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Správa z následnej finančnej kontroly  
vykonanej na Centre voľného času JUNIOR /CVČ/  v Seredi . 

 
 
 
 Kontrola v CVČ v Seredi bola vykonaná na  základe podnetu poslancov MsZ – členov 
Mestskej rady a primátora Mesta Sereď.  
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
 
Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času /ďalej už len CVČ/ v Seredi 
 
Kontrolované obdobie:  rok 2008/2009 
Termín začatia kontroly: 08.01.2010 
 
Predmet kontroly:  
Predmetom kontroly bolo zistenie objektívneho stavu dodržiavania VZPP, dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.  
 
Platné právne predpisy:  

• zákon č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
• zákon č. 279/1993 Z.z. v znp. o školských zariadeniach  
• zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 
• zákon č. 596/2003 Z.z. v znp. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
• zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
• zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre  
• zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce 
• Nariadenie vlády č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej  

a priamej výchovnej činnosti  pedagogických zamestnancov. 
• VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce účinné od 01.08.2008 
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.  
 
 Výsledky kontrolovaných skutočností: 

CVČ je školské zariadenie so samostatnou právnou subjektivitou. Hospodári ako 
samostatná rozpočtová organizácia. Škola bola zriadená s účinnosťou od 01.01.2002 
zriaďovacou listinou ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. V súlade so 
zákonom č. 416/2001 o prechode kompetencií zo štátu na obce bola dodatkom  k zriaďovacej 
listine od 01.07.2002 vykonaná zmena zriaďovateľa a delimitačným protokolom zo dňa 
22.07.2002 bolo vysporiadané vecné a finančné vymedzenie majetku prechádzajúceho zo 
štátu na mesto Sereď. 
Rozpočtová organizácia CVČ je svojim rozpočtom naviazaná na rozpočet Mesta Sereď. Ide 
o originálnu kompetenciu Mesta Sereď - /financovanie z podielových daní pridelených zo 
štátneho rozpočtu/. 
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1. Rozpočtovníctvo, účtovníctvo 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 
Rozpočet CVČ 2008 : 
A/ Schválený rozpočet výdavkov na mzdy a prevádzku  :  1 761 tis. Sk ( 1549 tis. Sk dotácia 
+212 tis. vl. príjmy  
Rozpočet po zmenách :  1 816 tis. Sk( 1 604 tis. Sk dotácia + 212 tis. vl. príjmy) 
( 1 zmena rozpočtu CVČ  rok 2008, navýšenie dotácie  o 55 tis. Sk, schválená  primátorom 
mesta 24.11.2008 v rámci  objemu financií, rozpočtovaných  na školstvo v rozpočte mesta ).  
Kontrolné zistenie: Uvedená schválená zmena rozpočtu CVČ nie je zapracovaná vo 
vedenom rozpočtovníctve.  

 
B/ rozpočet na opravu, údržbu: 300 tis. Sk, z toho :   260 tis. na výmenu okien 

                                                                               40 tis. na výmenu radiátorov  
Rozpočet po zmenách : 221 tis. Sk, z toho :               181 tis. na výmenu okien 

                                                                                40 tis. na výmenu radiátorov 
C)  Rozpočet celkom ( A+B)    : 2 061 tis. Sk  ( 1761 tis. Sk + 300 tis. Sk  opravy) 
Rozpočet celkom po zmenách ( A+B):  2 037 tis. Sk (1 816 tis Sk  dotácia + 221   tis. opravy ) 

 
Čerpanie rozpočtovaných výdavkov rok 2008 : 
Ku kontrole boli predložené súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovná kniha za obdobie 1-12 
mesiac, hlavná kniha, rozpočet a jeho čerpanie, finančný výkaz o plnení rozpočtu FIN-04 
/všetky odovzdané na daňový úrad/.  
V správe o hospodárení za rok 2008 kontrolovaný subjekt uvádza, že vykazované údaje sú 
súhlasné s vedeným účtovníctvom a predloženým zúčtovaním finančných prostriedkov.  
Čerpanie výdavkov za rok 2008 na vybraných rozpočtových podpoložkách  : 
Na základe vykonanej kontroly účtovných dokladov čerpania finančných prostriedkov 
konštatujem: 
-610 mzdové prostriedky celkom /tarifný plat, odmeny, príplatky, ostatné zložky mzdy/: 
schválený návrh rozpočtu v objeme 732.000.- Sk, v účtovníctve  k 31.12.2008 /hlavná kniha, 
účtovná kniha, rozpočet a jeho čerpanie, kontrolný opis FIN-04/ sú mzdové prostriedky 
čerpané celkom  vo výške 570. 348.- Sk.  Správa kontrolovaného subjektu o hospodárení za 
rok uvádza čerpanie vo výške 732.000.-. Rozdiel medzi predloženým účtovníctvom ku kontrole 
a Správou je celkom vo výške 161.162.- Sk.  
-Celkové čerpanie finančných prostriedkov je v zmysle výkazu o plnení rozpočtu – 
kontrolného opisu FIN-04 1.963.000.-.  V správe o hospodárení za rok 2008 sa uvádza 
celkové čerpanie vo výške 2.104.000.- Sk. Rozdiel predstavuje 141.000.- Sk.  
Kontrolné zistenie: 
Údaje v správe o hospodárení za rok 2008 sú správne, odsúhlasené čerpanie s oddelením 
školstva. V hlavnej knihe je stav na výdavkovom účte správy. V súlade nie sú údaje vo výkaze 
o plnení rozpočtu nakoľko nebola použitá rozpočtová klasifikácia a údaje nie sú správne ani 
v účtovnej knihe z dôvodu neúčtovania v zmysle rozpočtovej klasifikácie. V účtovníctve 
kontrolovaného subjektu za rok 2008 konštatujem porušenie metodického usmernenia MF SR 
ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.  
Na záver vyššie uvádzaného odporúčam do budúcna prekladať výkazy, ktoré boli 
predložené na daňový úrad za príslušné obdobie na oddelenie školstva MsÚ.  
 
