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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE
Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 24. 11. 2020

Správa č. 04/10/2020 o výsledku následnej kontroly nakladania s majetkom a súladu
vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania
s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej
samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce vyplývajúcich
z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019 a 01/06/2020

Predkladateľ:
Ing. Vladimír Mráz, kontrolór

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Správa z vykonanej kontroly

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu č. 04/10/2020 o výsledku následnej kontroly plnenia nápravných opatrení súladu
vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania
s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej
samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce vyplývajúcich z
prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019 a 01/06/2020

Dôvodová správa
Predmetná kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti miestneho
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na II. polrok 2020, ktorý schválilo miestne
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce na svojom riadnom zasadnutí v júni 2020.
Kontrolný orgán preveril priebežné plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
vyplývajúcich zo Správy o vykonanej kontrole č. 01/12/2019 a 01/06/2020 prerokovanej
v miestnom zastupiteľstve 23. 06. 2020.
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Správa č. 04/10/2020 o výsledku následnej kontroly plnenia opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a
spôsobov ich uplatňovania s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej
samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228, BratislavaRusovce vyplývajúcich z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019
a 01/06/2020.
Oprávnená osoba:
Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór
Kontrolovaný subjekt:
Základná škola s materskou školou Bratislava-Rusovce
rozpočtová organizácia zriadená mestskou časťou Bratislava-Rusovce
ul. Vývojová 228
851 10 Bratislava-Rusovce
Zastúpená: Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ kontrolovaného subjektu
Predmet kontroly:
Následná kontrola realizácie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v ZŠ s MŠ
Vývojová 228, Bratislava-Rusovce v zosúladení organizačných noriem s platnou legislatívou,
vyplývajúcich z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019 a 01/06/2020.
Cieľ kontroly:
kontrola výkonu a realizácie opatrení
Kontrola bola vykonaná v čase: od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020
Kontrolované obdobie: II. polrok 2020
Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, schváleným
uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce. Predmetná kontrola
bola vykonaná v nadväznosti na Závery z kontroly č. 01/12/2019 ako i Správy č. 01/06/2020
a Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce v
platnom a účinnom znení. Miestny kontrolór vyzval listom štatutára kontrolovaného subjektu
Mgr. Rastislava Kunsta o predloženie odpočtu zrealizovaných opatrení v kompetencii
kontrolovaného právneho subjektu ZŠ s MŠ. Dňa 12. 10. 2020 riaditeľ ZŠ s MŠ podal
k realizácii opatrení písomné stanovisko, v ktorom zosumarizoval opatrenia zrealizované do
termínu zahájenia kontroly.
Z uvedeného stanoviska vyplýva, že ZŠ s MŠ predložila zriaďovateľovi na prerokovanie
dokument Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v ZŠ s MŠ ul.
Vývojová 228 na riadne rokovanie dňa 23. 06. 2020, ktorý prerokovala Rada školy a zobrala
ho pred týmto prerokovaním v zastupiteľstve na vedomie.
Dokument bol vypracovaný v zmysle § 5 ods. 7 písm. a) a j) zákona č. 596/2003 Z. z. a § 29
ods. 5 písm. c), d), e) zákona č. 245/2008 Z. z. Dokument obsahoval v ods. XII a ods. XIII
koncepčné zámery ZŠ s MŠ v oblasti edukácie a projektových zámerov subjektu na roky
2020/2021.
Kontrolovaný subjekt ZŠ s MŠ vydal základnú organizačnú normu Organizačný poriadok pod
č. 2/OP/2020, ktorého súčasťou je Organizačná štruktúra organizácie zo dňa 26. 08. 2020
účinná dňom 01. 09. 2020, s obsahom ktorého boli preukázateľne oboznámení všetci
zamestnanci kontrolovaného subjektu. Novovydaný Organizačný poriadok zrušil
Organizačný poriadok subjektu prijatý a účinný od 01. 12. 2004, vrátane všetkých jeho zmien
a doplnkov. Tento poriadok je základom sústavy vnútorných organizačných noriem

3

a predpisov, na ktorý nadväzujú najmä Pracovný poriadok, Registratúrny poriadok a ďalšie
vnútorné normy a predpisy subjektu. Dokument bol pridelený všetkým vedúcim
zamestnancom subjektu - riaditeľovi školy, zástupcovi pre ZŠ, zástupcovi pre MŠ a vedúcej
útvaru školského stravovania.
Kontrolovaný subjekt doložil ku kontrole i Pracovný poriadok vydaný pod č. 1/P/2020, zo dňa
26. 08. 2020 a účinný dňom 01. 09. 2020. Norma upravuje a konkretizuje práva a povinnosti
pedagogických aj ostatných zamestnancov subjektu vyplývajúce z právnych predpisov a
kolektívnej zmluvy, upravujúc vnútorný systém fungovania subjektu. S obsahom dokumentu
boli preukázateľne oboznámení všetci zamestnanci a tento bol pridelený vedúcim
zamestnancom organizácie.
Riaditeľ kontrolovaného subjektu ďalej upravil podrobnosti práv a povinností zamestnancov
v zmysle ustanovení §141 Zákonníka práce vnútornou Smernicou upravujúcu evidenciu
pracovného voľna pri dôležitých prekážkach v práci pod č. S/2020, Príkazom o pracovnom
čase a dovolenke zamestnanca pod č. 1/P/2020, dňom 26. 08. 2020, účinné od 01. 09. 2020.
S obsahom dokumentov boli preukázateľne oboznámení všetci zamestnanci a tieto boli
pridelené vedúcim zamestnancom organizácie.
Ku kontrole bol riaditeľom subjektu doložený i Etický kódex pedagogických a odborných
zamestnancov ZŠ s MŠ definujúci pravidlá pre nestranný výkon pedagogického
zamestnanca ZŠ s MŠ.
Záver kontroly:
Vykonanou následnou kontrolou dodržiavania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
v ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce vyplývajúcich z prerokovanej Správy z
následnej finančnej kontroly č. 01/12/2019 a Správy č. 1/06/2020 vo vzťahu k zosúladeniu
organizačných noriem kontrolovaného subjektu s platnou legislatívou kontrolný orgán –
miestny kontrolór mestskej časti Bratislava-Rusovce overil priebeh plnenia a prijatie
odporúčaných a schválených opatrení z vykonanej kontroly bez ďalších nedostatkov
vyžadujúcich prijatie ďalších nápravných opatrení.
Vypracoval v Bratislave, dňa 16. 10. 2020

Ing. Vladimír M r á z
miestny kontrolór v. r.

S výsledkom kontroly a obsahom Správy bol oboznámený štatutár kontrolovaného subjektu
Mgr. Rastislav Kunst a starostka mestskej časti PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. dňa
20. 10. 2020. Voči výsledkom správy kontrolovaný subjekt ako i štatutárny zástupca
zriaďovateľa nevzniesli žiadne pripomienky.
V Bratislave, 20. 10. 2020
Zástupca kontrolovaného subjektu: Mgr. Rastislav Kunst, riaditeľ ZŠ s MŠ, v. r.
Zástupca zriaďovateľa: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka MČ BratislavaRusovce, v. r.
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