“), č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(ďalej „zákon o účtovníctve“), vyhláška MPSVR SR č. 124/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických 
zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej   „BOZP“)  a ďalšie súvisiace predpisy. 
 

MŠ Šťastná 
 

 MŠ bola do  31.12.2009  súčasťou MŠ Bancíková 2. Od 1.1.2010  je 
 kvalifikovaná ako rozpočtová organizácia  s právnou subjektivitou  zriadená na predškolskú 
výchovu a vzdelávanie na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydala MČ Bratislava Ružinov 
dňa 15.12.2009 pod č.j. 2009/21949, uzn. č. 419/XXXII/2009 v nadväznosti na ustanovenia § 
6 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
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doplnkov ako aj zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe tohto rozhodnutia sa 
zriaďovateľom MŠ stala MČ Bratislava Ružinov  a zároveň je napojená na jej rozpočet. 
Súčasťou MŠ je Školská jedáleň (ďalej „ŠJ“) a školská kuchyňa. 

 
 MŠ   k 30.6.2012 eviduje 17 zamestnancov, ktorých osobné spisy boli predmetom 

kontroly z toho je: 
- pedagogických                   10 
- nepedagogických    4 
- školská jedáleň (ďalej „ŠJ“)  3 
 
Zamestnancom kontroly boli predložené: 
- Štatút a zriaďovacia listina k 1.1.2010 
- Osobné spisy zamestnancov  
- Organizačný poriadok (ďalej „OP“) 
- Školský poriadok 
- Plán vnútroškolskej kontroly 
- Plán práce  
- Smernica o slobodnom prístupe k informáciám 
- Obeh účtovných dokladov 
- Pracovný poriadok (ďalej „PP“) 
- Vnútorný mzdový predpis  
-  Prevádzkový poriadok 
-  Smernica o finančnej kontrole  
-  Smernica o BOZP 
-  Kolektívna zmluva (ďalej „KZ“) 
-  Výplatné pásky 2011 
-  Mzdové listy 2011 
-  Bankové výpisy 2011 
-  Pokladničné doklady    2011 
-  Dodávateľské faktúry (ďalej „DF“) 
 
Smernica o slobodnom prístupe k informáciám 

       Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov má MŠ vypracovanú Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám, 
v ktorej sú bližšie špecifikované podmienky a spôsoby požiadania a sprístupnenia informácie. 
Smernica  obsahuje súpis základných zákonov a predpisov, ktorými sa MŠ riadi. Tieto sú 
k dispozícii k nahliadnutiu vo všetkých triedach MŠ a na webovej stránke MŠ.   
 
Organizačný poriadok 

     Organizačný poriadok platný od 1.1.2010  obsahuje podmienky upravujúce  vnútornú 
organizáciu MŠ, oblasť jej riadenia, činnosti a deľbu práce. Zahŕňa základné povinnosti   
zamestnancov, ich práva a povinnosti a zodpovednosť vedúcich zamestnancov MŠ. 
Organizačný poriadok upravuje podmienky fungovania komisií MŠ: 

- inventarizačná komisia 
- zaraďovacia     -   „  - 
- likvidačná        -   „  - 
- skladová           -  „  -  
      V organizačnom poriadku sa uvádza, že riaditeľka priznáva náhradu mzdy za 

nevyčerpanú časť dovolenky a za pracovné voľno pri prekážkach v práci. (Je potrebné  

 5



doplniť: ...za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, a pri 
prekážkach v práci je potrebné uviesť: ...prekážka na strane zamestnávateľa). 
 
Obeh účtovných dokladov 
 Smernicu Obeh účtovných dokladov má MŠ vypracovanú na základe prijatých 
princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor SR. Smernica obsahuje 
bližšie špecifikované spôsoby účtovania v zmysle zákona o účtovníctve a obsahuje tiež 
zoznam určených zamestnancov, ktorým je poskytnutý preddavok na nákup spotrebného 
materiálu v priebehu roka. Podpisové vzory zamestnancov, ktorí majú dispozičné právo pre 
styk s bankou neboli k smernici priložené. Prílohu smernice tvorí účtovný rozvrh.  
 
