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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Mestský úrad 

 
 

ZÁPISNICA 
 

č.3/2016 zo zasadnutia komisie školstva, ktoré sa konalo 23.03.2016 
________________________________________________________________________ 
 
Miesto zasadnutia: MsÚ, č. miestnosti 305, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Čas konania: 15.00 hod. 
Prítomní:  
Členovia komisie školstva: Ing. Štefan Ganoczy, PhD., PhDr. Gabriela Erhardtová,  
                                           Mgr. Anna Dvorščáková 
                                           Ing. Vladimír Stankoviansky – ospravedlnený 
                                           Ľubomír Sova – ospravedlnený 
Poradní členovia komisie školstva: Mgr. Miroslava Erhardtová, Mgr. Alena Ridzoňová,  
                                                        Mgr. Art. Eva Ohraďanová – ospravedlnená 
                                                        Mgr. Dana Gajdošová – ospravedlnená 
Tajomník: Mgr. Mariana Líšková 
Pozvaní: PaedDr. Zuzana Pavelicová 
 
Program zasadnutia: 
 

1. Privítanie, otvorenie  

2. Správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení na území mesta za 

rok 2015 ( Monitorovacia správa ) 

3. Rôzne 

                                                            Priebeh zasadnutia 
 
1. Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Štefan Ganoczy, PhD. – predseda KŠM, za  

zapisovateľa bola určená Mgr. Mariana Líšková. P. Ganoczy predstavil a uviedol do 

funkcie tajomníčky komisie p. Líškovú. 

 

2. Ing. Štefan Ganoczy, PhD. oboznámil prítomných  s podrobnou správou o výsledkoch 

hospodárenia škôl a školských zariadení na území mesta za rok 2015 – monitorovacia 

správa – viď. príloha 

 

3. Rôzne 

Členovia komisie sa pýtali na priebeh a organizáciu Dňa učiteľov. Líšková podrobne 

všetkých oboznámila s termínom, programom a organizáciou spomínanej udalosti.  

P. Pavelicová informovala o stave naplnených kapacít MŠ po zápise. V niektorých MŠ 

ešte ostali voľné miesta a teda nie je potrebné navyšovať kapacity a zriaďovať nové 

MŠ. V školskom roku 2017/2018 začne fungovať evanjelická MŠ, čo nám môže 

pomôcť s prípadným umiestnením ďalších detí. 
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P. Ganoczy informoval, že Mgr. Gajdošová sa vzdala pravidelnej účasti v komisii, ale 

súhlasí s prizývaním na komisiu podľa aktuálnej tematiky. 

 

Uznesenie č.03/2016 z rokovania komisie školstva a mládeže pri mestskom 
zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši zo dňa 23.03.2016. 
 
Komisia školstva a mládeže 
 

I. Berie na vedomie: 

 

Správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení na území mesta za 

rok 2015 ( Monitorovacia správa ) 

Informáciu o organizácii Dňa učiteľov 

Informáciu p. Pavelicovej o stavoch detí po zápise do MŠ 

 

II. Schvaľuje:  

 

     Prijatie členky PaedDr. Zuzany Pavelicovej do poradného zboru komisie školstva a    

     mládeže 

Poradní členovia komisie školstva:  

Mgr. Alena Ridzoňová, riaditeľka ZŠ M. Rázusovej - Martákovej 

Mgr. Miroslava Erhardtová, riaditeľka MŠ Čs. brigády 2 

PaedDr. Zuzana Pavelicová, riaditeľka ZŠ s MŠ Okoličianska 404 

 

III. Odporúča:  
 

           Na základe odporučenia PhDr. Gabriely Erhardtovej je vhodné uskutočniť  
           v komunitnom centre besedu so zákonnými zástupcami detí pred uskutočnením    
           zápisu do ZŠ. 
 

IV. Žiada: 

 
Priebeh hlasovania: Za – 4  
                                 Proti – 0 
                                 Zdržali sa hlasovania – 0 
 
Záver 
 
Predseda KŠM Ing. Ganoczy, PhD. poďakoval členom za účasť a ukončil zasadnutie 

KŠM.  

