
Hlavná kontrolórka mesta 
Správa  o výsledku následnej finančnej kontroly 

        
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014 bola vykonaná 

následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania VZZP   
 
Kontrolované obdobie:                   rok  2012, 2013 
Miesto a čas vykonania kontroly: pracovisko kontrolovaného subjektu a hlavnej 

kontrolórky  
     Od 04.02.2014 – 10,03.2014 
 
Kontrolný orgán:    hlavná kontrolórka mesta 
Kontrolovaný subjekt:                    Rozpočtová organizácia- ZŠ J. A. Komenského Sereď  
 
Cieľ následnej finančnej kontroly: 

zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť 

 
 
 
Právna úprava  kontrolovanej oblasti a jej uplatňovanie v podmienkach kontrolovaného 
subjektu: 
Všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi oblasť predmetu kontroly, sú: 
 Zákon č. 245/2008 Z.z. Školský zákon 
 Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
 Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
Kontrolné zistenia na základe vykonanej kontroly na ZŠ J.Fándlyho 

I . Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. školský zákon.  
V zmysle § 7 ods. 9 vyššie uvedeného zákona  ukladá riaditeľovi školy zverejniť 

školský vzdelávací program na verejne prístupnom mieste.  
 V zmysle § 49 ods. 4 cit. zákona bola určená výška mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov VZN .  
 V zmysle § 49 ods. 5 cit. zákona zriaďovateľ kontrolovaného subjektu rozhodol 
o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.  
Kontrolné zistenie:  
Konštatujem kontrolovaný subjekt postupuje v súlade s platnou právnou úpravou školského 
zákona:  
 Kontrolovaný subjekt má zverejnený školský vzdelávací program na mieste verejne 

príslušnom v zmysle § 7 ods. 9 školského zákona.  
 Výška  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov bola určená VZN č. 

7/2011 v zmysle § 49 ods.4  školského zákona.  
 V zmysle § 49 ods. 5 cit. zákona zriaďovateľ kontrolovaného subjektu rozhoduje  

o odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.  
  
 
II. Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 
Z.z.o finančnej kontrole. 



Riaditeľ ZŠ vykonáva štátnu správu v I. stupni.  Zákon č. 596/2003 Z.z. § 5 ods. 3 
písm. a)- n) ukladá o čom rozhoduje ZŠ, čo v preklade znamená, že v akých prípadoch vydáva 
rozhodnutia. Na rozhodovanie riaditeľa ZŠ sa okrem /rozhodovania o výchovných 
opatreniach – pokarhanie, pochvala/, vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 
v zmysle § 38 ods. 4 citovaného zákona..   
 
I. Rozhodnutia o prijatí žiaka do základnej školy 
Riaditeľ kontrolovaného subjektu rozhoduje v zmysle § 5 ods. 3 písm. a) zák. č. 596/2003 Z.z  
o prijatí žiaka do školy. Na rozhodovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole rozhodnutia za revidované obdobie o prijatí 
uchádzačov.  
Na základe vykonanej kontroly rozhodnutí o prijatí uchádzačov konštatujem:  
 
1/. Rozhodnutia obsahujú podpis zákonného zástupcu žiaka, číslo občianskeho preukazu, 
neobsahujú však deň, kedy bolo rozhodnutie prevzaté. Po márnom uplynutí lehoty na 
odvolanie sa stáva rozhodnutie právoplatným. Právoplatnosť nemá kontrolovaný subjekt 
vyznačenú na všetkých rozhodnutiach o prijatí žiaka iba na niektorých.   
2/. Vydané rozhodnutia v poučení uvádzajú v zmysle zákona, že proti rozhodnutiu je možno 
podať odvolanie do 15 dní od jeho oznámenia. Ďalej sa v poučení uvádza, že rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, čo znamená, že len 
právoplatné rozhodnutie.  
Kontrolné zistenie k bodu 1, 2.  
Z väčšiny rozhodnutí nie je zrejmé, kedy prišlo k oznámeniu, teda nedá sa stanoviť deň 
rozhodný pre plynutie 15-dňovej lehoty na odvolanie, čo je nevyhnutné pre určenie 
právoplatnosti rozhodnutia.  
Rozhodnutie je možné preskúmať súdom  tak ako sa uvádza v poučení rozhodnutia len 
v prípade ak nadobudlo právoplatnosť.  
 