 
 



 3 

 
 
Čerpanie rozpočtovaných výdavkov rok 2008 ( správa o výsledkoch hospodárenia za rok 
2008 ): 
Čerpanie výdavkov celkom podľa zdrojov krytia: 2 104 tis. Sk 

1) dotácia z mesta : 1 604 tis. Sk 
2) dotácia zo ŠR :        9 tis. Sk ( vzdelávacie poukazy) 
3) oprava údržba :    257 tis. Sk ( z rozpočtu mesta) 
4) vlastné príjmy :    234 tis. Sk 

K vyššie uvedeným položkám uvádzam:  
Všetky uvedené sumy zdrojov príjmov v CVČ tak ako sú uvedené,  zriaďovateľ poskytol 
kontrolovanému subjektu, čo zodpovedá chválenému rozpočtu na rok 2008. 
  
Rozpočet CVČ 2009 : 
A) schválený rozpočet výdavkov  :  72 861 € (61 907 € dotácia + 10 954 € vl. príjmy) 
Rozpočet po zmene :  71 861 € (60 907 € dotácia + 10 954 € vl. príjmy) 
(1. zmena rozpočtu CVČ Junior na rok 2009, schválená v rámci  uzn. MsZ č.200/2009, písm. 
A zo dňa 27.a28.10.2009, ktorou sa schválila 3. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2009). 
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt vo vedenom účtovníctve, zostava rozpočet a jeho plnenie, nezapracoval   
zmenu rozpočtu a neupravil vo svojom rozpočte finančné prostriedky v zmysle schválenej 
zmeny rozpočtu.  
 
Čerpanie rozpočtovaných výdavkov rok 2009 
Revidované dokumenty predložené ku kontrole: schválený rozpočet, kniha došlých faktúr,  
účtovníctvo -zostava  rozpočet a jeho čerpanie, položkovite, ostatná  interná dokumentácia  
hospodárenia. 

Čerpanie celkom podľa zdrojov krytia: 70 378,17 €: 
1) dotácia z mesta : 60 898,17 € 
2) dotácia zo ŠR   :   212,40 €  (vzdel. poukazy) 
3) oprava údržba  :      0   
4) vlastné príjmy :   9 176,74 € 
5) nevyčerpané vlastné príjmy z r. 2008:  90,86 € 

 
Čerpanie výdavkov za rok 2009 na vybraných rozpočtových podpoložkách  : 
-610 mzdy:  schválený návrh rozpočtu v objeme 27 000 €, v účtovníctve  k 31.3.2009 je 
uvádzaná rozpočtovaná suma 31 360 € ( rozdiel 3 975 € ) a k 30 12.2009 je vo vedenom 
účtovníctve vykázaná  suma 30 360 €, rozpočtovaná na mzdy, čerpanie predstavuje 28 671 €. 
V predloženom vedenom účtovníctve, zostava „ rozpočet a jeho čerpanie“ nie sú na 
analytických účtoch mzdových nákladov rozpísané rozpočtové položky ( mzdy sú 
rozpočtované len jednou sumou ), avšak čerpanie miezd je špecifikované na príslušných 
položkách, podpoložkách. Za daného stavu vedenia účtovníctva je čerpanie miezd na 
príslušných účtovných položkách a podpoložkách skreslené, napr. : 
mzdy : 
- 611 tarifný plat je rozpočtovaný objemom 30 360 €, čerpanie 24 958,69 €  t.j. čerpanie na 
82,2% (5 401,31 € ), čo nezodpovedá skutočnosti, nakoľko sa uvádzaný objem financií reálne 
nemohol   na tarifné platy trom zamestnancom vyplatiť a ani sa nevyplatil 
- 612 001 príplatky, keďže nie sú vo vedenom účtovníctve rozpočtované, čerpanie vykazuje   
na účte – 938 €   
- 612 002 ostatné prípl. okrem osobných, nerozpočtovaná pol., je čerpaná objemom -741 €  
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- 614 odmeny, nerozpočtovaná položka, čerpanie - 2 034 €  
Kontrolné zistenie: položky 612001, 612 002, 614 neboli vo vedenom účtovníctve  
rozpočtované v zmysle Metodického usmernenia MF SR ekonomickej klasifikácie rozpočtovej 
klasifikácie.  
 
tovary a služby: 
- 632 energie:  návrh rozpočtu   8 298 €, v účtovníctve rozp.   7 718 €,  čerpanie 8 338 € 
- 633 materiál:  návrh rozpočtu   4 647 €, v účtovníctve  rozp.   8 260 €,  čerpanie 3 406 € 
- 635 údržba:  v návrhu rozpočtu mesta bolo rozpočtovaných 13 277€  na dokončenie výmeny 
okien a dverí, účtovníctve je rozpočet vykazovaný v objeme 8 500 €, pričom čerpanie rozpočtu 
je vykazované v objeme 8 092 €. Na stavebné, búracie práce, vnútorné omietky, obklady 
a dlažby realizované v budove CVČ bolo čerpaných  5 587,20 € ( tieto opravy neboli podľa 
komentáru k návrhu rozpočtu, spracovaného vedením CVČ rozpočtované ani v roku 2008, 
ani v roku 2009), suma 2 200 € bola čerpaná na zhotovenie a výmenu vchodových dverí 
a ostatné na drobnú opravu.  
K položke údržba konštatujem: Finančné prostriedky boli riaditeľkou určené na dokončenie 
výmeny okien a dverí – komentár k návrhu rozpočtu na rok 2009.  Finančné prostriedky 
neboli použité na účel, pre ktorý boli požadované. Finančné prostriedky na opravu a údržbu, 
ktoré kontrolovaný subjekt požadoval od zriaďovateľa ani nerozpočtoval vo výške v akej bol 
schválený rozpočet CVČ MsZ v Seredi na rok 2009.  
- 636 nájomné:  návrh rozpočtu   3 319 €, v účtovníctve  1 450 €,  čerpanie 1 776 € - 
konštatujem nadhodnotený rozpočet - Zákon nedovoľuje vytvárať rezervy finančných 
prostriedkov tak, že sa skrývajú pod jednotlivými položkami a podpoložkami.  
-637 004 všeobecné služby, kde rozpočet predstavuje 50 €, čerpanie 714 € 
-637 031 pokuty a penále , čerpanie 340 € - Pokuta bola uložená Rozhodnutím úradu pre 
dohľad na zdravotnou starostlivosťou, za porušenie povinnosti platiteľa poistného vykazovať 
poistné príslušnej ZP. Kontrolovanému subjektu vznikla škoda.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle ustanovenia Všeobecnej zodpovednosti 
zamestnanca za škodu zák.č. 311/2001 Z.z § 179 a nasl.   
 
