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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Správa
o výsledku následnej finančnej kontroly 

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného 
kontrolóra na I. polrok 2015 a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 8/2015 zo dňa 
25.5.2015 vykonali Oľga Hetényiová, referent kontrolór a Margita Havránková, referent 
kontrolór, následnú finančnú kontrolu v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla II. č.7, Nitra.

Kontrolovaný subjekt: Spojená katolícka škola, Farská č. 19, Nitra
Základná škola sv. Marka, Petzwalova ul. č. 1, Nitra

Kontrola bola vykonaná v termíne:   25.5.2015 – 10.6.2015

Kontrolované obdobie: rok 2014

Cieľom kontroly bolo zistiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia 
poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nitry určených pre školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána 
Pavla II. č.7, Nitra.

1. Základné údaje o kontrolovanom subjekte

Do zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra patria 
nasledovné kontrolované subjekty:

1.1. Spojená katolícka škola (SKŠ), Farská č. 19, Nitra 
SKŠ bola zriadená Nitrianskym diecéznym biskupstvom dňa 29.11.2004  Zriaďovacou 

listinou pod číslom 53/2004 – 32. Do siete základných škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky bola zaradená 26.7.2004 na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky pod číslom č. CD-2004-9514/18443-1:096, s termínom začatia činnosti od 
1.1.2005. Spojená katolícka škola vznikla spojením Gymnázia sv. Cyrila a Metoda 
a Základnej školy (ZŠ) sv. Svorada a Benedikta. SKŠ je samostatným právnym subjektom so 
spoločnou ekonomikou, personalistikou a riadením, hospodári ako nezisková organizácia. 
Štatutárnym orgánom je riaditeľ školy.

Súčasťou Spojenej katolíckej školy sú nasledovné školské zariadenia:
 Domov mládeže pri Spojenej katolíckej škole (internát), ktorý je zaradený do siete 

škôl a školských zariadení na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. CD-2004-9514/28147-5:122 zo dňa 2.9.2004. Domov 
mládeže nebol predmetom kontroly, pretože Mesto Nitra neposkytuje príspevok na 
ubytovanie žiakom gymnázia nad 15 rokov;

 Školská jedáleň (ŠJ) pri Spojenej katolíckej škole, ktorá je zaradená do siete škôl 
a školských zariadení na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. CD-2004-9514/28147-4:122 zo dňa 2.9.2004;
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 Školský klub detí (ŠKD) pri Základnej škole sv. Svorada a Benedikta, ktorý je 
zaradený do siete škôl a školských zariadení na základe Rozhodnutia Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky č. CD-2004-9514/18443-1:096 zo dňa 26.7.2004.

Počet žiakov školských zariadení pri Spojenej katolíckej škole za rok 2014, ktoré boli 
predmetom kontroly, uvádza nasledovná tabuľka (údaje podľa Výkazu škôl MŠVVŠ SR 40-
01 k 15.9.2013):

Školské zariadenie Počet žiakov (do 15 rokov)
ŠJ pri Spojenej katolíckej škole 485

ŠKD pri Základnej škole sv. 
Svorada a Benedikta

370

Celkový počet žiakov Spojenej katolíckej školy v roku 2014 bol 801, z toho:
počet žiakov Základnej školy sv. Svorada a Benedikta             370
počet žiakov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda  do 15 rokov        115
počet žiakov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda nad 15 rokov       316

Prehľad o počte zamestnancov ŠJ a ŠKD v roku 2014:

Školské zariadenie/pracovné zaradenie Počet zamestnancov
ŠJ pri Spojenej katolíckej škole 13 (spolu)

vedúca ŠJ 1
vedúca kuchárka 1

kuchárka pre stravníkov do 15 rokov 2
pomocná kuchárka pre stravníkov do 15 rokov 4

kuchárka pre stravníkov nad 15 rokov 2
pomocná kuchárka pre stravníkov nad 15 rokov 3

ŠKD  pri Základnej škole sv. Svorada a Benedikta 8 (spolu)
vychovávateľ 8

Školská jedáleň pri SKŠ zabezpečuje prípravu stravy pre žiakov a študentov Gymnázia 
sv. Cyrila a Metoda a Základnej školy sv. Svorada a Benedikta. Pracovný úväzok vedúcej ŠJ, 
ako aj vedúcej kuchárky je rozdelený v pomere 60:40. Pri stanovení podielu sa vychádzalo z 
počtu žiakov do 15 a nad 15 rokov. 