 

 
 
V Liptovskom Mikuláši 23.03.2016                                        Ing. Štefan Ganoczy, PhD. 
Zapísala: Mgr. Mariana Líšková                                  predseda komisie školstva a mládeže 
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Príloha - Správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení na území 

mesta za rok 2015 
 

Program  11 Vzdelávanie a mládež 

Zámer programu: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v súlade s princípmi a cieľmi 
výchovy v základných školách a školských zariadeniach 

 

Rozpočet programu: 
 

Rok 2015– schválený 

rozpočet 

2015– upravený 

rozpočet 

2015 – plnenie 

k 31.12.2015 

% plnenie 

v € 7 585 672.00 8 362 075.00 8 076 513,17 96,59 

 
Program 11 Vzdelávanie a mládež obsahuje celkovú analýzu výsledkov hospodárenia škôl a školských 
zariadení za rok 2015. Základné informácie o jednotlivých subjektoch sú podrobne spracované v 7 
podprogramoch. Sústava škôl a školských zariadení v počte 17 rozpočtových organizácií a 20 
organizačných zložiek (ktoré sú ich súčasťou) . K 01.09. 2015 bola do siete škôl zaradená nová dvojtriedna  
Materská škola, Okoličianska 821, ktorá sa od 03.09. 2015 stala súčasťou Základnej školy s materskou 
školou, Okoličianska 404/8C. 
Počet žiakov v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2015/2016 školy a školské zariadenia 
navštevovalo 5 078 detí, žiakov. V porovnaní so školským rokom 2014/2015 sa počet znížil o 14. Údaje sú 
prevzaté zo štatistických výkazov MŠVV a Š SR (EDUZBER) k 15. 9. 2015 a výkazu ŠKOL 40-01. Celkový 
evidenčný počet zamestnancov v roku 2015 dosiahol výšku 457,61, z toho počet  pedagogických 
zamestnancov 326,81. V porovnaní s rokom 2014 je celkový počet zamestnancov vyšší o 2,91. 
 
Porovnanie počtu žiakov navštevujúcich základné školy, materské školy, základnú umeleckú školu 
a Centrum voľného času v školskom roku 2015/2016 so školským rokom 2014/2015: 
 
 
Názov zariadenia počet žiakov    počet žiakov  nárast (+ )úbytok(-) 
   škol. rok 2014/2015  škol.rok 2015/2016 
 
 
Základné školy  2 368    2 323                -   45 
Materské školy     901       956    +  55 
Centrum voľného času    892       853                -   39 
ZUŠ J. L. Bellu     931       946                +  15  
 
Do programu 11 Vzdelávanie a mládež je zaradených 7 podprogramov. Financovanie programu je členené 
v rámci  normatívneho financovania prenesených kompetencií v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. 
a prostredníctvom podielových daní sú financované školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta a škôl neštátnych zriaďovateľov, ktorí pôsobia na území mesta v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z.  
Objem upraveného rozpočtu v rámci  programu 11 vo výške 8 362 075 eur tvoria bežné výdavky vo výške 
8 001 243 eur a kapitálové výdavky vo výške 360 832 eur. Celkové čerpanie výdavkov v rámci programu 11 
k upravenému rozpočtu predstavuje 96,59 %, v reálnom vyjadrení 8 076 513,17 eur. 
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Podprogram  11.1 Základné školy 

Zámer: Základné školy orientujúce sa na výchovu a vzdelávanie žiakov 

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení 

 
Rozpočet podprogramu: 

Rok 2015 – schválený 

rozpočet 

2015– upravený 

rozpočet 

2015 – plnenie 

k 31.12.2015 

% plnenie 

v € 3 996 765.00 4 447 947.00 4 199 254,19 94,40 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová 
hodnota 

2015 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Zabezpečiť kvalitný výchovno-  
-vzdelávací proces 

Počet základných škôl  

v meste 

6 6 100 

Počet žiakov navštevujúcich 
základné školy 

2 368 2 323 98,09 

Počet pedagogických 
zamestnancov 

162,89 162,6 99,82 

 
Aktivitu predstavujú činnosti:  zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 

Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou č. 320/2008 v znení vyhl. č. 224/2011 o 
základných školách.  
Komentár 
Základné vzdelávanie na území mesta Liptovský Mikuláš poskytuje 4 základných škôl a 2 základné školy 
s materskou školou. Počet žiakov v roku 2015 vo výške 2 323 v porovnaní s rokom 2014 je nižší o 45 žiakov. 
Dosiahnutá hodnota v ukazovateľoch počtu základných škôl k cieľovej hodnote predstavuje 100% plnenie 
a počet žiakov k cieľovej hodnote predstavuje 98,09 % plnenie. Počet pedagogických zamestnancov oproti 
cieľovej hodnote predstavuje 99,82 %.  
 