Na záver k bodu 1 tejto Správy odporúčam: Venovať náležitú pozornosť  príprave a 
spracovaniu návrhu rozpočtu v zmysle platných právnych predpisov ( zákon o rozpočtových 
pravidlách),  nie len čerpaniu výdavkov rozpočtu. Legislatívne postupy pri zostavovaní  
návrhu rozpočtu,  rozpočtovanie výdavkov na príslušných položkách, podpoložkách je 
východiskom a následne limitom ich čerpania v priebehu rozpočtového roka. Absencia 
rozpisu schváleného rozpočtu vo vedenom účtovníctve  na  podpoložky ekonomickej 
klasifikácie neumožňuje riaditeľke CVČ dostatočne kvalifikovane kontrolovať čerpanie 
rozpočtu v priebehu roka. 
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
2. Pokladňa, ceniny, hmotná zodpovednosť 

Vykonanou kontrolou finančnej hotovosti v pokladni bolo zistené, že pokladničná 
hotovosť zodpovedala zostatku uvedenému v pokladničnej knihe k 11.01.2010 – 82,40 €. . 
Pokladničná hotovosť –  Pokladničná hotovosť je stanovená denným limitom, ktorý určila 
riaditeľka CVČ. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:    
Pokladničný limit 10.000.- Sk nebol v roku 2008 prekročený.   
Pokladničný limit 332 € nebol v roku 2009 prekročený.   
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady. 
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Vykonaním kontroly príjmových a výdavkových pokladničných blokov bolo zistené: 
Všetky skontrolované doklady obsahujú predpísané náležitosti, sú riadne vyplnené podľa 
predtlače, podpísané oprávnenými osobami.  
Konštatujem, že neboli zistené žiadne nedostatky vecného ani formálneho charakteru.  
Inventarizácia peňažných prostriedkov 
V zmysle ods. 3 § 29 zák. č. 431/2002 bola inventarizácia peňažných prostriedkov 
v revidovanom období vykonaná štyrikrát za účtovné obdobie.  
 
3. Mimorozpočtové príjmy:  
Mimorozpočtové príjmy eviduje CVČ cez pokladničnú knihu v hotovosti. Ide o príjmy, ktoré 
CVČ získa na základe rozhodnutí o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka,  na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou na činnosť v záujmových útvaroch/ZÚ/ 
/pravidelná činnosť/v CVČ.  
Poplatok v CVČ je stanovený v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a šk. samospráve a zákona č. 245/2008 /školský zákon/ VZN č. 2/2008 vo výške 90,50 Sk - 
3€/mesiac /pravidelná činnosť v záujmových útvaroch/.  
V zmysle VZN 2/2008 riaditeľ CVČ je oprávnený určiť „cenník poplatkov“ na ostatné 
voľnočasové aktivity. Riaditeľka CVČ na šk. rok 2008/2009 stanovila „Ostatné poplatky“ 
nasledovne:  
Jednorazová návšteva – počítače internet  1 hod./0,66€. 
Jednorazová návšteva záujmového útvaru 1 hod./ 0,66 €. 
Takto určený cenník platí aj pre šk. rok 2009/2010.  
 
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
1. Mimorozpočtové príjmy na čiastočnú úhradu nákladov v roku 2008 predstavovali celkom 
234.000.- Sk, v roku 2009 predstavovali celkom 9.176,74 € /276.400.- Sk/. 
2. Vyššie uvedené mimorozpočtové príjmy boli v súlade s Opatrením MF SR z 08.08.2007 
poukazované na účet zriaďovateľa, ktorý ich následne vrátil kontrolovanému subjektu na 
ďalšie použitie.  
3. Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky /mimorozpočtové príjmy/ v súlade zo zák. 
523/2004 Z.z. 
4. Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka nebola v súlade s písm. c/ ods. 6 § 5 zák. č. 
596/2003 Z.z. oznámená rozhodnutím. Výška príspevku bola zverejnená oznámením, ktoré je 
na informačnej tabuli CVČ, na mieste prístupnom.  
5. Ostatné poplatky určené riaditeľkou školy boli zverejnené oznámením na informačnej 
tabuli.  
K bodu 3 ods. 4 tejto Správy o kontrole konštatujem porušenie písm. c/ ods. 6 § 5 zák. č. 
596/2003 Z.z. 
 
3a. Odpustenie príspevku zákonného zástupcu: 
V zmysle § 116 ods. 8 Zák. č. 245/2008 Z.z „ zriaďovateľ CVČ môže rozhodnúť o znížení 
alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu“.  
V § 3 čl. 4 ods. 2 VZN č. 2/2008  je táto citácia zákona doplnená o vetu „Príspevok na 
základe žiadosti možno znížiť o 50%.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
1. Žiadosť o odpustenie príspevku zaslalo 7 zákonných zástupcov neplnoletých žiakov celkom 
v počte 13.  
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2. Zriaďovateľ CVČ na základe zákonom stanovených podmienok vydal celkom 13 rozhodnutí 
o odpustení príspevku. 
Vykonaním kontroly plnenia uznesenia MsZ č. 57/2005 bolo zistené,  že 13 oslobodených 
členov záujmových útvarov od príspevku navštevuje viacero záujmových útvarov, ktorí 
z celkového počtu členov CVČ 237 predstavujú 68 členov.  
K vyššie citovanému odporúčam nasledovné:  
- Doplniť žiadosť zákonných zástupcov o odpustenie príspevku na činnosť v CVČ o konkrétny 
záujmový útvar, 
- V rozhodnutí riaditeľa CVČ o prijatí člena do ZÚ presne vymedziť, ktorého sa oslobodenie 
od príspevku týka a následne v rozhodnutí zriaďovateľa o odpustení príspevku presne 
vymedziť konkrétny ZÚ. 
3. Na základe predloženého prehľadu poplatkov na ZÚ konštatujem, že od novembra 2008 
pravidelne 2x v týždni /utorok + štvrtok/ navštevovali CVČ deti MŠ-Komenského na počítače 
v počte cca 22 /44 detí týždenne/ a od marca MŠ-Murgašova cca 20 detí.  
Kontrolné zistenie k bodu 3a ods. 3 tejto Správy o kontrole: Kontrolovaný subjekt nevyberal 
poplatok v zmysle Oznámenia riaditeľky CVČ, bližšie identifikovaný v bode 3 tejto Správy, 
čím prišlo k porušeniu: 
-  § 26 ods.1 zák.č. 523/2004 Z.z., ktorý hovorí: „Ak osobitný predpis neustanovuje inak, 
rozpočtová organizácia a príspevková organizácia poskytujú svoje výkony odplatne v súlade 
s osobitným predpisom. Rozpočtové organizácie zriadené obcou si navzájom poskytujú 
výkony vo svojej pôsobnosti bezplatne, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo“ 
- VZN 2/2008 ako osobitného predpisu, ktorým je určená výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov  v CVČ.  
 
4. Finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie /vzdelávacie poukazy, VP/  
Vzdelávací poukaz reprezentuje ročný príspevok zo štátneho rozpočtu na záujmové 
vzdelávanie na jedného žiaka, záujmové vzdelávanie sa uskutočňuje v školách a školských 
zariadeniach.  
Na školský rok 2008/09 CVČ prijalo celkom 8 vzdelávacích poukazov v hodnote 80.- Sk/ 
ks/mesiac.  
Príjem zo štátneho rozpočtu na školský rok predstavoval v šk. roku 2008/09 celkom  6400.- 
Sk.  
Na školský rok 2009/10 CVČ prijalo celkom 7 vzdelávacích poukazov v hodnote 2,80 € 
/ks/mesiac.  
Príjem zo štátneho rozpočtu na školský rok 2009/10 predstavuje   celkom  196 €.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
1. Zákonným zástupcom troch žiakov, ktorí odovzdali VP, bolo zriaďovateľom  zároveň 

vydané rozhodnutie o odpustení príspevku v zmysle platnej právnej úpravy.  
2. Na mimoriadnej pedagogickej porade dňa 01.10.2009 sa za prítomnosti všetkých 

pedagogických zamestnancov CVČ prerokovala možnosť zvýhodnenia tých členov ZÚ, 
ktorí odovzdali svoje vzdelávacie poukazy na šk. rok 2009/2010. Po prerokovaní 
riaditeľka rozhodla, že každý člen, ktorý odovzdal VP bude navštevovať jeden ZÚ počas 
celého školského roku zdarma. Toto zvýhodnenie členov bolo prerokované a odsúhlasené 
i na Rade CVČ dňa 06.10.2009.  

Kontrolné zistenie k bodu 4 ods.2. tejto Správy o kontrole:  
porušenie § 116 ods. 8 Zák. č. 245/2008 Z.z a zároveň porušenie § 3 čl. 4 ods. 2 VZN č. 
2/2008.  Odpustiť príspevok rozhodnutím, môže v zmysle citovaných platných právnych 
predpisov iba zriaďovateľ z dôvodov ustanovených zákonom. /Citované v bode 3a tejto 
správy/. 
 



 7 

5. Plnenie uznesenia MsZ č. 57/2005 zo dňa 14.06.2005 

Uznesením MsZ č. 57/2005 bol stanovený minimálny počet členov v záujmových útvaroch 
/ZÚ/ na 12.  
Uznesenie bolo prijímané z dôvodu hospodárneho a efektívneho nakladania s finančnými 
prostriedkami.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 

 V šk. roku 2008/09 bol počet členov v zmysle uznesenia MsZ naplnený: 
 
Vychovávateľ 1 – ZÚ „Plávanie“  v mesiaci október. Z celkového počtu  12 ZÚ, ktoré viedol 
v školskom roku počas 10 mesiacov.  
Prehľad počtu členov v jednotlivých záujmových útvaroch na mesiace  
 IX. X.  XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 
Výpočt. Technika 1 4 8 7 6 8 11 9 9 10 10 
Klub internetu 3 9 7 6 7 7 8 8 8 8 
Výpočtová tech. 2 4 8 10 10 7 10 8 8 9 9 
Klub internetu 3 8 8 6 7 9 7 8 8 7 
Klubová činnosť 0 0 0 0 0 2 3 4 3 4 
Výpočtová tech. 3 0 9 8 8 7 8 8 8 9 9 
Klub internetu 2 9 10 10 8 7 7 8 8 8 
Plávanie 1 0 12 11 9 7 9 10 8 9 8 
Plávanie 2 0 6 6 6 6 4 6 4 6 6 
Klubová činnosť 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 
Klubová činnosť 0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 
Klubová činnosť     0 4 4 4 4 4 4 4 0 4 
 
Gálová – „Mladý priateľ prírody“ október, november, marec  

     „Plávanie“ október, november 
Z celkového počtu 17 ZÚ, ktoré viedla v šk. roku počas 10 mesiacov. 
Prehľad počtu členov v jednotlivých záujmových útvaroch na mesiace  
 IX. X.  XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 
Anglický jazyk I. 0 9 9 9 7 7 7 7 6 6 
Strelecký 1 0 6 8 9 7 7 6 7 6 7 
Strelecký 2 0 7 6 10 7 7 5 9 6 9 
Mladý priateľ prírody 1 9 14 13 10 11 10 12 9 10 10 
Mladý priateľ prírody 2 1 10 10 10 8 8 6 10 9 9 
kalanetika 0 10 7 6 5 5 8 7 8 8 
Klávesy I. 0 5 3 3 3 4 4 5 5 5 
Klávesy II. 0 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
Klávesy III. 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
Klávesy IV. 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Stolný tenis 0 4 4 2 2 4 3 2 2 2 
Anglický jazyk II. 1 6 6 6 6 6 6 5 5 5 
Taliansky jazyk 0 7 6 6 6 7 6 4 6 6 
Fit lopty 0 7 10 7 5 6 9 7 7 6 
Plávanie I. 0 13 13 10 10 10 10 11 11 11 
Plávanie II. 0 7 7 10 6 8 6 8 8 7 
Anglický jazyk III. 0 6 6 6 5 6 6 5 5 5 
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Mgr. Šušlová – nemá naplnený počet v žiadnom záujmovom útvare.  
Prehľad počtu členov v jednotlivých záujmových útvaroch na mesiace  
 IX. X.  XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 
Matematika 0 9 6 6 6 6 6 8 8 8 
Break Dance I. 0 2 
Break Dance II. 0 1 

