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Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa 06.09.2011 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 13.09.2011 
 
 
 

S p r á v a  
o výsledku kontroly správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou 

v ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava 
______________________________________________________________ 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu 
o výsledku kontroly správnosti vedenia 
pokladne a nakladania s pokladničnou 
hotovosťou v ZŠ Dr. Milana Hodžu 
s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava 
 

 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 - v materiáli  

    
 
    
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
Anna Repková 
Útvar miestneho kontrolóra 

 - návrh uznesenia 
- správu 
 

 



 
 
Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e  
 
 
správu o výsledku kontroly správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou 
hotovosťou v ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava 
 
 
 



 
SPRÁVA O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINAN ČNEJ KONTROLY 

V 
ZŠ DR. MILANA HODŽU NA ŠKARNICLOVEJ UL. V BRATISLAV E 

 
 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto na I. polrok 2011 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 26/2011 
z 26.04.2011 bola vykonaná kontrola správnosti vedenia pokladne a nakladania 
s pokladničnou hotovosťou v Základnej škole Dr. Milana Hodžu s materskou školou, 
Škarniclova 1, Bratislava. 
 Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol I. štvrťrok 2011 a výkon kontroly 
prebiehal v čase máj – jún 2011.  
 Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 1/2011 o výsledku následnej 
finančnej kontroly, v ktorej boli podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne 
zistenia – nedostatky. Nakoľko kontrolovaný subjekt má právnu subjektivitu, správa bola 
prerokovaná s jej štatutárom (riaditeľkou ZŠ), ktorému bolo umožnené podať v určenom 
termíne námietky. Z jej prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 1/2011 o prerokovaní 
správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere zápisnice bolo v súlade 
s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a tieto 
v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný orgán formou správy.  
 
 Všeobecná časť 
 Základná škola s materskou školou Dr. Milana Hodžu je od 1.5.2002 rozpočtovou 
organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou Okresným úradom Bratislava I zriaďovacou 
listinou č. 269/2002, ktorej súčasťou je školský klub zabezpečujúci výchovu a vzdelávanie 
v čase mimo vyučovacieho procesu a školská jedáleň. Štatutárnym orgánom ZŠ je riaditeľ.  
 Od 1.7.2003 prešla zriaďovacia pôsobnosť Okresného úradu Bratislava I ku škole na 
hlavné mesto SR a Štatútom hlavného mesta SR bola táto pôsobnosť prenesená na mestskú 
časť Bratislava – Staré Mesto v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. 
 Uznesením miestneho zastupiteľstva č. 7/2003 z 22.1.2003 bol schválený zámer 
spojenia Základnej školy Dr. Milana Hodžu s predškolským zariadením Materskou školou 
Zochova s účinnosťou od 1.7.2003. Uznesením č. 93/2003 z 24.6.2006 Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schválilo zriaďovaciu listinu Základnej školy Dr. 
Milana Hodžu s materskou školou Škarniclova ul. č. 1, Bratislava ako rozpočtovú organizáciu 
s právnou subjektivitou na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a výkonu územnej 
samosprávy v oblasti základných škôl a školských zariadení. V Zriaďovacej listine v čl. 2 je 
uvedené, že organizácia pozostáva zo základnej školy, školského klubu detí, školskej jedálne 
a školskej kuchyne a materskej školy.   V čl. 9 je uvedené, že sa zrušila zriaďovacia listina 
Materskej školy na Zochovej 3 v Bratislave a zriaďovacia listina Základnej školy s právnou 
subjektivitou Palisády na Škarniclovej 1 v Bratislave.  
 Plnenie, úlohy a organizačné usporiadanie ZŠ sú v súlade so zriaďovacou listinou 
vymedzené v Štatúte ZŠ a Organizačnom poriadku ZŠ. 
 Činnosť ZŠ je preneseným výkonom štátnej správy, štát zabezpečuje prostredníctvom 
štátneho rozpočtu (rozpočtová kapitola MŠ SR) financovanie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, prevádzku a riešenie havarijných situácií. Prevádzka školského klubu a školskej 
jedálne je od roku 2004 originálnym výkonom samosprávy   a v dôsledku zásadných zmien vo 
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financovaní v súvislosti s fiškálnou decentralizáciou (novelizácia zákona č. 597/2003 Z.z. 
zákonom č. 564/2004 Z. z. ) sú od 1.1.2005 financované z výnosu dane z príjmu a nie zo 
štátneho rozpočtu.  
 