Prehľad o štruktúre poskytnutých finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovej 
kapitoly MV SR k 31. 12. 2015:                                                                                                    (v eur) 

 normatívna štátna dotácia na osobné a prevádzkové výdavky              3 660 903,00 

 nevyčerpané finančné prostriedky normatívnej štát. dotácie z roku 2014             77 884,65 

 nevyčerpané finančné prostriedky nenormatívnej štátnej dotácie z roku 2014       5 063,83 

 nenormatívna štátna dotácia určená na financovanie špecifík v roku 2015 
bola  určená pre žiakov:                                                                                                          
-  zo sociálne znevýhodneného prostredia           16 113,00 
-  na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením                    72 345,00 
-  dopravné žiakov              33 587,00 
-  na vzdelávacie poukazy (z toho pre CVČ 7 734,00 eur)         57 222,00 
-  odchodné pri prvom odchode do dôchodku                                  10 931,00 
-  mimoriadne výsledky žiakov                                     200,00 
- príspevok na učebnice AJ                9 064,00 
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Z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bola poskytnutá štátna dotácia na dávky v hmotnej núdzi pre žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia na stravu a skutočne odstravovaná vo výške 12 811,00 eur a na 
učebné pomôcky 5 876,40 eur. Finančné prostriedky pre Spojenú  základnú školu J.Rumana boli poskytnuté 
na učebné pomôcky vo výške 1 444,20 eur a na stravu 3 134,00 eur. Výdavky v rámci základných škôl boli 
čerpané vo výške 4 199 254,19 eur, k uprav. rozpočtu 94,40 %.Z toho bežné výdavky boli čerpané vo výške 
3 992 240,37 eur, k uprav. rozpočtu 97,46 %, a kapitálové výdavky vo výške 207 013,82, k uprav. rozpočtu 
58,82 %. Štátna dotácia normatívna priznaná v roku 2015 bola čerpaná vo výške 3 562 781,34 eur, k uprav. 
rozpočtu 97,31 %. Nevyčerpané finančné zdroje boli presunuté v rámci ustanovenia § 8 ods. 5 zákona č. 
523/2004 Z. z. do roku 2016.Finančné zdroje vyhradené na financovanie špecifík v rámci nenormatívnej 
dotácie neboli dočerpané na vzdelávacích poukazoch  vo výške 7 081,58 eur. 
Základné školy aj v tomto prípade využili zákonnú možnosť presunu do roku 2016.   
 
Mesto v roku 2015 vyčlenilo kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl vo výške 
351 925,00 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené vo výške 207 013,82 t.j.   58,82% 
k uprav. rozpočtu. V rámci kapitálových zdrojov boli riešené hlavne rekonštrukčné práce súvisiace 
s rekonštrukciou a modernizáciou ZŠ Okoličianska na 2.triedy materskej školy vo výške 158 519,73 eur, 
odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Okoličianska  vo výške 48 494,09 eur (zdroje boli získané 
z rozpočtovej kapitoly MŠ VVaŠ SR).  
V II. polroku 2015 boli do štátneho rozpočtu odvedené výnosy získané z prostriedkov štátnej dotácie vo 
výške 75,18 eur. 
Plnenie vlastných príjmov za rok 2015 v celkovej výške 75 747,92 eur, k uprav. rozpočtu na 98,48%, bolo 
zabezpečené predovšetkým z prenájmu nebytových priestorov v čase mimoškolského vyučovania 
a z dobropisov za energie. 
 