Zrušené k 01.11.2008 

Rekr. Vychádzaka – 
cvičenie na brehu 

0 9 8 9 6 7 8 9 9 9 

Break Dance I.II. tvorili 4 hodiny základného úväzku – priama výchovná činnosť. 
V skutočnosti bol vykonávaný dozor – teda nebola vykonávaná priama výchovná činnosť. 
Základný úväzok riaditeľky bol v mesiacoch september, október 12 hodín, v skutočnosti 
vykonávala priamu výchovnú činnosť 8 hodín.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem nehospodárne a neefektívne nakladanie 
s verejnými finančnými prostriedkami v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z.  
 
Externisti – zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohôd o vykonaní práce . Dohody 
= hodinová mzda. V mesiacoch s počtom platiacich členov nula, neboli na mzdy vynaložené 
žiadne finančné prostriedky.  
 
Prehľad počtu členov v jednotlivých záujmových útvaroch na mesiace  
 IX. X.  XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Volejbal I. - Galgóci 0 8 8 12 11 10 7 7 7 0 
Volejbal II - Galgóci 0 10 10 10 10 10 10 9 9 0 
Turistika - Láštic 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 

 V šk. roku 2009/10 /september., október, november, december/ bol počet členov 
v zmysle uznesenia MsZ naplnený:  

 
Bc. Gála – nemá naplnený počet v žiadnom záujmovom útvare.  
Prehľad počtu členov v jednotlivých záujmových útvaroch na mesiace, z toho počet 
oslobodených členov od poplatku v zmysle VZN /Celkom oslobodených členov 13/ 
 IX. X.  XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 
Výpočt. Technika 1 5/1 6/1 7/3 7/3       
Klub internetu 8/2 8/4 9/6 10/6       
Výpočtová tech. 2 6/4 8/5 7/5 7/5       
Klub internetu 6/0 8/0 8/3 7/3       
Klubová činnosť 4/2 7/3 8/5 8/7       
Výpočtová tech. 3 7/5 8/5 7/5 7/5       
Klub internetu 4/0 7/0 7/2 6/2       
Plávanie 1 0/0 11/0 8/2 10/4       
Plávanie 2 0/0 8/0 5/0 5/0       
Klubová činnosť 3/3 3/3 5/0 6/2       
Klubová činnosť 0/0 3/0 3/0 3/0       
Klubová činnosť     0/0 2/0 5/0 3/2       
Internet 1/1 7/4 7/3 5/5       
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Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Výpočtová technika 1 – pondelok od 12,00 – 13,55 – vykazovaná priama výchovná činnosť 
s deťmi 1 hod. 55 minút – základného úväzku 
Z celkového počtu uvádzaných členov ZÚ sa v čase od 12,00  mohli zúčastniť dvaja členovia. 
Ostatní členovia podľa rozvrhov hodín ZŠ majú v tomto čase vyučovanie minimálne do 12,30 
/5 členov/ , do 13,30 /5 členov/. Na základe uvedeného konštatujem, že počet členov 
navštevujúcich tento ZÚ nie je uvádzaný pravdivo.  
Výpočtová technika 2 – utorok od 12,00 – 13,55 – vykazovaná priama výchovná činnosť 
s deťmi 1 hod. 55 minút.  
Z celkového počtu uvádzaných členov ZÚ sa v čase od 12,00  mohol zúčastniť jeden člen. 
Ostatní členovia podľa rozvrhov hodín ZŠ majú v tomto čase vyučovanie minimálne do 12,30 
/4 členovia/ , do 13,30 /1 člen, do 14,00 1 člen/. Na základe uvedeného konštatujem, že počet 
členov navštevujúcich tento ZÚ nie je uvádzaný pravdivo.  
Výpočtová technika 3 – štvrtok od 12,00 – 13,55 – vykazovaná priama výchovná činnosť 
s deťmi 1 hod. 55 minút.  
Z celkového počtu uvádzaných členov ZÚ sa v čase od 12,00  mohol zúčastniť dvaja členovia. 
Ostatní členovia podľa rozvrhov hodín ZŠ majú v tomto čase vyučovanie minimálne do 12,30 
/6 členov/ , do 13,20  /2 členovia/. Na základe uvedeného konštatujem, že počet členov 
navštevujúcich tento ZÚ nie je uvádzaný pravdivo.  
Na záver vyššie uvedeného uvádzam, že priama výchovná činnosť je u vyššie uvedených ZÚ 
vykonávaná maximálne 60 minút, pretože žiaci majú vyučovanie min. do 12,30 hod.   
 
 
Gálová - z celkového počtu 15 ZÚ boli naplnené nasledujúce ZÚ 

„Mladý priateľ prírody“ október, november 
 „Cvičenie s fitloptami“ október  
Prehľad počtu členov v jednotlivých záujmových útvaroch na mesiace z toho počet 
oslobodených členov od poplatku v zmysle VZN /Celkom oslobodených členov 13/ 
 
 IX. X.  XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 
Anglický jazyk I. 2/2 6/4 9/4 9/5       
Strelecký 1 1/0 11/3 9/3 8/3       
Strelecký 2 4/3 8/3 9/4 11/4       
Mladý priateľ prírody 1 0/0 14/0 13/0 11/0       
Mladý priateľ prírody 2 0/0 8/0 7/0 7/0       
kalanetika 0/0 10/0 4/0 7/0       
Klávesy I. 0/0 4/2 6/2 5/2       
Klávesy II. 0/0 6/1 7/1 7/1       
Klávesy III. 0/0 5/1 5/1 7/2       
Anglický jazyk II. 0/0 8/3 7/3 9/4       
Taliansky jazyk 0/0 6/2 7/3 7/3       
Fit lopty 0/0 14/0 8/0 4/0       
Plávanie I. 0/0 8/0 7/0 5/0       
Plávanie II. 0/0 10/1 10/1 8/1       
Cvičenie s deťmi 0/0 7/3 10/4 5/4       
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Anglický jazyk I.– pondelok od 12,00 – 13,55 – vykazovaná priama výchovná činnosť 
s deťmi 1 hod. 55 minút.  
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Z celkového počtu uvádzaných členov ZÚ sa v čase od 12,00  nemôže zúčastniť žiaden člen, 
pretože majú vyučovanie na ZŠ minimálne do 12,30 /7 členov/, 13,30 /3 členovia/.  Na 
základe uvedeného konštatujem, že počet členov navštevujúcich tento ZÚ nie je uvádzaný 
pravdivo v čase od 12,00 – 13,55 hod.  
 
