KONTROLNÉ ZISTENIA Z DOHĽADOV A FINANČNÝCH KONTRÓL NA
MIESTE VYKONANÝCH V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZA
OBDOBIE OD 01. 01. 2016 DO 15. 12. 2016 (kontrolované obdobie: rok 2013,
2014, 2015 a od 01. 01. 2016 do 30. 06. 2016)
DOHĽAD:
1.

Oprávnenosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť vynakladania
bežných výdavkov

1.1

Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.:
- zistený rozdiel vo výške presunutých normatívnych finančných prostriedkov
prijatých po 01. 10. 2014 vykázanými v správe o hospodárení k 31. 12. 2014
a skutočným zostatkom finančných prostriedkov na účte školy k 31.12. 2014
- úhrada darčekových kupónov z výdavkového účtu školy a ich zúčtovanie na účte
472 - záväzky zo sociálneho fondu, nepreukázanie prevzatia darčekových kupónov
zamestnancami
- nečitateľnosť pokladničných
účtovných dokladov - daňových dokladov
z registračných pokladní z dôvodu ich vyblednutia
- úhrada finančných prostriedkov za občerstvenie podané zamestnancom pri
príležitosti ukončenia školského roka a ich nezúčtovanie na účte sociálneho fondu
- vykazovanie rozdielnych údajov v účtovných dokladoch v počtoch vydaných
stravných lístkov a v zúčtovaných sumách v hlavnej knihe na účte 213 ceniny
- podľa účtovného denníka za 1-11/ 2015 zúčtovanie dotácie pokladne v sume 100 €,
pričom podľa predložených bankových výpisov do 30. 11. 2015 výber hotovosti
vo výške 100 € nebol vykonaný
- neúplné, nepreukázateľné a nezrozumiteľné účtovné doklady - neuvedenie údajov
o tom, ktorí žiaci sa zúčastnili na školských akciách
- príjmové pokladničné doklady a výdavkové pokladničné doklady neobsahovali
podpisové záznamy osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam
osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
- vykazovanie nákladov na energie, vodu, komunikácie, časti miezd a odvodov
ekonomického zamestnanca, upratovačiek a údržbára, ktoré súviseli s prevádzkou
školského klubu detí a centra voľného času umiestnených v budove základnej školy
(originálne kompetencie) vo výdavkoch účelovo určených na prenesený výkon
štátnej správy
- úhrada nákladov na stravovanie zamestnancov základnej školy, ktoré mal znášať
zamestnávateľ (prenesené kompetencie), z finančných prostriedkov účelovo
určených na originálne kompetencie
- v čerpaní výdavkov na prenesený výkon štátnej správy vykazovanie súm na
jednotlivých položkách v rozpore so skutočnosťou

1.2

Porušenie zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v z. n. p.:
- nezabezpečenie stravovania zamestnancom v mes. 7-8/2015

1.3

Porušenie zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení
zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p.:
- prostriedky fondu boli odvádzané z účtu školy na účet zriaďovateľa školy
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- netvorenie sociálneho fondu v rokoch 2013, 2014 a nevykonanie zúčtovania
prostriedkov fondu za kalendárny rok 2012, 2013, 2014 najneskôr do 31. 01.
nasledujúceho kalendárneho roka
- netvorenie sociálneho fondu za mesiace 03-04/2015
- použitie prostriedkov sociálneho fondu na iné účely (pôžičky na úhradu výdavkov
školy, úhrada občerstvenia na školenie BOZP, prenájom miestnosti na školenie
BOZP, úhrada občerstvenia, stravy a prenájom miestnosti na psycho-sociálny výcvik
zamestnancov školy)
1.4

Porušenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri
odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:
- sociálny fond bol tvorený v nesprávnej výške
- sociálny fond nebol tvorený
- nevykonanie zúčtovania prostriedkov sociálneho fondu za rok 2015 najneskôr do
31. 01. 2016

FINANČNÉ KONTROLY NA MIESTE:
1.