Prevádzkový poriadok 
 PP  má MŠ vypracovaný od marca 2012, v ktorom sú zahrnuté podmienky organizácie 
a činnosť k výchove a vzdelávaniu a ďalšie prevádzkové podmienky. Podľa § 13 ods. 4 
zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov 
prevádzkový poriadok odsúhlasil a schválil svojim rozhodnutím Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v BA. S prevádzkovým poriadkom boli oboznámení všetci zamestnanci MŠ. 
 
BOZP 
 MŠ má uzatvorenú zmluvu s bezpečnostným technikom na koordinovanie činnosti v 
oblasti BOZP. Zo zmluvy vyplýva, že technik bude pri nástupe do zamestnania vykonávať 
školenie novoprijatých zamestnancov, v dvojročných intervaloch organizovať a vykonávať 
školenia II. stupňa všetkých zamestnancov a v dvojročných intervaloch organizovať 
a vykonávať školenia III. stupňa pre vedúcich zamestnancov. Zmluva bola podpísaná oboma 
zmluvnými stranami 1.1.2010.  
 Kontrolou bolo zistené, že ostatné školenie vedúcich zamestnancov bolo vykonané 
v marci 2011. K záznamu zo školenia je priložená prezenčná  listina. Školenie všetkých 
zamestnancov bolo vykonané tiež v marci 2011 a k záznamu je priložená prezenčná listina 
s vlastnoručnými podpismi všetkých zamestnancov.  
  
Kontrolné zistenia: 

 
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.  

Kontrolovaná bola evidencia osobných prekážok v práci v zmysle §141 ZP. 
Neprítomnosť zamestnanca  na pracovisku z dôvodu návštevy lekára a iných dôvodov  je 
doložená potvrdenou priepustkou. Zamestnanec má nárok  na 7 dní v kalendárnom roku 
s náhradou mzdy  na lekárske vyšetrenie, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné 
vykonať mimo pracovného času. 

Kontrolované boli dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. V roku 
2011 boli uzatvorené  4 dohody o pracovnej činnosti (ďalej „DoPČ“) a to na  účtovnícke 
práce, záhradnícke práce, pre zdravotníka počas školy v prírode, dohoda uzatvorená 
s externým pedagogickým zamestnancom v mesiaci apríl  počas zastupovania. Kontrolou 
evidencie pracovného času  (kniha dochádzky) pedagogickej zamestnankyne prijatej na DoPČ  
bolo zistené, že  v mesiaci apríl počas zastupovania odpracovala viac  ako ustanovuje § 228 a) 
 ZP. Na základe DoPČ sa môže vykonávať pracovná činnosť v rozsahu najviac 10 hodín 
týždenne.   

V roku 2012 boli uzatvorené 3 DoPČ a to na účtovnícke práce, záhradnícke práce a 
pre zdravotníka počas  školy v prírode.  
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MŠ vedie evidenciu uvedených DoPČ, čím  je  dodržané ustanovenie § 224 ods. 1 
písm. d) ZP, podľa ktorého  je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu uzatvorených dohôd o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí, v akom boli uzatvorené. 
  Úlohou kontroly bolo zistiť dodržiavanie pracovného času ako je  čas príchodu a čas 
odchodu z pracoviska. MŠ vedie knihu dochádzky, v ktorej  zaznamenáva  čas príchodu a 
odchodu zamestnancov z pracoviska, prerušenie  pracovného času   z dôvodu návštevy lekára, 
čerpanie dovolenky, náhradného voľna (ďalej „NV“) a iných dôvodov. Kontrolou knihy 
dochádzky za rok 2011 neboli zistené nedostatky. 

Čerpanie dovolenky určuje riaditeľka  po prerokovaní so zamestnancami podľa plánu 
dovoleniek (§ 111 ods. 1 ZP). Plán  dovoleniek na rok 2011 je vypracovaný  pre 
pedagogických a nepedagogických zamestnancov  s vyznačením  predpokladaného čerpania 
dovolenky  za  jednotlivé mesiace.   

Mzdová účtovníčka podľa pracovnej zmluvy vykonávala do 31.12.2012 prácu doma (§ 
52 ods. 2 ZP). Pri domáckej práci je  potrebné  prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie   
ochrany údajov, ktoré sa   spracúvajú. MŠ nemá   vypracovanú internú smernicu  upravujúcu 
podmienky a pravidlá výkonu ako je  pracovný čas,  BOZP a pravidlá kontroly výkonu práce 
zo strany zamestnávateľa. 