Klávesy I.– streda od 12,00 – 13,55 – vykazovaná priama výchovná činnosť s deťmi 1 hod. 
55 minút.  
Z celkového počtu uvádzaných členov ZÚ sa v čase od 12,00  môže zúčastniť jeden člen, 
pretože ostatní majú vyučovanie na ZŠ minimálne do 12,30 /5 členov/.  Na základe uvedeného 
konštatujem, že počet členov navštevujúcich tento ZÚ nie je uvádzaný pravdivo v čase od 
12,00 – 13,55 hod.  
Taliansky jazyk – štvrtok  od 12,00 – 13,55 – vykazovaná priama výchovná činnosť s deťmi 
1 hod. 55 minút.  
Z celkového počtu uvádzaných členov ZÚ sa v čase od 12,00  nemôžu zúčastniť minimálne 3 
členovia , pretože majú vyučovanie na ZŠ minimálne do 12,30 /1 členov/, 13,30 /2 členovia/.  
Na základe uvedeného konštatujem, že počet členov navštevujúcich tento ZÚ nie je uvádzaný 
pravdivo v čase od 12,00 – 13,55 hod.  
  
Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že jedného člena/ /Šimková Simona – rozhodnutím 
oslobodená od platenia príspevku/ je vykazovaná v počte členov v ZÚ  súčasne vo štvrtok 
anglický jazyk – Gálová o 16,00 hod. a zároveň klubová činnosť – Gála štvrtok o 16,00. 
Konštatujem uvádzanie nepravdivých údajov  o počte členov. 
 
 
Mgr. Šušlová – z celkového počtu 4 ZÚ má naplnený počet členov:  
ZÚ Matematika doučovanie – december.  
Prehľad počtu členov v jednotlivých záujmových útvaroch na mesiace z toho počet 
oslobodených členov od poplatku v zmysle VZN /Celkom oslobodených členov 13/ 
 
 IX. X.  XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 
Matematika 
Doučovanie 

0/0 6/3 7/3 13/5       

Rekr. Vychádzaka – 
cvičenie na suchu 

0/0 9/2 9/2 7/2       

Klub Break Dance I.* 0/0 7/0 6/0 9/0       
Klub Break Dance II.* 0/0 6/0 7/0 7/0       
* v týchto záujmových útvaroch nejde o priamu výchovnú činnosť ale o dozor. 
 
Externisti – zamestnanci vykonávajúci činnosť na základe dohôd o vykonaní práce . Dohody 
= hodinová mzda. V mesiacoch s počtom platiacich členov nula, neboli na mzdy vynaložené 
žiadne finančné prostriedky.  
Prehľad počtu členov v jednotlivých záujmových útvaroch na mesiace  
 IX. X.  XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. 

Volejbal I. - Galgóci 9/0 11/0 13/0  12/0       
Volejbal II - Galgóci 11/0 10/0 9/0 9/0       
Turistika - Láštic 0/0 10/0 10/0 10/0       
 
Na záver k bodu 5 tejto Správy o kontrole.  
Konštatujem, že uznesenie MsZ nebolo splnené v šk. roku 2008/09 a nie je splnené ani v šk. 
roku 2009/10 do termínu začatia kontroly.  
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6. Pracovné úväzky zamestnancov kontrolovaného subjektu  

V zmysle nariadenia vlády č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej 
vyučovacej  a priamej  výchovnej činnosti  pedagogických zamestnancov týždenný pracovný 
čas pozostáva z času,  počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu 
činnosť a výchovnú činnosť a z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú 
ostatné činnosti súvisiace s hlavnou činnosťou. Základný úväzok vychovávateľa CVČ 30 
hodín týždenne a riaditeľa CVČ 12 hodín týždenne z celkového pracovného času 37,5 
hod./týždeň.  
 
Mgr. Gála má základný úväzok 30/hodín/týždeň.  
V zmysle uvedeného v bode 5 tejto Správy v  šk. roku 2009/10,  sa mu preukázateľne  nemôžu 
v ZÚ, ktoré vedie od 12,00 – 13,55 zúčastňovať členovia v počte v akom ich uvádza.  
Priama výchovno-vyučovacia činnosť v záujmových útvaroch VT 1, VT 2, VT 3 môže byť 
realizovaná maximálne v čase od 13,00 hod. /nakoľko žiaci majú vyučovanie minimálne do 
12,30 – zvonenie po vyučovaní + prestávka na obed + čas na presun do CVČ/.  
Na základe vyššie citovaného uvádzam, že úväzok Mgr.Gálu v skutočnosti nie je naplnený na 
30 hodín v zmysle  vyššie uvedeného  nariadenia vlády.  
p. Gálová má základný úväzok 30/hodín/týždeň.  
V zmysle uvedeného v bode 4 tejto Správy šk. rok 2009/10,  sa jej preukázateľne  nemôžu 
v ZÚ, ktoré vedie od 12,00 – 13.55 členovia v počte v akom ich uvádza.  
Priama výchovno-vyučovacia činnosť v záujmových útvaroch Anglický jazyk I, Klávesy I., 
taliansky jazyk môže byť realizovaná maximálne v čase od 13,00 hod. /nakoľko žiaci majú 
vyučovanie minimálne do 12,30 – zvonenie po vyučovaní + prestávka na obed + čas na 
presun do CVČ/.  
Na základe vyššie citovaného uvádzam, že úväzok p. Gálovej v skutočnosti nie je naplnený na 
30 hodín v zmysle  vyššie uvedeného  nariadenia vlády.  
 
