OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR ŠKOLSTVA
Zádielska 1, 040 78 Košice
OU-KE-OS1-2017/039401

Metodický pokyn č. 1/2017-G
k finančnému zabezpečeniu a vyúčtovaniu súťaží žiakov organizovaných na základných
školách, stredných školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti Okresného
úradu Košice
Okresný úrad Košice – Odbor školstva (ďalej len OÚ KE - OŠ) na zabezpečenie jednotného
postupu pri zúčtovaní finančných prostriedkov určených na zabezpečenie školských súťaží,
vydáva nasledovný metodický pokyn:
V zmysle Zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , Zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov a Zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve, je potrebné zúčtovať pridelené finančné
prostriedky nasledovne:
Každý poverený organizátor súťaže, ktorý s OÚ KE – odborom školstva podpísal
zmluvu o finančnom zabezpečení príslušnej súťaže, je povinný súťaž vyúčtovať v zmysle
zmluvných podmienok a platnej legislatívy.
K vyúčtovaniu predkladá:
a.) faktúru (2x) za realizáciu súťaže s rozpisom na položky (občerstvenie, ceny...)
ako objednávateľa na faktúre uvedie:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Pozor!
Faktúru posiela aj naďalej na adresu:
Okresný úrad Košice – odbor školstva, Zádielska 1, 040 78 Košice
b.) Prehľad použitia finančných prostriedkov (1x)
(predpísané tlačivo je na stránke http://www.minv.sk/?odbor-skolstva-2 )
c.) výsledkové listiny (1x) (elektronicky aj poštou)
Vzor č.1 (text vo faktúre)
Fakturujeme Vám náklady za organizovanie a realizáciu krajského kola v basketbale dievčat
základných škôl:
- cestovné:
320 €
- občerstvenie:
230 €
- dohody o vykonaní práce ( rozhodcovské ):
48 €
- ceny:
80 €
- materiálno technické zabezpečenie:
60 €
- prenájom:
0€
- celková suma:
738 €
K úhrade 738 €

Telefón

Fax

E-mail

Internet

IČO

+421/55/7245 442

+421/55/7245 437

skolstvo.ke@minv.sk

http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice

00151866

Každé predpokladané prekročenie schválenej sumy je potrebné vopred telefonicky
konzultovať (PaedDr. Milan Gomolčák - telefón: 055/7245 119), v opačnom prípade nebude
čiastka prekračujúca schválený rozpočet akceptovaná a organizátor ju bude hradiť z vlastných
prostriedkov. K novému schválenému rozpočtu bude vystavený dodatok k zmluve.
V prípade schválenia preddavku na súťaž, bude organizátorovi poskytnutý
preddavok vo výške 75% zo schváleného rozpočtu. Doplatok do výšky 100% schváleného
rozpočtu bude doplatený po predložení faktúry a celkového vyúčtovania súťaže (í) formou
refundácie. Poskytnutý preddavok musí byť zúčtovaný najneskôr do troch mesiacov od jeho
poskytnutia.
Možnosti fakturácie preddavku:
a.) Nedočerpanie preddavku - zostatok bezodkladne vrátiť na účet OÚ KE – OŠ,
č. účtu: 7000180023/8180
Poznámka: zároveň zaslať avízo o platbe, v ktorom sa uvedie vrátená suma, názov
súťaže, termín úhrady (vratky). Vo variabilnom symbole organizátor uvedie svoje IČO.
Na faktúre bude uvedená suma k úhrade 0 €
b.) Vyčerpanie preddavku - na faktúre bude uvedená suma k úhrade 0 €
c.) Prečerpanie preddavku - na faktúre bude uvedená k úhrade len suma prekračujúca
preddavok, celková suma však nemôže prekročiť schválený rozpočet
Vzor č.2 (text fakturácie pri prečerpanom preddavku)
Fakturujeme Vám náklady za organizovanie a realizáciu krajského kola v basketbale dievčat
základných škôl:
- cestovné:
- občerstvenie:
- dohody o vykonaní práce ( rozhodcovské ):
- ceny:
- materiálno technické zabezpečenie:
- prenájom:
- celková suma:
Preddavok
Celkové náklady
Zostatok
Prečerpanie

500 €
738 €
0€
238 €

K úhrade

238 €

320 €
230 €
48 €
80 €
60 €
0€
738 €

Číslo účtu ( v tvare IBAN) na faktúre sa musí zhodovať s číslom účtu na zmluve.
Nie je potrebné posielať kópie účtovných dokladov ( bločky, faktúry, objednávky atď.).
Originály účtovných dokladov archivuje poverený organizátor, ktorému boli finančné
prostriedky poukázané. Tieto môžu byť predmetom následnej kontroly.
Finančné prostriedky na súťaže je možné využiť len na položky, ktoré sú v súlade s týmto
metodickým pokynom.