Od 1.3.2012 je v platnosti Novela zákona o finančnej kontrole uverejnená v Zbierke 
zákonov pod č. 69/2012. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci  
na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej 
vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je v súlade s internými aktmi 
riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (rozpočtom orgánu verejnej správy, 
osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami vydanými na základe 
osobitných predpisov).  

Odporúčame zapracovať do interného predpisu  podmienky, aby o finančnej operácii 
nemohol rozhodnúť len jediný zamestnanec, ale aby sa na príprave   podieľali najmenej dvaja 
zamestnanci, z toho jeden vedúci zamestnanec zodpovedný za schválenie finančného 
rozhodnutia (kontrola štyroch očí). 

MŠ má vypracované Zásady pre tvorbu a použitie  sociálneho fondu (ďalej „SF“) na 
rok 2011.  MŠ prispieva do SF v zmysle zákona o sociálnom fonde. Zostatok fondu sa 
prevádza do nasledujúceho roka v zmysle § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde. 

Za prácu nadčas sa považuje každá hodina  priamej výchovno -vzdelávacej  činnosti 
prevyšujúca základný úväzok   (§ 3 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z.z.). Zamestnanec je povinný 
pracovať nadčas, ak mu zamestnávateľ nariadil prácu nadčas v súlade s právnymi  predpismi. 
MŠ má vypracovaný systém na zabezpečenie evidencie práce nadčas pedagogických 
zamestnancov. Evidencia nadčasovej práce  a  čerpanie náhradného voľna (ďalej „NV“) je 
vedená  mesačne, kde sú zaznamenané nadčasy jednotlivých pedagogických  zamestnancov  a 
dni v mesiaci, kedy si čerpajú NV. Žiadosti na čerpanie NV sú vedené formou dovolenkových 
lístkov  odsúhlasené nadriadeným zamestnancom. Evidenciu nadčasovej práce ako aj čerpanie 
NV  vedie zástupkyňa riaditeľky samostatne v zošite. Kontrolou bolo zistené, že mesačné  
zostatky nadčasových hodín u jednotlivých zamestnancov nie sú odsúhlasené zodpovedným 
zamestnancom a riaditeľkou MŠ (2010, 2011). V niektorých prípadoch sú údaje (originálny 
doklad – kniha zastupovania)   zaznamenané  ceruzkou,  čo nie  je  v súlade  s  ustanovením  
§ 8 zákona o účtovníctve. 

V zmysle § 7 zákona  o BOZP je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a 
preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca. Zamestnanci prijatí na dohodu 
o mimopracovnej činnosti  musia byť tiež oboznámení s právnymi predpismi a ostatnými 
predpismi vzťahujúcimi sa na vykonávanú prácu, najmä s predpismi na zaistenie  BOZP. 
Novoprijatí zamestnanci pri nástupe do zamestnania absolvujú školenie o BOZP a o ochrane 
pred požiarmi čo je dokladované podpismi zamestnancov.  
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Zamestnanci, u ktorých sa vyžaduje doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní, majú 
fotokópie vysvedčení a diplomov overené s originálom a doložené v osobnom spise. 
Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré sa požaduje najmä u  pracujúcich v ŠJ, majú tiež    
zamestnanci doložené v osobnom spise. 
 Niektorí pedagogickí zamestnanci nemajú v osobnom spise doloženú pracovnú 
zmluvu (ďalej „PZ“). V jednom prípade má upratovačka  PZ vystavenú bez mena 
a priezviska.  Hlavná kuchárka nemá v osobnom spise založené osvedčenie o zdravotnej 
spôsobilosti a potvrdenie o preventívnej lekárskej prehliadke. 
 Vedúca ŠJ  preukázala svoju spôsobilosť na vykonávanie práce s manipuláciou 
a uvádzaním poživatín do obehu osvedčením o odbornej spôsobilosti. Overená fotokópia 
osvedčenia nadobudla platnosť v januári 2007 a trvá 5 rokov. Fotokópiu dokladu 
o dosiahnutom najvyššom vzdelaní nemá overenú s originálom. Ako vedúci zamestnanec 
splnila podmienku preukázania majetkového priznania. 
 