Mgr. Gála má v základnom úväzku priamej výchovnej činnosti v piatok v čase od 12,00 do 
13,00 zarátanú voľno časovú aktivitu teória plávania /video/. 
p. Gálová má v základnom úväzku priamej výchovnej činnosti v piatok v čase od 11,30 do 
12,55 zarátanú voľno časovú aktivitu teória plávania /video/. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 

- Vzhľadom na to, že ide o pravidelnú záujmovú činnosť v zmysle vyhlášky 306/2009, 
chýba zoznam členov platiacich 3 €/mesiac/ v zmysle VZN. 

- Všetky záujmové útvary a voľno-časové aktivity vykazované v rozvrhu činností 
pedagogických zamestnancov  v čase do 13,00 hod. nemôžu navštevovať členovia 
z dôvodu vyučovania na základných a stredných školách. Tieto hodiny priamej 
výchovnej činnosti, boli do rozvrhu činností zaradené z dôvodu naplnenia základných 
úväzkov v zmysle nariadenie vlády č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah 
priamej vyučovacej  a priamej  výchovnej činnosti  pedagogických zamestnancov. 

- Nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami 
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z., pri rozpočtovaní nákladov na mzdy a odvody na 
základné úväzky pedagogických zamestnancov kontrolovaného subjektu.  

 
V šk. roku 2008/09 bol základný úväzok riaditeľky CVČ – priama výchovná činnosť 12 
hodín/mesiac, ktorý je stanovený podľa  priemerného počtu dochádzajúcich členov do CVČ 
denne.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
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4 hodiny základného úväzku boli za ZÚ Break Dance I., II, /september, október/ ktorý bol 
od 01.11.2008 zrušený. Riaditeľka CVČ nevykonávala priamu výchovnú činnosť, ale dozor 
v týchto ZÚ. Od 01.11.2008 boli ZÚ Break Dance I.II zrušené. Riaditeľka CVČ si vykazovala 
priamu výchovnú činnosť s deťmi MŠ, ktoré navštevovali CVČ v dopoludňajších hodinách 
v zmysle bodu 3a ods. 3 tejto Správy o kontrole. Základný úväzok riaditeľky CVČ v šk. roku 
2008/09 bol od 01.11.2008 v súlade s platnou právnou úpravou 12 hodín.  
 
V šk. roku 2009/10 je  základný úväzok riaditeľky CVČ – priama výchovná činnosť 12 
hodín/mesiac. 
V základnom úväzku riaditeľky CVČ sú zahrnuté aj 4 hodiny za ZÚ Break Dance I., II. 
týždenne. Riaditeľka CVČ v tomto ZÚ nevykonáva priamu výchovnú činnosť ale dozor. 
Vykonávanie dozoru nie je priama výchovná činnosť.  
Kontrolné zistenie: Na základe uvedeného konštatujem, že úväzok riaditeľky CVĆ 
v skutočnosti nebol naplnený na 12 hodín v zmysle  platnej právne úpravy, hoci sa doteraz 
vykazuje ako naplnený a v takej podobe sa aj vypláca. Kontrolné zistenie bolo prerokované 
počas kontroly s riaditeľkou CVČ.  
Na základe prerokovania kontrolného zistenia, riaditeľka predložila hlavnej kontrolórke 
v priebehu výkonu kontroly dňa 25.01.2010 rozvrh činnosti, kde nemá evidované záujmové 
útvary Break Dance I.,II. a cvičenie na brehu počas ZÚ plávanie ako priamu výchovnú 
činnosť. V rozvrhu činnosti má zapracovaných 5 hodín v týždni klubovú činnosť – vyberanie 
poplatku 0,66 €/hodina za účasť nečlenov v ZÚ CVČ. Po zmene rozvrhu činnosti 
konštatujem, že riaditeľka CVČ má základný úväzok naplnený 12 hodín v súlade 
s nariadením vlády.  

 
Každý piatok má CVČ k dispozícii bazén od 14,00 – 16,00 kedy sa vykonáva činnosť 

v ZÚ Plávanie.  
V šk. roku 2009/10  majú  všetci traja pedagogickí zamestnanci v rozvrhu činnosti voľno 
časovú aktivitu, rekreačnú vychádzku, rozcvičky a precvičovanie zákl. prvkov plávania na 
suchu ako priamu výchovnú činnosť s deťmi v trvaní:  
Mgr. Gála – Voľno-časová aktivita I. – 2 hodiny max. 11 členov 
Voľno časová aktivita II. – 1,5 hodiny – max. 8 členov 
p.Gálová -   Voľno-časová aktivita I. – 2 hodiny – max. 10 členov 
Voľno časová aktivita II. – 1,5 hodiny – max. 8 členov 
Mgr. Šušlová – Voľno-časová aktivita 1 – 2,5 hodiny max. 9 členov /25.01.2010  – predložený 
nový rozvrh činnosti, v ktorom je zrušená voľno časová aktivita – nahradená  klubovou 
činnosťou./ 
 
Na priamu výchovnú činnosť Plávanie, prijala riaditeľka CVČ externého zamestnanca s 
ktorým je uzatvorená dohoda o vykonaní práce v rozsahu max. 10 hod./mesiac., ktorý  spĺňa 
kvalifikačné predpoklady v súlade so zák. č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre. Kvalifikačné 
predpoklady spĺňa aj vychovávateľka p. Gálová 
ZÚ plávanie prebiehajú v čase od 14,00 hod. do 16,00 hod.  
 
V zmysle rozvrhov činností je v čase od 14,00 – 15,00 hod. v plavárni max. 30 členov /detí/ .  
V zmysle dodržania Smernice MŠSR č. 6/2009-R, môže ísť osoba spôsobilá do bazéna 
maximálne s počtom 10 detí.  
V tom čase vykonávajú cvičenia na suchu s 10 deťmi dvaja pedagogickí zamestnanci. Zákon 
č. 245/2008 Z.z. /školský zákon/ neustanovuje maximálny počet detí v záujmovom útvare pre 
centrá voľného času tak ako to ustanovuje pre školský klub detí /max. 25 na jedno oddelenie/ 
a školské stredisko záujmovej činnosti /max. 22 na záujmový útvar/. Minimálny počet členov 
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na jeden záujmový útvar pre CVČ v Seredi stanovuje uznesenie MsZ č. 57/2005 zo dňa 
14.06.2005 /min. 12 členov v záujmovom útvare pri interných zamestnancoch. 
Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujem, že v zmysle uznesenia č. 57/2005 má cvičenia na 
suchu k počtu detí vykonávať maximálne jeden  pedagogickí zamestnanec.  
 