Oprávnenosť, hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť vynakladania
bežných výdavkov

1.1

Porušenie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a v z. n. p.:
- neodvedenie preplatku za plyn za predchádzajúci kalendárny rok na príjmový účet

1.2

Porušenie zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.:
- výdavkové pokladničné doklady súvisiace s vyplácaním dopraveného žiakov
neobsahovali náležitosti v zmysle zákona
- inventúrne súpisy majetku neobsahovali deň začatia inventúry, deň skončenia
inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo
zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, odporúčania na posúdenie reálnosti
ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje,
zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov, ak
sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru a meno, priezvisko a
podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
- vedenie bezodplatne nadobudnutého majetku v 0-vej hodnote a jeho neocenenie
- inventarizačný zápis neobsahoval názov a sídlo účtovnej jednotky, výsledky
vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov s účtovným stavom (budova – vedená v zostatkovej hodnote, zásoby,
záväzky, náklady budúcich období a bankové účty) a výsledky vyplývajúce z
posúdenia reálnosti ocenenia bezodplatne nadobudnutého majetku
- nevykonanie inventarizácie záväzkov a nákladov budúcich období
- účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú
predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky, účtovníctvo nebolo
vedené správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim
trvalosť účtovných záznamov
- vyúčtovania pracovných ciest neobsahovali dátum pri podpise štatutárneho zástupcu
a dátum podania správy o výsledku pracovnej cesty
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-

-

opravy dátumu ukončenia pracovných ciest boli vykonané bielou korekčnou páskou
bez možnosti určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej
vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou
v inventarizačnom zápise o vykonaní inventarizácie bolo uvedené, že rozdiel
v majetku nebol zistený, pričom pri porovnaní s fyzickým stavom majetku
uvedeným v inventúrnych súpisoch a s účtovným stavom majetku uvedeným
v účtovných knihách boli zistené rozdiely,
inventarizácia majetku a záväzkov nebola vykonaná dôsledne, zistené skutočné
stavy v niektorých prípadoch boli nehodnoverné

1.3

Porušenie zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v z. n. p. :
- poskytnutie stravovania ôsmim zamestnancom aj napriek tomu, že neodpracovali na
svojom pracovisku v priebehu pracovnej zmeny viac ako štyri hodiny, neposkytnutie
stravovanie dvom zamestnancom, aj napriek tomu, že odpracovali na svojom
pracovisku v priebehu pracovnej zmeny viac ako štyri hodiny

1.4

Porušenie zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p.:
- neposkytnutie stravného pri pracovných cestách trvajúcich nad 5 hodín
- nevykonanie vyúčtovania pracovných ciest a neuspokojenie nárokov zamestnancov
týkajúcich sa stravného zamestnávateľom do desiatich pracovných dní odo dňa
predloženia písomných dokladov

1.5

Porušenie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.:
- zaradenie pedagogického zamestnanca počas plynutia lehoty ustanovenej § 60 ods. 3
vyššie cit. zákona č. 317/2009 Z. z. na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
ako nekvalifikovaného

1.6

Porušenie zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z. n. p.:
- nesprávne určenie tarifného platu u pedagogického zamestnanca počas plynutia
lehoty na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
- priznanie príplatku za výkon špecializovaných činností triedneho učiteľa
a kreditového príplatku v nesprávnej výške
- započítanie pedagogickej praxe vychovávateľa stredného odborného učilišťa vo
výške 2/3, napriek tomu, že táto prax je v zmysle zákona odbornou praxou a mala
byť pedagogickému zamestnancovi započítaná v plnej výške

1.7

Porušenie zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v z. n. p.:
- nepredloženie písomného rozhodnutia štatutárneho orgánu o neupotrebiteľnosti
majetku štátu s pripojením dokladov o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným
majetkom štátu

1.8

Porušenie Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v z. n. p.:
- úhrada časti fakturovanej sumy za stravné lístky z výdavkového účtu školy (55 %
príspevok zamestnávateľa a príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie
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zamestnancov) a úhrada časti ceny stravných lístkov platenej zamestnancami
hotovostnými vkladmi a formou poštových poukazov na účet dodávateľskej firmy
- inkasovanie platieb za stravné lístky od zamestnancov bez toho, aby táto hotovosť
bola zúčtovaná v pokladni a bez vydania pokladničných dokladov
2.

Vnútorná kontrola

2.1

Porušenie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
- nesprávne vykonávanie základnej finančnej kontroly pri všetkých finančných
operáciách alebo ich častiach, nakoľko príslušné doklady neobsahovali vyjadrenie, či
je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať alebo v nej
pokračovať.

2.2

Porušenie Interných smerníc prijatých k výkonu finančnej kontroly:
- nesprávne vykonávanie základnej finančnej kontroly pri všetkých finančných
operáciách alebo ich častiach, nakoľko príslušné doklady neobsahovali vyjadrenie,
či je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať alebo v nej
pokračovať
- interná smernica na zabezpečenie finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/201 Z.
z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
bola vypracovaná v rozpore s právnym predpisom platným do 31. 12. 2015.
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