
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA 

 

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Žiline 

 V roku 2015 mal Okresný úrad v Žiline vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkom 

39 rozpočtových škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, z ktorých niektoré 

majú organizačné zložky (zariadenia školského stravovania a ubytovania, školské kluby, 

materské školy, centrá špeciálno-pedagogického poradenstva, centrá pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie) a 1 príspevkovú organizáciu.  

Všetky školy a školské zariadenia predložili OÚ ZA odpočet úloh, následne bol 

spracovaný harmonogram prerokovania úloh, ktorý sa uskutočnil  v dňoch: od 7.3.2016 do 

9.3.2016. Prerokovania sa zúčastnili vedúci odboru školstva, zamestnanci oddelenia odborno-

metodických činností, oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, riaditeľ 

organizácie príp. niektorí ďalší členovia vedenia organizácie podľa potreby. 

Na základe schválených a prerokovaných rozborov sa vypracovali v čase od 11.3.2016 do 

15.4.2016 PROTOKOLY PRÁVNEHO SUBJEKTU - Výkaz k správe o hospodárení za 

rok 2015 (podľa §7 odst. 1, 2 zákona 597/2003 Z. z.) 

Tieto správy sú k dispozícií na adrese www.vykazy.sk, kde v časti – Archív výkazov k správe 

o hospodárení je možné si otvoriť výkaz  za ktorúkoľvek organizáciu podľa platného IČO 

organizácie ako aj sumárny výkaz za Okresný úrad Žilina ako zriaďovateľa. 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2015/z/protokol.php?id_prot=NTWFXAXFZW) .   

 

Komentár k odpočtom: 

Školy a školské zariadenia (ďalej len Š a ŠZ) poskytujú výchovu a vzdelávanie podľa 

štátnych a školských vzdelávacích programov deťom a žiakom  materských, základných 

a stredných škôl, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujú 

služby Š a ŠZ, deťom a žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ako aj 

zákonným zástupcom detí a žiakov. Š a ŠZ ďalej spolupracujú so svojim zriaďovateľom, 

s MV SR, MŠVVaŠ SR, s vysokými školami a univerzitami pedagogického zamerania, so 

Štátnou školskou inšpekciou a ďalšími  organizáciami zaoberajúcimi sa školskou 

problematikou.  

Š a ŠZ okrem hore vymenovaných písomností vypracovávajú v zmysle vyhlášky MŠ 

SR č. 9/2006 Z. z. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení. Táto správa sa po prerokovaní v rade školy a po schválení 

zriaďovateľom zverejňuje na webovom sídle organizácie a je k dispozícii verejnosti. 

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu ako aj materiálno-technického 

a priestorového vybavenia Š a ŠZ používajú zdroje štátneho rozpočtu prostredníctvom 

kapitoly MV SR a ďalšie zdroje v zmysle zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 
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