Pokladničné doklady 
 V súlade s Opatrením starostu č. 8/2002 majú ZŠ uhrádzať svoje platby prednostne 
bezhotovostnými platbami a pokladničná hotovosť sa má používať len na drobné výdavky. 
 Podľa § 10 ods. 1 zák. č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov účtovný doklad 
je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať slovné a číselné označenie 
účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu 
alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného 
dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu,  podpisový záznam osoby zodpovednej za 
účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho 
zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 
 V I.. štvrťroku 2011 boli cez pokladňu ZŠ s MŠ realizované platby za učebné 
pomôcky, kancelársky materiál, čistiace a dezinfekčné potreby, inštalačný materiál, náradie, 
pracovné odevy a obuv pre upratovačky, údržbársky materiál, vodovodné batérie, kovanie na 
dvere, vložky a zámky do dverí, DVD, CD, lieky do lekárničky (ŠJ a lyžiarsky výcvik), 
kanvica pre ŠJ, úhrady za poštovné, farba do tlačiarne a pohostenie zo sociálneho fondu pre 
41 zamestnancov a učiteľov na dôchodku ku Dňu učiteľov. 
 Za kontrolované obdobie bolo evidovaných 28 pokladničných dokladov, z toho za 
01/2001 bolo evidovaných 6 pokl. dokladov, za 02/2011 bolo evidovaných 11 pokl. dokladov, 
za 03/2011 bolo evidovaných 6 pokl. dokladov, pričom zo zdroja 111 (prenesený výkon 
štátnej správy, účet, ktorý je určený na dotácie – ZŠ) bolo hradených 637,48 EUR, zo zdroja 
41 (originálny výkon samosprávy, účet mestskej časti – MŠ, ŠKD, ŠJ) bolo hradných 266,12 
EUR, z prostriedkov sociálneho fondu bolo cez pokladňu hradených 236,17 EUR. 
 Pokladničná kniha je priepisová, strany evidované v nasledovnom poradí od p. č. 
817251 do č. 814300, vedená od 1.2.2009. Limit pokladničného zostatku stanoveného 
riaditeľkou je 332,00 EUR. 
 Každý príjem a výdaj peňažných prostriedkov je riadne zaevidovaný s uvedením 
zostatku pri každej finančnej operácii. Každý mesiac je uzavretý, opatrený pečiatkou 
a podpisom riaditeľky školy. 

Pokladničné doklady sú číslované narastajúcim spôsobom, zoradené v nasledovnom 
poradí. Všetky sú riadne očíslované, označené pečiatkou organizácie, riadne vydokladované, 
tzn. doložené pokladničným blokom, faktúrou, potvrdením z pošty o úhrade poštovného. Na 
doložených dokladoch sú urobené predkontácie, uvedený odd., skupina, trieda, podtrieda 
(09.1.2.1 -  ZŠ, 09.1.1.1. – MŠ, 09.5.0.1 – ŠKD, 09.6.0.1 – ŠJ), dátum a podpis účtovníčky, 
ktorá jednotlivé položky zaúčtovala. Opravy v účtovných dokladoch vykonávané neboli. 
Každý pokladničný doklad obsahoval údaje, komu boli peniaze vyplatené, resp. od koho 
prijaté, suma, účel, kto doklad vyhotovil, schválil, podpis príjemcu. 
 Čerpanie peňažných prostriedkov bolo rozúčtovávané podľa zdrojov príjmu 
a jednotlivých stredísk – ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD. 
  