Podprogram  11.2 Materské školy 

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov 

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení 

Rozpočet podprogramu: 

Rok 2015– schválený 

rozpočet 

2015 – upravený 

rozpočet 

2015 – plnenie 

k 31.12.2015 

% plnenie 

v € 1 644 174.00 1 798 731.00 1 794 441,06 99,76 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová 
hodnota 

2015 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Zabezpečiť vysokú kvalitu 
osobnostného rozvoja detí   

Počet prevádzkovaných 
materských škôl v meste 

10 11 110 

Počet detí v MŠ za rok 901 956 106 

Počet pedagogických 
zamestnancov 

92 90,28 98,13 

Zvýšiť zaškolenosť detí 
v predškolskom veku 

Počet detí –  1 rok pred 
plnením  povinnej školskej 
dochádzky 

282 295 104,6 
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Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 306/2008 v znení vyhl. č. 308/2009 o materských školách. 
 
Komentár 
Predprimárne vzdelávanie je zabezpečené v 11-ich materských školách s priemerným počtom detí 956. V 
porovnaní s rokom 2014 vzrástol počet detí o 55. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje 90,28 pedagogických 
zamestnancov – uvádzaný je (priemerný, evidenčný, prepočítaný) stav, k cieľovej hodnote 98,13%. Bežné 
výdavky na predškolskú výchovu boli čerpané vo výške 1 794 441,06 eur, k uprav. rozpočtu 99,76%. 
Prostriedky štátnej dotácie určené pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
boli  poskytnuté vo výške 46 603,00 eur. Štátna dotácia na stravu a učebné pomôcky pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia bola poskytnutá vo výške 4 053,00 eur .Vlastné príjmy boli rozpočtované vo 
výške 77 884 eur, v rámci rozpočtových zmien boli upravené na 106 575 eur. Plnenie príjmovej základne 
v sledovanom období bolo zabezpečené na 101,88 % k upravenému rozpočtu. Príjmy boli získané z výberu 
príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov a z dobropisov za energie.  
V rozpočte boli zabezpečené aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu objektov a zariadení 
MŠ vo výške 4 587,00 eur. Rekonštrukčné práce boli realizované na rekonštrukciu strechy v MŠ Kláštorná 
vo výške 4 487,40 eur, k uprav. rozpočtu 97,82 %.  
 

Podprogram  11.3 Stravovanie v školstve 

Zámer: Školské jedálne poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania 

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení 

Rozpočet podprogramu: 

Rok 2015– schválený 

rozpočet 

2015– upravený 

rozpočet 

2015 – plnenie 

k 31.12.2015 

% plnenie 

v € 559 967.00 590 330.00 587 977,91 99,60 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová 
hodnota 

2015 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Zabezpečiť kvalitu a 
dostupnosť  stravovania  v ŠJ 
pri ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta 

Počet  vydaných hlavných 
jedál pri ZŠ za rok 

207 720 234 645 112,96 

Počet  vydaných hlavných 
jedál pri MŠ za rok 

150 030 202 848 135,20 

Vytvoriť podmienky zamerané 
na atraktívnosť stravovania v 
ŠJ pri ZŠ a MŠ 

% podiel stravujúcich sa 
žiakov z celkového počtu 
žiakov na ZŠ  

43,86 50,50 115,13 

% podiel stravujúcich sa 
žiakov z celkového počtu 
žiakov na MŠ 

72,47 96,44 133,07 

 
Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie školského stravovania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhl. č. 330/2009 o  zariadení školského stravovania, premietajúce 
sa cez nasledovné druhy výdavkov: 
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Komentár 
V školských jedálňach pracuje 51,53 zamestnancov, v porovnaní s rokom 2014 je stav vyšší o 1,38 
zamestnanca. Podiel stravujúcich sa žiakov v ZŠ z celkového počtu žiakov v roku 2015  predstavuje 115,13 
% a v MŠ  133,07 %. V porovnaní s rokom 2014 sa zvýšil  podiel stravujúcich sa žiakov v ZŠ o 4,41 % 
a v MŠ o 38,87 %. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 587 977,91 eur, k uprav. rozpočtu na 99,59 %. 
V rámci porovnania s rokom 2014 výdavky boli čerpané viac o 13 229,78 eur. Kapitálové výdavky v rámci 
upraveného rozpočtu vo výške 4 320,00 eur boli čerpané vo výške 4 320,00 eur, čo  
 
predstavuje 100,00%. Kapitálové zdroje boli použité na nákup plynového varného kotla pre ŠVJ J. Kráľa. 
 