Prípadné nejasnosti pri finančnom zúčtovaní konzultujte s

PaedDr. Milan Gomolčák
telefón: 055/7245 119

Ing. Viera Kováčová
telefón: 055/7245 222
S prihliadnutím na možné problémy s vyúčtovaním uvádzame doteraz platné právne
normy, ktoré v príprave, organizácii, riadení a vyúčtovaní športových súťaží je
potrebné rešpektovať:











Smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pedagogicko – organizačné pokyny na príslušný školský rok
Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z. rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej
výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov
Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zákon č.431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Základné náležitosti vyúčtovania sú nasledovné:
1. Cestovné
Organizátor postupuje podľa ustanovení Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov a tohto metodického pokynu.
V zmysle vyššie uvedených zákonných ustanovení a tohto usmernenia, organizátor uhrádza
cestovné súťažiacim, pedagogickému dozoru a ďalším účastníkom súťaže v cene cestovného
lístka hromadného dopravného prostriedku (autobus alebo vlak 2. triedy ) po predložení
spiatočného cestovného lístka. Účastníci súťaže a organizátor súťaže sú povinní, zabezpečiť
najekonomickejší spôsob dopravy, pričom je možné využiť služby prepravcu.
Zberný autobus môže byť použitý ak nie je reálna možnosť dopravy súťažiacich na súťaž
v určenom čase, alebo ak náklady na prepravu nepresiahnu cenu hromadného dopravného
prostriedku ( autobus, vlak 2. triedy ). Poverený organizátor súťaže, alebo po vzájomnej
dohode vysielajúca organizácia vystaví prepravcovi objednávku. Celkové náklady za
prepravu nesmú biť vyššie ako cena prepravy autobusom alebo vlakom 2. triedy. Prípadný
rozdiel cestovného uhradí vysielajúca organizácia z iných zdrojov ( rada rodičov, sponzor a
pod ). K faktúre za prepravu je potrebné doložiť stazku, objednávku a menný zoznam
prepravovaných osôb.
Pri použití súkromného motorového vozidla je možné preplatiť náhradu vodičovi
vozidla v cene lístka hromadného dopravného prostriedku.

Súčasťou vyúčtovania cestovných náhrad je čestné vyhlásenie vodiča obsahujúce:
- meno a priezvisko vodiča a spolucestujúcich
- názov a termín konania akcie, trasu
- výšku cestovného ( cena cestovného lístka železničnej alebo autobusovej dopravy )
- ŠPZ (EČ)
- kópia zmluvy o havarijnom poistení vozidla
- dohoda o použití súkromného vozidla na pracovnú cestu
- podpis účtujúceho
2. Stravné
OÚ KE – OŠ stanovuje pre súťažiacich , pedagogický dozor a ostatných účastníkov súťaží
škôl a školských zariadení. Finančný príspevok na zabezpečenie stravovania do výšky 2 € na
osobu a deň.
V čase účasti na súťažiach sa odporúča na stravovanie využívať účelové zariadenia rezortu
školstva – zariadenia školského stravovania.
Počas športových súťaží je nevyhnutné zabezpečiť pitný režim.
Ak je strava zabezpečená v zariadeniach školského stravovania, výšku príspevku na úhradu za
stravné určí príslušné zariadenie školského stravovania.
V prípade, že nie je možnosť zabezpečiť stravu v zariadení školského stravovania,
odporúčame ju zabezpečiť dodávateľským spôsobom – podávaním suchej stravy. Táto
činnosť musí byť zabezpečená a vykonávaná hygienicky vyhovujúcim spôsobom tak, aby
nedošlo k narušeniu kvality stravy.
V rámci administratívneho spracovania údajov je potrebné k faktúre za podanú stravu
zdokladovať:
Jedálny lístok, menný zoznam stravovaných osôb, ktorý musí súhlasiť s fakturovaným
počtom
3. Ceny
náklady na vecné ceny:
obvodné kolo
ceny jednotlivcov spolu
do 30 €
ceny družstiev spolu
do 60 €
ceny jednotlivcov v športových disciplínach do 10 € spolu
(atletika SŠ)
na 1 disciplínu