3/. Rozhodnutia o prijatí žiaka sa vydávajú najneskôr v mesiaci apríl. Zápis detí do prvého 
ročníka prebieha v mesiaci január - február príslušného kalendárneho roku v zmysle platných 
právnych predpisov. Financovanie činností súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy 
sa odvíja od skutočného počtu prijatých žiakov, ktorý sa uvádza pri zbere údajov /Zber údajov 
pre normatívne financovanie/ k 15.09. príslušného kalendárneho roku. Rozpočet 
kontrolovaného subjektu je zostavovaný vo svojej výdavkovej časti v programe vzdelávanie 
podprogram základná škola podľa počtu prijatých žiakov, ktorý sa vynásobí s normatívom 
stanoveným MŠ SR v zmysle platných právnych predpisov na  jedného žiaka.  
Kontrolné zistenie k bodu 3:  
Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu očakávaných príjmov zo 
ŠR, čím neprichádza ku kontrole súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom 
kontrolovaného subjektu.    
 
4/. Okrem vyššie uvedeného rozhodnutia boli ku kontrole predložené rozhodnutia:  
Rozhodnutie o oslobodení žiaka od vzdelávania sa vo vyučovacom predmete. 
Rozhodnutie o povolení odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. 
Rozhodnutie, ktorým povoľuje plniť školskú dochádzku mimo územia SR. 
Rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania.  
Rozhodnutie o prijatí žiaka do CVČ 
Rozhodnutie o prijatí žiaka do ŠKD 
Rozhodnutie o prijatí žiaka do školskej jedálne 
Kontrolné zistenie k bodu 4:   



Ani jedno z uvedených rozhodnutí neobsahuje dátum jeho prevzatia, teda oznámenia 
účastníkovi konania, z čoho vyplýva, že nie je možné určiť dátum nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia.  
  
II. Rozhodnutia o prijatí žiaka do Centra voľného času /CVČ/ a Rozhodnutia 
o prijatí žiaka do školského klubu detí /ŠKD/ v súlade s §5ods. 6 písm. a).  
Predložené rozhodnutia o prijatí žiaka do CVČ a Rozhodnutia o prijatí žiaka do ŠKD 
obsahujú poučenie ako jednu z podstatných náležitostí rozhodnutia v správnom konaní 
nasledovne:  Toto rozhodnutie je konečné, nemožno sa proti nemu odvolať, toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom podľa.....  
Kontrolné zistenie:  
Na rozhodovanie riaditeľa ZŠ o prijatí žiaka do školského zariadenia sa nevzťahuje zákon 
o správnom konaní. Rozhodnutia riaditeľa ZŠ nemusia mať predpísanú formu.  
Kontrolovaný subjekt doručuje rozhodnutie o prijatí žiaka spôsobom, že si ho rodič oproti 
podpisu prevezme. Kontrolovaný subjekt postupuje v zmysle platnej právnej úpravy.  
 
III. Rozhodnutia o  určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. 
v súlade s § 5ods. 6 písm. c).  
V zmysle vyššie uvedeného je riaditeľ povinný rozhodnúť o určení príspevku zákonného 
zástupcu..... V prípade základnej školy, ktorá  je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určí výšku 
príspevku zriaďovateľ VZN. Kontrolovaný subjekt nepredložil ku kontrole ani jedno 
rozhodnutie o určení výšky príspevku.  
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole tlačivo „žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD, CVČ“ 
súčasťou ktorého je vyhlásenie rodiča, že sa zaväzuje pravidelne uhrádzať mesačný príspevok 
na čiastočnú úhradu nákladov. Týmto spôsobom sa vynucuje od zákonného zástupcu dieťaťa 
plnenie, ktoré má byť určené v rozhodnutí ešte pred jeho vydaním.   
Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 5 ods. 6 písm. c) 
Porušenie § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.   
Kontrolovaný subjekt nevydal rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. Nie je 
možné prinútiť zákonného zástupcu dieťaťa, aby sa v žiadosti o prijatie zaväzoval na úhradu 
niečoho fiktívneho. Pre zákonného zástupcu sa povinnosti začínajú po oznámení 
rozhodnutia o prijatí žiaka a oznámení rozhodnutia o určení výšky príspevku ..... 
Kontrolovaný subjekt nevydal rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. 
S uvedeným kontrolným zistením súvisí aj porušenie  zákona o finančnej kontrole 
a vnútornom audite. Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu 
príjmových finančných operácií.    
 
IV. Rozhodnutia o prijatí žiaka do školskej jedálne /ŠJ. v súlade s §5ods. 6 
písm. a). 
Školská jedáleň je rovnako ako ŠKD a CVČ v zmysle § 140 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. je 
školská jedáleň školským zariadením. Kontrolovaný subjekt vydal jedno hromadné 
rozhodnutie o prijatí všetkých žiakov  do ŠJ,  prílohu ktorého tvorí zoznam prijatých žiakov. 
Nepostupoval tak ako pri prijímaní žiakov do CVČ a ŠKD.  Kontrolovaný subjekt nedoručil 
vydané rozhodnutie ani jednému zákonnému zástupcovi prijatého žiaka. V časti Poučenie 
kontrolovaný subjekt uvádza, že proti rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.  