Podprogram  11.4 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie   

Zámer: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania 

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení 

 
Rozpočet podprogramu: 

Rok 2015 – schválený 

rozpočet 

2015– upravený 

rozpočet 

2015 – plnenie 

k 31.12.2015 

% plnenie 

v € 1 113 905.00 1 214 236.00 1 192 498,21 98,20 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová 
hodnota 

2015 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Zabezpečiť kvalitné 
vzdelávanie a výchovu v ZUŠ 
a školských výchovno- 
-vzdelávacích zariadeniach 

Celkový počet žiakov v ZUŠ 

 

931 946 101,61 

Celkový počet žiakov v škol. 
kluboch detí pri ZŠ  

865 868 100,34 

Celkový počet  žiakov 
v CVČ 

892 853 95,62 

 
Aktivitu predstavujú činnosti: Sústava školských zariadení poskytujúcich záujmové vzdelávanie v 

zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., vyhl. č. 324/2008 o ZUŠ v znení vyhl. č. 245/2011 a  vyhl. č. 306/2009 o 
CVČ a ŠKD.  
  
Komentár 
Do tejto sústavy je zaradených 6 školských klubov, ZUŠ J. L. Bellu a CVČ. Jedným z merateľných 
ukazovateľov je počet žiakov, detí. Dosiahnutá hodnota počtu žiakov v ZUŠ predstavuje 101,61 % plnenie 
k cieľovej hodnote, pretože bol zaznamenaný nárast žiakov o 15. V školských kluboch a  CVČ vzrástol počet 
detí, žiakov, dosiahnutá hodnota predstavuje v školských kluboch 100,34 % a v CVČ 95,62 % k cieľovej 
hodnote. Celkový počet zamestnancov v prepočítanom stave dosiahol 80,33 z toho pedagogickí 
zamestnanci 73,93. Stav  zamestnancov sa zvýšil oproti roku 2014 o 1,03. 
Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 192 498,21 eur, k upravenému rozpočtu 98,20%. Finančné krytie 
výdavkov je zabezpečené z podielových daní mesta, ale aj štátnou dotáciou na vzdelávacie poukazy pre 
CVČ vo výške 7 734,00 eur. 
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Podprogram  11.5 Neštátne školy 

Zámer: Cirkevné a súkromné školstvo 

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení 

 
 
 
Rozpočet podprogramu: 

Rok 2015– schválený 

rozpočet 

2015 – upravený 

rozpočet 

2015 – plnenie 

k 31.12.2015 

% plnenie 

v € 233 049.00 257 721.00 257 721.00 100 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová 
hodnota 

2015 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Výchova a vzdelávanie v 
neštátnych školách a 
školských zariadeniach ako 
ďalšia alternatíva vzdelávania 
v územnej pôsobnosti mesta 
Lipt. Mikuláš 

Celkový počet detí 
v súkromnej MŠ 

 

62 59 95,16 

Celkový počet detí 
v neštátnych kluboch 

Potencionálni žiaci 

407 432 106,14 

Celkový počet žiakov 
v neštátnych školách – 
potenciálni stravníci do 15 r. 

558 597 106,98 

Súkromné centrum špeciálno- 
-pedagogického poradenstva 
pre vekovú kategóriu detí 
a žiakov do 15 rokov 

Počet detí a žiakov do 15 
rokov 

217 274 126,26 

 
 
Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 325/2012 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov,  zákon č. 596/2003  
Z. z. v platnom znení a vyhl. č. 328/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 
 
Komentár 
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. bola schválená dotácia na mzdy a prevádzku pre neštátne školy 
s územnou pôsobnosťou vo výške 233 049 eur. Dotácia pre neštátne školy bola poskytnutá v plnej výške. 
Počet žiakov ako merateľný ukazovateľ bol určený podľa štatistických výkazov k 15.9. 2014. V roku 2015 
počet žiakov v školských zariadeniach neštátnych škôl vzrástol, takže dosiahnutá hodnota vo všetkých 
ukazovateľoch je vyššia ako cieľová. 
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Podprogram  11.6 Podpora neformálneho vzdelávania detí a mládeže 