Ostatné zistenia: 

Výdavkové a príjmové pokladničné doklady sú zapisované chronologicky do 
pokladničnej knihy. Zúčtovanie drobných nákupov sa vykonáva najneskôr do 10-tich 
pracovných dní od dňa prevzatia  preddavku  na  nákup.  Denný  limit  pokladničnej hotovosti 
má MŠ stanovený vo výške 350,- €.  

DF  sú uložené chronologicky  v poradí  akom sú zaznamenané v knihe došlých faktúr   
samostatne pre   MŠ a ŠJ. MŠ a ŠJ má svoj číselný rad. Na likvidačných listoch k DF je 
vyznačené vykonávanie  predbežnej finančnej kontroly povereným zamestnancom. 

Materiál účtuje priamo na sklad (na účet – 112 Materiál na sklade). Bankové výpisy 
s uhradenými faktúrami, likvidačným listom a doklady o príjme stravného odovzdáva vedúca 
ŠJ týždenne účtovníčke. Inventarizácia pokladničnej hotovosti ŠJ je vykonávaná 4-krát ročne.  

Kontrolované boli  objednávky vystavené v roku  2011. Na objednávkach nie je   
vyznačené vykonanie predbežnej finančnej kontroly (predbežná finančná kontrola sa 
vykonáva z dôvodu  dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, či je pripravovaná 
finančná operácia v súlade so schváleným rozpočtom - §9 zákon o finančnej kontrole).  

Účtový rozvrh MŠ obsahuje všetky syntetické účty z rámcovej účtovej osnovy.  Každá 
účtovná jednotka  je povinná  vypracovať svoj účtový rozvrh na svoje konkrétne podmienky. 
 
  

MŠ Medzilaborecká 
 
MŠ bola do  31.12.2009  súčasťou MŠ Stálicová 2. Od 1.1.2010  je  kvalifikovaná ako 

rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená na predškolskú výchovu 
a vzdelávanie na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydala MČ Bratislava Ružinov dňa 
15.12.2009 pod č.j. 2009/21591, uzn. č. 421/XXXII/2009 v nadväznosti na ustanovenia § 6 
ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších doplnkov 
ako aj zákona o rozpočtových pravidlách. Na základe tohto rozhodnutia sa zriaďovateľom MŠ 
stala MČ  Bratislava Ružinov a zároveň je napojená na jej rozpočet. MŠ má elokované triedy 
v objekte Haburská 4. Súčasťou MŠ je školská jedáleň a školská kuchyňa v objekte 
Medzilaborecká 4 a Haburská 4.  

 
MŠ   k 30.6.2012 eviduje 26 zamestnancov, ktorých osobné spisy boli predmetom 

kontroly z toho je: 
-   pedagogických                   14 
-   nepedagogických    6 
-   školská jedáleň (ďalej „ŠJ“)  6 
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Zamestnancom kontroly boli predložené: 
-   Osobné spisy zamestnancov  
-   Uzatvorené dohody na práce vykonané mimo pracovného pomeru  2011,2012 
-   Organizačný poriadok (ďalej „OP“) 
-   Pracovný poriadok (ďalej „PP“) 
-   Vnútorný mzdový predpis   
-   Smernica o BOZP a PO 
-   Mzdové listy  2011 
-   Výplatné pásky 2010, 2011, 2012 
-   Bankové výpisy (výdavkový účet, sociálny fond  - ďalej „SF“) 
-   Pokladničné doklady  2010, 2011 
-   Dodávateľské faktúry (ďalej „DF“) 2010, 2011 

 
Pracovný poriadok 
 PP je podpísaný riaditeľkou a platnosť nadobudol od 1.1.2010. Sú v ňom zapracované 
základné povinnosti pedagogických zamestnancov, vedúcich zamestnancov, čerpanie 
dovolenky a skončenie pracovného pomeru. MŠ nemá vypracovanú  kolektívnu zmluvu. 
Spôsob a rozsah odstupného a odchodného je  riešený podľa kolektívnej zmluvy vyššieho 
stupňa (ďalej „KZVS“). Výmera dovolenky pre pedagogických zamestnancov je stanovená 8 
týždňov a ďalej v súlade s podmienkami KZVS. 
 V čl. VIII PP je stanovený pracovný čas zamestnancov najviac 40 h/týž., 
zamestnancom, ktorých pracovných čas je rozvrhnutý v dvoch zmenách je 38 a ¾ h/týž. Na 
základe usmernenia vydaného riaditeľkou MŠ, v čase letných horúčav, môže byť pracovný 
čas znížený o 30-60 min. denne. Ďalšie úpravy pracovného času sú určené v KZVS.  
 