1.2. Základná škola sv. Marka, Petzwalova ul. č. 1, Nitra
ZŠ sv. Marka bola zriadená Biskupským úradom v Nitre dňa 11.6.1992 Zriaďovacou 

listinou pod číslom 487/92 v znení neskorších dodatkov. Do siete základných škôl bola 
zaradená 1.9.1992 na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže a športu pod 
číslom 8440/1992-21 zo dňa 19.5.1992. Rozhodnutím č.CD-2006-18606/42765-1:098 zo dňa 
5.1.2007 bol v sieti škôl a školských zariadení urobený zápis, ktorý spočíval v zmene 
zriaďovateľa Školskej jedálne pri Základnej škole sv. Marka z právnickej osoby Mesta Nitra 
na právnickú osobu Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Nitra s účinnosťou od 1.7.2007. ZŠ 
sv. Marka je samostatným právnym subjektom a hospodári ako nezisková organizácia.

Súčasťou Základnej školy sv. Marka sú nasledovné školské zariadenia:
 Školská jedáleň (ŠJ) pri Základnej škole sv. Marka, ktorá je zaradená do siete škôl 

a školských zariadení na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže 
a športu pod číslom 8440/1992-21 zo dňa 19.5.1992;
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 Školský klub detí (ŠKD) pri Základnej škole sv. Marka, ktorý je zaradený do siete 
škôl a školských zariadení na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, mládeže 
a športu pod číslom 8440/1992-21 zo dňa 19.5.1992.

Počet žiakov školských zariadení pri ZŠ sv. Marka za rok 2014, ktoré boli predmetom 
kontroly, uvádza nasledovná tabuľka (údaje podľa Výkazu škôl MŠVVŠ SR 40-01 
k 15.9.2013):

Školské zariadenie Počet žiakov
ŠJ pri Základnej škole sv. Marka 210

ŠKD pri Základnej škole 
sv. Marka

210

Celkový počet žiakov ZŠ sv. Marka je 210.

Prehľad o počte zamestnancov ŠJ a ŠKD v roku 2014:

Školské zariadenie/pracovné zaradenie Počet zamestnancov
ŠJ  pri Základnej škole sv. Marka 4 (spolu)

vedúca ŠJ 1
kuchárka 1

pomocná kuchárka 1
prevádzková pracovníčka 1

ŠKD pri Základnej škole sv. Marka 3 (spolu)
vedúca školského klubu 1

vychovávateľka 2

2. Financovanie školských zariadení

Finančné toky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení sú rozdelené podľa  
dvoch druhov kompetencií nasledovne:

 prenesené kompetencie – financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve 
na obce a samosprávne kraje;

 originálne kompetencie – financovanie výkonu samosprávnych funkcií obcami 
a samosprávnymi krajmi prostredníctvom podielových daní.

Neštátne školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je štátom uznaná cirkev, sú 
financované  prostredníctvom  podielových  daní.  Finančné  prostriedky  na  úhradu  nákladov, 
spojených s ich činnosťou, sa prideľujú obciam a samosprávnym  krajom podľa  zákona 
č. 564/2004  Z.  z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení 
neskorších predpisov.  Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do 
rozpočtu obcí a rozpočtu VÚC určuje nariadenie vlády SR  č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní  
výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Obec v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financuje:
1. náklady na výchovu a vzdelávanie:
- žiakov ZUŠ (základné umelecké školy), poslucháčov JŠ (jazykové školy), detí MŠ 

(materské školy) a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;
- do 15 rokov veku žiakov ZUŠ, poslucháčov JŠ, detí MŠ a školských zariadení  neštátnych 

zriaďovateľov.
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2. náklady na stravovanie žiakov:
- škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti;
- do dovŕšenia 15 rokov veku v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych 

zriaďovateľov;
- ZŠ a ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) 

v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov, ak sa stravujú v zariadeniach 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, alebo neštátneho zriaďovateľa.

Povinnosti obce vo vzťahu k poskytovaniu finančných prostriedkov zriaďovateľom 
cirkevných školských zariadení upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa § 6, ods.12, písm. b)  obec poskytuje  finančné prostriedky na mzdy a prevádzku 
zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia na základe žiadosti. Obec podľa § 6, ods.12, 
písm. c) určí všeobecne záväzným nariadením podrobnosti financovania školských zariadení 
a výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku. Výška finančných prostriedkov na 
žiaka cirkevného zariadenia sa podľa cit. zákona poskytuje najmenej vo výške 88 % zo sumy 
určenej na mzdy a prevádzku na žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

Mesto Nitra vydalo Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2010 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej 
školy a dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Nitry. Dodatok 
k VZN nadobudol účinnosť od 7.3.2014. 