V čase od 15,00 hod. do 16,00 hod. je v plavárni max. 16 detí,  ktoré môžu byť naraz všetky 
v bazéne /Mgr. Hrušovský, p. Gálová/. V tom čase má vykazovanú priamu výchovnú činnosť 
aj Mgr. Gála, ktorý cvičenia na suchu nemá s kým vykonávať. V tomto čase cvičenia na 
suchu nemôžu byť vykonávané.  Priamu výchovnú činnosť v tomto čase môže mať 
v rozvrhu činnosti len p. Gálová. 
Na záver k bodu č. 6 tejto Správy o kontrole konštatujem:  
Nehospodárne a neefektívne  nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami. Riaditeľka 
CVČ zostavila rozvrh hodín jednotlivých pedagogických zamestnancov na šk. rok 2008/09, 
2009/10 bez rešpektovania uznesenia MsZ.  
 
Na základe vyššie zisteného odporúčam: 

1. Upraviť úväzky pedagogických z-cov v súlade so  skutočne vykonávanou priamou 
výchovnou činnosťou a skutočným počtom detí a tak minimalizovať negatívny dopad 
na čerpanie verejných financií. 

2. Upraviť rozvrh činnosti jednotlivých pedagogických zamestnancov tak, aby bol 
v súlade s uzn. MsZ č. 57/2005, čím sa opäť zminimalizuje negatívny dopad na 
čerpanie verejných financií.    

 
Dňa 08.02.2010 bolo vykonané záverečné prejednanie výsledkov kontroly s riaditeľkou CVČ, 
kde jej bolo určené:  
a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta. 

        T: 12.02.2010  

b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich príčin 
hlavnej kontrolórke mesta 

         T: 20.03.2010  

 
Opatrenia riaditeľky CVČ tvoria prílohu č. 1 tejto správy o kontrole.  
 
 
 
       Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
V Seredi dňa: 12.02.2010 
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Príloha č. 1 
 
Vec: opatrenia na nápravu zistených nedostatkov – predloženie 
Na základe Správy z následnej finančnej kontroly zo dňa 26. 01. 2010 predkladám prijaté opatrenia na 
nápravu zistených nedostatkov: 
Rozpočtovníctvo, účtovníctvo – výkazy, ktoré budú predkladané na daňový úrad za príslušné 
obdobie, budú predložené taktiež i na oddelenie školstva MsÚ. 

T: ihneď a opakovane 
Z: ekonómka 

Rozpočet CVČ 2009 – ekonómka CVČ zapracovala schválenú úpravu rozpočtu do účtovníctva a do 
rozpočtu CVČ – jeho plnenia. Do budúcna ukladám ekonómke včas urobiť požadované zmeny 
v rozpočte a jeho plnení /čerpaní/. 
         T: úloha stála 
         Z: ekonómka 
Čerpanie miezd – položky 612001, 612002, 614 /príplatky, ostatné príplatky, odmeny/ neboli vo 
vedenom účtovníctve rozpočtované v zmysle Metodického usmernenia MF SR ekonomickej 
klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie. Tieto položky budú ihneď v terajšom vedenom účtovníctve 
rozpočtované v zmysle Metodického usmernenia MF SR. 
         T: ihneď 
         Z: ekonómka 
Údržba – finančné prostriedky určené na výmenu okien a dverí boli použité na stavebné, búracie 
práce, vnútorné omietky, obklady, dlažby realizované v budove CVČ, nakoľko priestory budovy boli 
v nevyhovujúcom stave /budova je už stará – vyše 47 ročná/ a dlažba bola nebezpečná, hrozili úrazy 
detí i pedagogických zamestnancov. Preto bolo nevyhnutné previesť tieto práce. 
Položka 637 031 pokuty a penále – do budúcna ukladám ekonómke dôsledné dodržiavanie včasného 
zasielania výkazov a ostatných dokumentov do poisťovní a iných úradov, aby sme sa vyhli pokutám 
a prípadným penále. 
         T: ihneď, úloha stála 
         Z: ekonómka 
Príprava a spracovanie rozpočtu – ukladám venovať náležitú pozornosť príprave a spracovaniu 
návrhu rozpočtu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Tiež rozpisu schváleného rozpočtu vo 
vedenom účtovníctve na podpoložky ekonomickej klasifikácie, aby sa dostatočne mohlo kontrolovať 
čerpanie rozpočtu v priebehu roku. 
         T: úloha stála 
         Z: riaditeľka, ekonómka 
Výška príspevku zákonného zástupcu -  oznámenie výšky príspevku zákonného zástupcu 
„Rozhodnutím“ na informačnej tabuli bolo ihneď po konzultácii s hlavnou kontrolórkou dňa 26. 01. 
2010. 
         T: ihneď 
         Z: riaditeľka 
Návšteva CVČ deťmi MŠ – nevyberanie poplatkov. Fotokópie Záznamov o práci v záujmovom 
krúžku boli predložené hlavnej kontrolórke dňa 08. 02. 2010. Do budúcna budú vyberané poplatky vo 
výške 0,66 EURA na hodinu, tak ako je to určené VZN č. 2/2008 pre CVČ. 
         T: ihneď, úloha stála 
         Z: riaditeľka 
Odpustenie príspevku na jeden ZÚ deťom, ktorí odovzdali vzdelávací poukaz 
K 01.03.2010 bude záujmový útvar spoplatnený v zmysle VZN 2/2008      
         T: do 01.03.2010 
         Z: riaditeľka 
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Plnenie uznesenia MsZ č. 57/2005 zo dňa 14. 06. 2005   
K 31.03.2010 zabezpečiť dodržanie počtu členov v ZÚ CVČ.  
         T: do 31.03.2010 
         Z. riaditeľka 
Pracovné úväzky pedagogických zamestnancov CVČ budú znížené v súvislosti s plnením 
uznesenia č. 57/2005 
         T: do 31.03.2010 
         Z: riaditeľka 
 
 
 
 
 
 