Vnútorný mzdový predpis 
 Ide o smernicu, ktorá bola vypracovaná podľa zákona o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov 
a platnosť nadobudla 1.1.2010.  
 
Organizačný poriadok 
 Uvedenú smernicu ZŠ vypracovala ako novú s platnosťou od r. 2010. Obsahuje 
podrobne špecifikáciu všetkých činností – náplne práce zamestnancov.  
 
BOZP 
 Smernica Prevádzkové predpisy bezpečnosti práce bola vypracovaná 1.1.2010 
bezpečnostným technikom, ktorého fotokópia oprávnenia na vykonávanie výchovy 
a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce tvorí prílohu smernice. Obsah smernice je v súlade 
so ZP a zákonom NR č. 124/2006 Z. z.. Zo školenia je spísaný záznam, ku ktorému je 
priložená prezenčná listina s vlastnoručnými podpismi zaškolených zamestnancov. Ostatné 
školenie všetkých zamestnancov bolo vykonané  v júni 2011.  
 
Kontrolné zistenia 

 
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.  

Vzhľadom na  kritéria zaraďovania zamestnancov v zmysle KPČ do platových tried 
uvedených vo vnútornom mzdovom predpise  „kuchárka“ v školskej kuchyni je nesprávne 
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zaradená v 4 pl. tr. a 12 pl. st. Správne má byť zaradená v 3. pl. tr. a 12 pl st. Od  mája 2012 
má dohodnutý druh práce „pomocná kuchárka“, z čoho vyplýva zaradenie do 2. pl. tr. a 12. pl. 
st. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 
BA má v spise založené.  

Dve pomocné kuchárky nemajú v osobnom spise doložené osvedčenie odbornej 
spôsobilosti vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 
 Vedúca ŠJ v elok. triede na Haburskej 4 fotokópiu dokladu o dosiahnutom najvyššom 
vzdelaní – Cestovný ruch a spoločenské stravovanie – nemá overenú s originálom. Podľa 
podmienok vo vnútornom mzdovom predpise má mať priznaný 12. pl. st. V osobnom spise 
nemá založenú kópiu zdravotného preukazu. 
 Vedúca ŠJ  MŠ Medzilaborecká 4 pracuje od novembra  2011. Kópia dokladu 
o dosiahnutom najvyššom vzdelaní nie je overená s originálom. V žiadosti o prijatí do 
zamestnania nemá potvrdenie o vstupnej lekárskej prehliadke. Zdravotný preukaz má platný 
na dobu neurčitú.  Podľa podmienok vo vnútornom mzdovom predpise je zaradená do 8. pl. 
tr. ale nesprávne v 10. pl. st. (správne má byť zaradená v 12. pl. st.). Pri nástupe do funkcie 
nebol vypracovaný preberací protokol, ktorého súčasťou je vykonanie inventarizácie. Ako 
vedúca ŠJ má uzatvorenú hmotnú zodpovednosť podľa § 182 ZP, v ktorej nie je uvedené 
prevzatie hmotného  a nehmotného majetku v ŠJ, finančných prostriedkov v pokladni 
prípadne na bankových účtoch ŠJ, zásoby potravín a pod.  Obe vedúce ŠJ absolvovali 
preventívnu lekársku prehliadku v októbri 2012.      

Zamestnanci, ktorí boli v pracovnom pomere  pred 31.12.2004 preukázali splnenie 
predpokladu výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 písm. b zákona o výkone 
práce vo verejnom záujme, t.j. bezúhonnosť – odpisom registra trestov.  

Platové výmery  nie sú overované predbežnou finančnou kontrolou čo nie je v súlade 
s ustanovením § 6 a § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole. Predbežnú finančnú kontrolu 
vykonáva vedúci zamestnanec a zamestnanci  zodpovední za rozpočet alebo iné odborné 
činnosti podľa charakteru finančnej operácie podľa internej smernice  o finančnej kontrole 
z 1.1.2010. 