Výška finančných prostriedkov podľa VZN pre školy a školské zariadenia na dieťa 
a žiaka pre rok 2014 bola  určená nasledovne:

Školské zariadenie/
žiak, dieťa

Verejné školské 
zariadenia (v €)

Cirkevné školské 
zariadenia (v €)

žiak školského
klubu detí 

96,8 85,2

žiak základnej školy -
potenciálny stravník

108,9 95,8

        Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad (zriaďovateľ) požiadal o poskytnutie finančných
prostriedkov na školské zariadenia pre rok 2014 písomnou žiadosťou zo dňa 24.9.2013. 
        V zmysle zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a platného VZN bola 
medzi Mestom Nitra a Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvo Nitra dňa 9.4.2014 uzatvorená 
zmluva č.j.869/2014/OŠMaŠ o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
školských zariadení. 

Výška finančných prostriedkov  na rok 2014 bola podľa  uzatvorenej zmluvy vo výške  
115 997 €. Poskytovateľ Mesto Nitra v zmluve neurčil výšku finančného príspevku  pre 
jednotlivé kontrolované subjekty a ich školské zariadenia.     

Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením č. 124/2014 – MZ zo dňa 22.4.2014 
rozpočtovým opatrením zvýšilo finančné prostriedky pre cirkevné školské zariadenia do 
výšky stanovenej pre verejné školské zariadenia o sumu 15 836 €. Dofinancovanie bolo 
vykonané oznámením zriaďovateľovi zo dňa 10.7.2014, ktoré spracoval Odbor školstva, 
mládeže a športu. V oznámení bola určená výška príspevku pre jednotlivé kontrolované 
subjekty. Celková výška finančných prostriedkov z rozpočtu mesta určených na financovanie 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra 
v roku 2014 bola 131 833 €. 

Finančné prostriedky boli Mestom Nitra poskytované zriaďovateľovi v pravidelných 
mesačných splátkach, v mesiaci júl a august bolo vykonané dofinancovanie. 
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Kontrolou bolo zistené:
 v Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov v čl. 4 Povinnosti príjemcu, bod 1 je ako 

príjemca príspevku uvedená Súkromná základná umelecká škola. Tento príjemca nie je 
v súlade s príjemcom  finančných prostriedkov, uvedeným na prvej strane tejto zmluvy;  

 dofinancovanie školských zariadení  (zvýšenie výšky finančných prostriedkov  pre 
cirkevné školy) bolo zriaďovateľovi oznámené listom zo dňa 10.7.2014. V oznámení  je 
uvedená len výška finančných prostriedkov bez ďalších podmienok, napr. podmienky 
použitia a vyúčtovania finančných prostriedkov. Dodatok k zmluve o poskytnutí 
finančných prostriedkov uzatvorený nebol.

3. Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre 
jednotlivé školské zariadenia

Zriaďovateľ rozdelil Mestom Nitra poukazované finančné prostriedky medzi jednotlivé 
právne subjekty vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti  nasledovne:

Spojená katolícka škola          88 637,00 €
Základná škola sv. Marka       43 196,00 €
Rozdelenie príspevku bolo v súlade s platným VZN. 

Výška finančných prostriedkov pre školské zariadenia bola vypočítaná nasledovným 
spôsobom:

- školský klub detí = počet žiakov x 96,8 € (koeficient podľa VZN)
- školská jedáleň = počet žiakov x 108,9 € (koeficient podľa VZN).

Zriaďovateľ poskytoval finančné prostriedky jednotlivým kontrolovaným subjektom 
spolu s avízom o určení výšky finančných prostriedkov pre jednotlivé školské zariadenia 
mesačne.

3.1. Spojená katolícka škola (SKŠ), Farská č. 19, Nitra

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých na financovanie školských 
zariadení SKŠ bola 88 637,00 €. Zriaďovateľ prerozdelil finančné prostriedky medzi 
jednotlivé školské zariadenia, čo oznamoval avízom – poukázanie finančných prostriedkov. 