Zámer: Činnosti, ktoré súvisia so vzdelávaním 

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení 

Rozpočet podprogramu: 

Rok 2015 – schválený 

rozpočet 

2015 – upravený 

rozpočet 

2015 – plnenie 

k 31.12.2015 

% plnenie 

v € 1 000.00 12 471.00 12 354.86 99.07 

 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová 
hodnota 

2015 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Zabezpečenie neformálneho 
vzdelávania detí a mládeže 

Počet  žiakov I. ročníka ZŠ 

 

303 275 90,75 

Počet  žiakov 
navštevujúcich IX. ročník 
ZŠ  

230 231 100,43 

Počet detí MŠ, ktoré majú 1 
rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky  

282 295 104,60 

 
Aktivitu predstavujú činnosti:  
11.6.1 Deň učiteľov – čerpanie 1 100,00 eur, k uprav. rozpočtu 100%. 
Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov, koncert pre všetkých pedagogických pracovníkov. 
11.6.2 Príspevok pre predškolákov  v MŠ,  prvákov v  ZŠ, deviatakov a maturantov, v rozpočte zabezpečený 
čiastkou 4 580,00 eur, čerpaný bol vo výške 4 464,77 eur, k upr.rozpočtu 97,48% 
11.6.3 Projekt „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš“ – čerpanie predstavuje 6 790,09 eur, 
k upr. rozpočtu 99,98%. 
 
 

Podprogram  11.7 Školský úrad 

Zámer: Zefektívnenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 

Zodpovednosť: Oddelenie škôl a školských zariadení 

 
Rozpočet podprogramu: 

Rok 2015– schválený 

rozpočet 

2015 – upravený 

rozpočet 

2015 – plnenie 

k 31.12.2015 

% plnenie 

v € 36 812.00 40 639.00 32 265.94 79.40 
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Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný 
ukazovateľ 

Cieľová 
hodnota 

2015 

Dosiahnutá 
hodnota 

k 31.12.2015 

% 
plnenia 

Zabezpečiť odbornú 
a poradenskú činnosť v oblasti 
metodickej, pedagogickej, 
ekonomickej a personálnej 

Počet  riadených útvarov 

(školy a ŠZ) 

17 17 100 

Počet  žiakov ZŠ  2368 2323 98,09 

Počet porád, odborných 

seminárov 

 

16 10 62,5 

Počet činností 
v prenesenom výkone 
štátnej správy 

50 14 28 

Počet kontrolných 
intervencií 

12 4 33,33 

 
Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva 
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. V zmysle platnej legislatívy výška štátnej dotácie, ako aj počet 
pracovných miest školského úradu závisí od počtu žiakov v základných školách.  
 
Komentár 
Upravený rozpočet za rok 2015 dosiahol výšku 40 639 eur, z toho 26 123 eur tvoria prostriedky štátnej 
dotácie. Bežné výdavky v sledovanom období boli čerpané vo výške 32 265,94 eur, k uprav. rozpočtu na 
79,40 %. V rámci preneseného výkonu štátnej správy počet činností k sledovanému obdobiu bol 
zaznamenaný v počte 14. Plnenie k cieľovej hodnote predstavuje 28 %. Do tohto merateľného ukazovateľa 
je zaradený počet vydaných rozhodnutí v prenesenom výkone štátnej správy. Na základe dosiahnutých 
výsledkov možno konštatovať, že cieľová hodnota roku 2015 sa nenaplnila, pretože zo základných škôl 
neboli vedené podnety, ktoré zakladajú pre školský úrad povinnosť vydať rozhodnutie v II. stupni v súlade so 
všeobecne záväzným právnym predpisom o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov). Z počtu plánovaných kontrolných intervencií plnenie predstavuje 33,33 
pretože druhé  pracovné miesto bolo personálne obsadené od 7. júla 2015. Priama kontrolná činnosť bola 
vykonaná v 4 záujmových útvaroch. V Základnej škole Čsl.brigády- sťažnosť, ZŠ s MŠ Okoličné – kontrolné 
dni – výstavba MŠ, ZŠ M.R.M. – havarijný stav Turiansky barák, MŠ Kláštorná – oprava strechy. 

 