Čerpanie dovolenky určuje riaditeľka po prerokovaní so zamestnancami podľa plánu 
dovoleniek (§ 111 ods. 1 ZP). MŠ vedie u každého zamestnanca evidenciu dovolenky na 
ktorú má nárok v príslušnom kalendárnom roku, tiež prenesenú dovolenku 
z predchádzajúceho roka, čerpanie v aktuálnom mesiaci a zostatok nevyčerpanej dovolenky 
ku koncu mesiaca.  

Úlohou kontroly bolo zistiť dodržiavanie pracovného času ako je  čas príchodu a čas 
odchodu z pracoviska. MŠ vedie knihu dochádzky, v ktorej  zaznamenáva  čas príchodu a 
odchodu zamestnancov z pracoviska, prerušenie  pracovného času   z dôvodu návštevy lekára, 
čerpanie dovolenky, náhradného voľna (ďalej „NV“) a iných dôvodov. Kontrolou knihy 
dochádzky za rok 2011, 2012 neboli zistené nedostatky. 

Kontrolovaná bola  evidencia nadčasovej práce a čerpanie NV. Zástupkyňa riaditeľky  
MŠ vedie knihu zastupovania  v ktorej zaznamenáva nadčasovú prácu jednotlivých 
pedagogických  zamestnancov a čerpanie NV. Kontrolou bolo zistené, že zamestnanci 
nevystavujú žiadosti formou dovolenkových lístkov na čerpanie NV čo sa odporúča  zaviesť. 
V evidencii mzdových nárokov je čerpanie NV zaznamenané ako účasť na pracovisku.  

Kontrolované boli dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru. V roku 
2010 bola uzatvorená   dohoda o pracovnej činnosti (ďalej „DoPČ“)  na  vedenie mzdovej 
agendy. Dohodu je možné použiť len na príležitostnú prácu (podmienka nie je dodržaná) na 
základe ktorej sa môže vykonávať pracovná činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. 
Kontrole nebola predložená evidencia pracovného času mzdovej účtovníčky (2010 - 2012). 
Podľa § 223 ZP je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, 
ktorí vykonávajú prácu na základe dohody o pracovnej činnosti.  
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Vo výplatnom termíne za  11/2012 bola vyplatená mzdovej účtovníčke vyššia odmena 
než akú mala dohodnutú v DoPČ  z 1.9.2012. V osobnom spise chýba dohoda o zmene DoPČ 
na sumu 810 €, ktorá jej bola v mesiaci november 2012 vyplatená (v prepočte za odpracovaný 
čas 40 hod/mes. mala  20,25 € /hod. čo nie je v súlade s ustanovením  § 224 ods.2, písm. c/ 
ZP - nároky zamestnanca alebo iné plnenia v jeho prospech nemožno dohodnúť  pre 
zamestnanca priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia vyplývajúce z pracovného pomeru).  

Od 1.2.2012 MŠ  uzatvorila s fyzickou osobou    DoPČ  na vedenie  účtovníctva a 
ekonomickej agendy za dohodnutú odmenu 400 €  čo je v prepočte za odpracovaný čas 40 
hod/mes.- 10 € /hod. Kontrole nebola predložená evidencia pracovného času za obdobie od 
1.2.2012 – 31.12.2012.  

Vo výplatnom termíne za 3/2011 bola zástupkyni riaditeľky  vyplatená odmena ku dňu 
učiteľov 198 €. V podkladoch pre výpočet miezd chýba doklad o poskytnutí odmeny 
odsúhlasený riaditeľkou MŠ.  

V roku 2010 bola   riaditeľke MŠ vyplatená   odmena ku dňu učiteľov v sume  198  €  
(odmena nie je odsúhlasená starostom). 

MŠ má vypracované Zásady tvorby a čerpania SF.  MŠ vykazuje za rok 2011 prídel do 
sociálneho fondu  vo výške 1 863,62 €. Zostatok k  31. 12. 2011 bol prevedený do 
nasledujúceho obdobia.  

V roku 2011 (29.12.2011) bol uskutočnený  výber  v hotovosti zo SF  v sume 39,03 €  
čo nie je doložené účtovným dokladom (porušenie § 8 zákona o účtovníctve).   
 