Na rozhodovanie riaditeľa ZŠ o prijatí žiaka do školského zariadenia sa nevzťahuje zákon 
o správnom konaní. Rozhodnutia riaditeľa ZŠ nemusia mať predpísanú formu.  
Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 5 ods. 6 písm. a).  
 
V. Rozhodnutia o  určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. 
v súlade s § 5ods. 6 písm. c).  
Tak ako je už vyššie uvedené ŠJ je školským zariadením. V zmysle vyššie uvedeného je riaditeľ 
povinný rozhodnúť o určení príspevku zákonného zástupcu..... V prípade základnej školy, 
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, určí výšku príspevku zriaďovateľ VZN. 
Kontrolovaný subjekt  predložil ku kontrole jedno hromadné rozhodnutie o určení výšky 
príspevku, ktorého prílohu tvorí menný zoznam stravujúcich sa žiakov .  
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole tlačivo „žiadosť o prijatie dieťaťa na stravovanie 
do ŠJ súčasťou ktorého je vyhlásenie rodiča, že sa zaväzuje pravidelne uhrádzať mesačný 
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov. Týmto spôsobom sa vynucuje od zákonného 
zástupcu dieťaťa plnenie, ktoré má byť určené v rozhodnutí ešte pred jeho vydaním.   
Kontrolné zistenie je rovnaké ako kontrolné zistenie uvedené v bode III. tejto kontroly.  
Porušenie § 5 ods. 6 písm. c) 
Porušenie § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.   
Kontrolovaný subjekt nedoručil vydané  rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu 
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom 
zariadení zákonným zástupcom prijatých žiakov.  
Na záver:  
Záverečné prerokovanie o výsledkoch kontroly bolo vykonané dňa 10.03.2014. 
Kontrolovanému subjektu bolo uložené prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených 
nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej 
kontrolórke mesta. 
Opatrenia prijaté riaditeľkou kontrolovaného subjektu tvoria prílohu č. 1 k tejto správe 
o kontrole.  
 
 
 
V Seredi: 10.03.2014      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Základná škola Jana Amosa Komenského v Seredi, ul. Komenského 1227/8 

 

Konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov o výsledku následnej finančnej kontroly 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov  

na základe správy o výsledku kontroly zo dňa 26.2.2014. 
 

I. Rozhodnutia o prijatí žiaka do základnej školy 
       Každé rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy bude obsahovať : 

a) podpis zákonného zástupcu 
b) deň, kedy bolo rozhodnutie prevzaté zákonným zástupcom 
c) vyznačená  právoplatnosť  rozhodnutia 

T:  od 1.3.2014 
Po schválení normatívneho financovania podľa počtu prijatých žiakov k 15.9. následne uskutočniť 
predbežnú finančnú kontrolu – priložený zoznam všetkých prijatých žiakov k 15.9. príslušného 
roku.                                                T: január – február (príslušný šk. rok) 

 
II. Rozhodnutia o prijatí žiaka do  Školského klubu detí (ŠKD) a Rozhodnutia o prijatí žiaka do 

Centra voľného času (CVČ) 
Každé rozhodnutie o prijatí žiaka do Školského klubu detí (ŠKD) a rozhodnutie o prijatí žiaka          
do  Centra voľného času (CVČ) bude obsahovať aj rozhodnutie o určení výšky príspevku 
zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi 
v školskom zariadení   a ďalej bude obsahovať: 
a) podpis zákonného zástupcu 
b) deň, kedy bolo rozhodnutie prevzaté zákonným zástupcom 

T: od 1.3.2014 

Po schválení normatívneho financovania podľa počtu prijatých žiakov k 15.9. následne uskutočniť 
predbežnú finančnú kontrolu – priložený zoznam všetkých prijatých žiakov k 15.9. príslušného 
roku.                                                T: január – február (príslušný šk. rok) 

III. Rozhodnutia o prijatí žiaka do školskej  jedálne (ŠJ)  
Každé rozhodnutie o prijatí žiaka do Školskej jedálne (ŠJ) bude obsahovať aj rozhodnutie o určení 
výšky príspevku zákonného zástupcu žiaka  na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť 
poskytovanú žiakovi  v školskom zariadení  a ďalej bude obsahovať: 
a) podpis zákonného zástupcu 
b) deň, kedy bolo rozhodnutie prevzaté zákonným zástupcom 

T: od 1.3.2014 

Po schválení normatívneho financovania podľa počtu prijatých žiakov k 15.9. následne uskutočniť 
predbežnú finančnú kontrolu – priložený zoznam všetkých prijatých žiakov k 15.9. príslušného 
roku.                                                T: január – február (príslušný šk. rok) 

V Seredi 17.3.2014     Mgr. Zuzana Súdinová 
             riaditeľka školy 