Inventarizácia peňažných prostriedkov 
 Podľa § 29 ods. 3 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať najmenej štyrikrát za 
účtovné obdobie.  
 Podľa predložených záznamov z r. 2010 bolo zistené, že inventarizácia peňažných 
prostriedkov bola vykonaná 29.3.2010, 29.6.2010, 27.9.2010 a 31.12.2010. V roku 2011 
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inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti bola vykonaná 27.4.2011, pričom pri 
každej inventarizácii evidovaný zostatok v pokladničnej knihe súhlasil so skutočným stavom. 
  
Finančná kontrola 
Predbežná finančná kontrola 
 Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
v znení neskorších predpisov, predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje 
každú pripravovanú finančnú operáciu, podľa § 9 ods. 3 a 4 vykonanie predbežnej finančnej 
kontroly potvrdzujú poverené osoby podpisom a uvedením dátumu jej vykonania na doklade 
súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou. Finančné operácie nemožno vykonať alebo 
v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou a podľa § 9 ods. 1  cit. 
zákona predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti overuje, či je pripravovaná finančná operácia v súlade so schváleným 
rozpočtom, s uzatvorenými zmluvami, alebo inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými 
prostriedkami a či je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
 Základná škola má vypracovanú Smernicu č. 3/2006 riaditeľa Základnej školy Dr. 
Milana Hodžu s MŠ Bratislava o finančnej kontrole, v ktorej je predbežnou finančnou 
kontrolou poverená tajomníčka školy, ktorá jej vykonanie potvrdzuje podpisom na doklad 
súvisiaci s pripravovanou finančnou operáciou. 
  
Priebežná finančná kontrola 
 Podľa § 6 ods. 2 zák. č. 502/2001 Z. z. priebežnou finančnou kontrolou možno overiť 
finančnú operáciu vybranú vedúcim zamestnancom orgánu verejnej správy. Podľa § 10 ods. 1 
priebežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad vybranej pripravovanej finančnej operácie 
s osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami alebo rozhodnutiami s cieľom predísť 
neoprávnenému, nehospodárnemu, neefektívnemu, neúčinnému a neúčelnému použitiu 
verejných prostriedkov. O jej vykonaní zamestnanec vypracuje záznam z priebežnej finančnej 
kontroly (ak neboli zistené nedostatky), resp. správu z priebežnej finančnej kontroly, ktorá 
obsahuje aj zistené nedostatky a upozornenie, že v realizácii vybranej pripravovanej finančnej 
operácie sa môže pokračovať až po ich odstránení. 
 Podľa Smernice č. 3/2006 riaditeľa základnej školy, priebežnú finančnú kontrolu má 
vykonávať riaditeľka školy. 
 
Nedostatky zistené kontrolou:  

- prekročenie pokladničného limitu bolo zistené od 1.3.2011 do 13.3.2011, kedy bol 
v pokladni evidovaný zostatok 333,85  EUR, t.j. prekročenie o 1,85 EUR, pričom 
ďalší výdaj z pokladne bol 14.3.2011, 

- nesprávne zaúčtovaný nákup rýchlovarnej kanvice (VPD č. 16/11 z 25.2.2011 v sume 
60,39 EUR), z toho rýchlovarná kanvica pre ŠJ účtovaná na str. 09.1.1.1 (MŠ) 
a kancelárske potreby v sume 15,49 EUR účtované na str. 09.6.0.1 (ŠJ), obidve 
položky hradené zo zdroja 41, 

- kontrolou pokladničných dokladov bolo zistené, že za I. štvrťrok 2011 nebola 
vykonaná ani jedna predbežná a priebežná finančná kontrola a smernica na vykonanie 
finančnej kontroly nemala určený dátum platnosti. 

 


