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kód: 13.5  

 Návrh uznesenia 

 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
systémové opatrenia zabraňujúce zneužívaniu financií poskytnutých z rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám a centrám voľného času 
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 Dôvodová správa 

 

 Materiál „Návrhy systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií 
poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné 
mesto“) neverejným základným umeleckým školám a centrám voľného času“ sa predkladá na 
základe uznesenia č. 989/2013 časť B, z dôvodu množstva pochybení, ktoré boli zistené pri 
výkone kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra v súkromných základných 
umeleckých školách na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

Legislatívne predpoklady a východiská: 
 

 Pri výkone kontroly finančných prostriedkov poskytnutých v súlade s § 6 ods. 12 
písm. b) 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 z rozpočtu obce sa obec opiera 
o § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Obec 
vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými 
podľa ods. 12 a kontroluje ich efektívnosť a účelnosť ich využitia.“. 

 V zákone č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov ani v súvisiacich zákonoch 
nie sú definované sankcie, ktoré obec môže uložiť zriaďovateľovi súkromnej alebo cirkevnej 
školy/školského zariadenia pri porušení finančnej disciplíny. 

 Obec nemá kompetenciu voči súkromným a cirkevným školám ukladať personálne 
postihy za nedodržiavanie finančnej disciplíny. 

 

Prehľady počtu ZUŠ a CVČ na území hlavného mesta v školskom roku 2012/2013 
 

Prehľad základných umeleckých škôl  
zriaďovateľ  

obec súkromný cirkevný  
spolu 

počet ZUŠ 12 15 1 28 
počet žiakov v individuálnej 
forme vyučovania 4902 1083 403 6388 

z toho do 15 rokov veku  
(pri obecných do 25 rokov) 

4557 917 328 5802 

počet žiakov v skupinovej 
forme vyučovania 

3895 4170 454 8519 

z toho do 15 rokov veku 
(pri obecných do 25 rokov) 

3783 3872 398 8053 

žiaci spolu 8787 5253 857 14907 
z toho do 15 rokov veku 

(pri obecných do 25 rokov) 
8340 4789 726 13855 

 
 
Prehľad centier voľného času  

zriaďovateľ  
obec súkromný cirkevný  

spolu 

počet CVČ 7 6 0 9 
počet detí v CVČ (pravidelná 
činnosť)  4052 1049 0 5101 

z toho do 15 rokov veku 
(pri obecných do 25 rokov) 

4052 785 0 4837 
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Návrh systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií 
poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy 

neverejným základným umeleckým školám a centrám voľného času 

 

 

Návrh záverov: 

 
1. Posilniť výkon kontroly neštátnych škôl a školských zariadení  
 Z: útvar mestského kontrolóra 
 T: priebežne 
 
2. Pri výkone kontroly podľa potreby využívať súčinnosť kontrolných orgánov Štátnej 

školskej inšpekcie, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorý financuje neštátne školy a školské zariadenia pre mládež 
nad 15 rokov  

 Z: útvar mestského kontrolóra 
 T: priebežne 
 
3.  Oznamovať výsledky kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy v súkromných a cirkevných školách/školských zariadeniach 
príslušným orgánom verejnej a štátnej správy, najmä Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“), Obvodnému úradu; odboru školstva, 
Štátnej školskej inšpekcii, Bratislavskému samosprávnemu kraju (pri subjektoch, ktoré 
sú určené aj pre deti/žiakov nad 15 rokov veku) 

 Z: oddelenie kultúry, školstva a športu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
 T: ihneď po zverejnení správy o výsledku kontroly 
 
4. Informovať o výsledku kontroly príslušný samosprávny školský orgán - radu školy 
 Z: oddelenie kultúry, školstva a športu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
 T: ihneď po zverejnení správy o výsledku kontroly 
 
5. Pri udeľovaní súhlasu obce k zaraďovaniu nových súkromných a cirkevných 

škôl/školských zariadení zohľadňovať miestne pokrytie aktuálnou sieťou 
škôl/školských zariadení  

 Z: členovia komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport Mestského zastupiteľstva
 hlavného mesta SR Bratislavy a tajomník komisie 
 T: priebežne 
 
6. Informovať o výsledkoch všetkých kontrol zverejnením správy na úradnej tabuli 
 Z: útvar mestského kontrolóra  
 T: priebežne 
 
7. Iniciovať legislatívne zmeny listom primátora ministrovi školstva (v týchto oblastiach): 
a) obci dať kompetenciu nielen kontrolovať, ale aj udeľovať sankcie za porušenie finančnej 
disciplíny pri neefektívnom a neúčelnom spôsobe využitia finančných príspevkov (zo zákona 
dať povinnosť zriaďovateľovi vrátiť neoprávnene použité finančné prostriedky, resp. znížiť 
finančný príspevok zriaďovateľovi, udeľovať pokuty...), alebo to dať do splnomocnenia obci 
vydať to všeobecne záväzným nariadením, 
b) obci umožniť podať návrh na vyradenie zo siete súkromnej alebo cirkevnej 
školy/školského zariadenia pri opakovanom závažnom porušení všeobecne záväzných 
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právnych predpisov, najmä pri hospodárení s verejnými prostriedkami (v §17 zákona č. 
596/2003 Z. z.), 
c) umožniť obci spolupracovať pri výkone kontroly so Štátnou školskou inšpekciou (ŠŠI) 
a to najmä možnosťou prizvať zástupcu ŠŠI k výkonu kontroly,  
d) dať kompetenciu obci vykonávať „určitú“ (časť kontrolnej činnosti ŠŠI) kontrolnú 
činnosť výchovno-vzdelávacieho procesu (inšpekcia na to jednoznačne nestačí),  
e) dať povinnosť ministerstvu zaraďovať do siete škôl a školských zariadení školy a školské 
zariadenia len na základe preukázania sídla školy (nie podľa adresy zriaďovateľa). 
 Z: oddelenie kultúry, školstva a športu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
 T: 22.04.2013 (úloha splnená) 
 
8. Pripraviť stretnutie so zástupcami príslušných druhov neštátnych škôl/školských 

zariadení k zisteniam kontrolóra 
 Z: oddelenie kultúry, školstva a športu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy 
 T: 15.06.2013 
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Výpis  
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 14.5.2013 
___________________________________________________________________________ 

 
K bodu č. 19 
Návrh systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých z rozpočtu hlavného mesta SR 
Bratislavy neverejným základným umeleckým školám a centrám voľného času 
 
Návrh uznesenia: 
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ odporú ča MsZ 
schváli ť návrh systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých z rozpočtu 
hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám a centrám voľného času 
 
Hlasovanie: 
prítomní: 6, za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 0 
 
 
 
Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová,  
V Bratislave, 14.5.2013 

 
 

 

Návrhy systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých 
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám 
a centrám voľného času  

kód uzn.: 15.6 
13.5 

 

Uznesenie č. 872/2013 
     zo dňa 16. 05. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť návrh systémových opatrení zabraňujúcich zneužívaniu financií poskytnutých           
z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy neverejným základným umeleckým školám                
a centrám voľného času. 
 