Školské zariadenie
Výška prerozdelených

finančných prostriedkov
zriaďovateľom (v €)

Výška finančných 
prostriedkov podľa 

VZN (v €)
Školský klub detí pri Základnej 
škole sv. Svorada a Benedikta

35 817,00 35 817,00

Školská jedáleň pri Spojenej 
katolíckej škole

52 820,00 52 820,00

Spolu 88 637,00 88 637,00

Údaje v tabuľke preukazujú,  že celková výška poskytnutých finančných prostriedkov 
od zriaďovateľa Spojenej katolíckej škole určená pre jednotlivé školské zariadenia za rok 
2014 bola dodržaná a je v súlade s VZN.
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3.2. Základná škola sv. Marka (ZŠ sv. Marka), Petzwalova ul. č. 1, Nitra

Celková výška finančných prostriedkov poskytnutých na financovanie školských
zariadení ZŠ sv. Marka bola 43 196,00 €.  Zriaďovateľ prerozdelil finančné prostriedky medzi 
jednotlivé školské zariadenia, čo oznamoval avízom – poukázanie finančných prostriedkov.

Školské zariadenie
Výška prerozdelených

finančných prostriedkov 
zriaďovateľom (v €) 

Výška prerozdelených 
finančných prostriedkov

podľa VZN (v €)
Školský klub detí pri Základnej 

škole sv. Marka 
20 327,00 20 327,00

Školská jedáleň pri Základnej 
škole sv. Marka

22 869,00 22 869,00

Spolu 43 196,00 43 196,00

Údaje v tabuľke preukazujú,  že celková výška poskytnutých finančných prostriedkov 
od zriaďovateľa Spojenej katolíckej škole určená pre jednotlivé školské zariadenia za rok 
2014 bola dodržaná a je v súlade s VZN.

V mesačných avízach zriaďovateľa zo dňa 30.1.2014; 27.2.2014 a 1.4.2014 pri 
položke Školský klub detí bola uvedená suma určená pre Školskú jedáleň a naopak. 
Uvedený nedostatok má charakter formálnej chyby.

3.3. Účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta pre 
jednotlivé školské zariadenia

Podľa ročného vyúčtovania predloženého kontrolovanými subjektmi tieto poskytnuté 
finančné prostriedky vyčerpali v plnej výške. 

Spojená katolícka škola:
Mzdy, platy, služobné príjmy              57 436,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní         31 201,00 €
Tovary a služby                                             0,00 €
Spolu                                                    88 637,00 €

Základná škola sv. Marka:
Mzdy, platy, služobné príjmy              32 179,00 €
Poistné a príspevok do poisťovní        11 017,00 €
Tovary a služby                                         00,00 €
Spolu                                                  43 196,00 €

Z vyúčtovania vyplýva, že všetky poskytnuté finančné prostriedky boli vyčerpané len na 
mzdy a odvody zamestnancov školských zariadení (ŠKD a ŠJ), v prípade Spojenej katolíckej 
školy na mzdy a odvody zamestnancov školskej jedálne, ktorí zabezpečovali stravovanie 
žiakov do 15 rokov, čo je v súlade s uzatvorenými zmluvami. Kontrolované subjekty vedú 
analytické mzdové účtovníctvo rozdelením zamestnancov do mzdových stredísk, ktoré sú 
totožné so školskými zariadeniami.

Správnosť vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov bola vykonaná kontrolou 
originálov bankových výpisov preukazujúcich poukázania finančných prostriedkov z rozpočtu 
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mesta Nitry na účet zriaďovateľa a následne na účet kontrolovaných subjektov, interných 
dokladov kontrolovaných subjektov preukazujúcich rozúčtovanie mzdových nákladov 
a odvodov podľa jednotlivých školských zariadení. Správnosť určenia výšky finančných 
prostriedkov podľa jednotlivých školských zariadení bola overená kontrolou výkazu MŠVVŠ 
SR 40-01 s predloženou evidenciou žiakov. 

Kontrolou nebolo zistené nehospodárne, neefektívne a neúčelne použitie 
poskytnutých finančných prostriedkov. 

         O výsledku kontroly bol vypracovaný dňa 12.6.2015 záznam. Podľa § 21 zákona č. 
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších zmien kontrolný orgán vypracúva záznam, ak pri kontrole nezistí
nedostatky.

So záznamom o výsledku kontroly boli oboznámení a záznam prevzali dňa  25.6.2015
PaedDr. Peter Buranský, riaditeľ DŠÚ, PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková, riaditeľka ZŠ sv. 
Marka a Mgr. Ing. Karol Žák, CSc., riaditeľ SKŠ.                                                                                    

    Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra bola 
prerokovaná na zasadnutí Mestskej rady v Nitre, ktoré sa konalo dňa 4.8.2015 a bolo k nej 
prijaté  uznesenie č. 469/2015 – MR:
Mestská rada v Nitre
p r e r o k o v a l a
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra 
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
vziať na vedomie
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Nitra, nám. Jána Pavla II. č. 7, Nitra.  