krajské kolo
do 40 €
do 80 €
do 14 € spolu
na 1 disciplínu

Výšku ceny stanoví poverený organizátor v súlade s rozpočtom. K vyúčtovaniu cien archivuje
organizátor súťaže potvrdenie o nákupe (pokladničný blok, faktúra) a protokol o prevzatí cien
obsahujúci:
- druh/názov súťaže
- dátum a miesto konania
- poradie (1. miesto, 2. miesto, 3. miesto)
- škola, meno, priezvisko a podpis výhercu, respektíve sprevádzajúceho pedagóga
- druh ceny a jej hodnotu

Správnosť protokolu potvrdí podpisom poverený zodpovedný zamestnanec organizátora
súťaže.
4. Prenájom
Uhrádza sa len v prípade, ak na realizáciu súťaže škola a školské zariadenie a ďalšie školy v
regióne nemajú vhodné objekty a po dohode s OÚ KE – OŠ.
5. Ubytovanie
Organizátor prednostne využíva služby v rezorte školstva - domov mládeže, internátov, škôl
v prírode. Osobitne sa môže zohľadňovať ubytovanie hostí a účastníkov súťaže zo zahraničia.
6. Materiálno - technické zabezpečenie
Do výdavkov možno zahrnúť:
Náklady na kancelárske potreby, drobný tovar, prenájom nevyhnutnej techniky, pomôcok,
nákup tovarov potrebných na uskutočňovanie súťaží, telekomunikačné výdavky, tlač,
kopírovanie a výrobu materiálov na propagáciu súťaží.
7. Dohody o vykonaní práce
Dohody o vykonaní práce obsahujú všetky náležitosti zmluvy, vrátane rozsahu a obsahu práce
podľa zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Organizátor súťaže môže s pedagogickým zamestnancom uzavrieť dohodu na ďalšie práce
priamo nesúvisiace s jeho pedagogickou činnosťou. Dohoda o vykonaní práce nesmie byť
uzavretá na činnosti súvisiace s pracovnou náplňou zamestnanca školy. Dohodu nie je možné
uzavrieť na dobu, ktorá je pedagogickému zamestnancovi vykazovaná ako prítomnosť
v práci.
Pri predmetových súťažiach je možné dohodu o vykonaní práce uzavrieť:
 na činnosti súvisiace s vyhodnotením súťaže, opravou písomných prác, spracovaním
oponentských posudkov v sume 6 €/hod. vrátane odvodov,
 na činnosti spojené s organizačným zabezpečením a administráciou súťaže (zabezpečenie
cien, občerstvenia, príprava laboratórií alebo odborných učební, audiovizuálnej techniky,
vyúčtovanie a pod.) v sume 6 €/hod. vrátane odvodov, maximálne 1 osoba.
Pri športových súťažiach je možné dohodu o vykonaní práce uzavrieť:
 s rozhodcom podľa druhu športu na činnosti priamo súvisiace s rozhodovaním v sume do
6 €/hod. vrátane odvodov. Presnú sumu určí organizátor na základe schváleného
rozpočtu a konkrétnych podmienok športovej súťaže,
 na činnosti spojené s prípravou, priebehom a vyhodnotením športovej súťaže
(zabezpečenie cien, občerstvenia, príprava športovísk, administrácia súťaže,
vyúčtovanie...) v sume 6 €/hod. vrátane odvodov, maximálne 1 osoba.

Odmeny za vykonané práce

Obvodné, krajské kolo

Predmetové olympiády a postupové súťaže
Odmeny za činnosti súvisiace s vyhodnotením 6 €/hod. vrátane odvodov
súťaže, opravou písomných prác, spracovaním
posudkov...
Odmena za organizačné a administratívne 6 €/hod. vrátane odvodov
zabezpečenie súťaže ( max. 1 osoba)
Športové súťaže
Odmeny za rozhodovanie v športovej súťaži

do 6 €/hod. vrátane odvodov, presnú
sumu
určuje
organizátor
podľa
podmienok súťaže
Odmena za organizačné a administratívne 6 €/hod. vrátane odvodov (vykazovať
len skutočne odpracované hodiny)
zabezpečenie súťaže ( max. 1 osoba)
Spracoval: PaedDr. Milan Gomolčák

V Košiciach 22. 09. 2017

Ing. Jozef Javorka, CSc.
vedúci odboru