Ostatné zistenia 

MŠ mala pre rok 2011  zriadené   3 pokladne: Hlavná pokladňa MŠ,  Pokladňa ŠJ a 
Pokladňa SF. Výdavkové a príjmové pokladničné doklady sú zaevidované v pokladničnej 
knihe, preukazujúcej stav  a pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti. V niektorých 
prípadoch pri dotácii pokladne v roku 2010 nebol doložený  doklad o výbere z BU. Niektoré 
doklady sú vyblednuté a nečitateľné  - § 8 zákon o účtovníctve.  

V jednom prípade  pri úhrade  cestovného  lístka 5 € chýbal doklad o účasti na 
počítačovom kurze v Piešťanoch ako aj cestovný príkaz podpísaný riaditeľkou MŠ. Pri 
vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu MŠ nepostupovala v súlade so zákonom  č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. V evidencii dochádzky 18.2.2010 
je zaznamenané ako účasť na pracovisku.   

V zozname zamestnancov, ktorým bol vyplatený vianočný príspevok zo SF  
v celkovej sume 826,80  vo výplatnom termíne  11/2011 sa uvádzajú mená zamestnancov, 
ktorí už v čase výplaty v MŠ nepracovali (vyšší dôraz  venovať vypracovaniu podkladov pre 
spracovanie miezd).  

Povinnosť inventarizovať peňažné prostriedky  v hotovosti najmenej 4 krát za účtovné 
obdobie ukladá účtovnej jednotke  § 29 ods. 3 zákona o účtovníctve. MŠ v roku 2010 a 2011 
vyhotovila inventúrny súpis hlavnej pokladne  4 krát.  Kontrolou neboli zistené rozdiely 
medzi fyzickým a účtovným stavom.  

Kontrole nebola predložená  evidencia pokladne a inventúrny súpis  ŠJ a SF   za 
obdobie  2010 a 2011. 
 Na pokladničných dokladoch a  likvidačných listoch k dodávateľským faktúram  je 
uvedený  dátum  vykonania  predbežnej  finančnej  kontroly a podpis povereného 
zamestnanca (§ 9 zákona o finančnej kontrole). 
 DF  sú uložené chronologicky  v poradí  akom sú zaznamenané v knihe došlých faktúr   
samostatne pre MŠ a samostatne pre ŠJ. MŠ a ŠJ má svoj číselný rad.   

MŠ nevedie evidenciu vystavených objednávok a nie je na nich vyznačené 
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly.  
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Od 1.3.2012 je v platnosti Novela zákona o finančnej kontrole uverejnená v Zbierke 
zákonov pod č. 69/2012. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci  
na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej 
vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je v súlade s internými aktmi 
riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami (s rozpočtom orgánu verejnej správy, 
osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami vydanými na základe 
osobitných predpisov). 

Odporúčame zapracovať do interného predpisu  podmienky, aby o finančnej operácii 
nemohol rozhodnúť len jediný zamestnanec, ale aby sa na príprave   podieľali najmenej dvaja 
zamestnanci, z toho jeden vedúci zamestnanec, zodpovedný za schválenie finančného 
rozhodnutia (kontrola štyroch očí). 

Účtový rozvrh MŠ  na rok 2011 obsahuje tiež  syntetické účty z rámcovej účtovej 
osnovy, ktoré MŠ nepoužíva.  Každá účtovná jednotka  je povinná  vypracovať svoj účtový 
rozvrh na svoje konkrétne podmienky. 

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2011 bola  vykonaná na základe príkazu 
riaditeľky MŠ zo dňa 5.12.2011. Na vykonanie  inventarizácie  bola  menovaná  štvorčlenná 
inventarizačná komisia. Kontrole nebola predložená k nahliadnutiu mimoriadna inventarizácia 
k dátumu skončenia  pracovného pomeru vedúcej ŠJ (hmotne zodpovedná osoba). Povinnosť 
inventarizovať majetok je stanovené § 6 ods.3 zákona o účtovníctve.   
 
 
Záver  

Spôsob a úroveň vedenia  personálnej a mzdovej agendy a ekonomického riadenia v  
MŠ Šťastná 26 a MŠ Medzilaborecká 4, Bratislava  je dobrý. Kontrolou zistené nedostatky sú 
väčšinou spôsobené nepozornosťou zodpovedného zamestnanca, čomu je potrebné 
v budúcnosti predísť. V  MŠ neboli zistené vážne  porušenia právnych predpisov.  
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