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N�vrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka

b e r i e     n a v e d o m i e 

Spr�vu z tematickej kontroly vedenia evidencie majetku a evidencie v školskej jed�lni 
Rovniankova č. 8, Bratislava  
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Miestny �rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
�tvar miestneho kontrol�ra 

S p r á v a 
z tematickej kontroly vedenia evidencie majetku a evidencie 

v školskej jed�lni Rovniankova č. 8, Bratislava 

V s�lade s ustanoven�m � 18d, ods. 2, p�smeno b) z�kona SNR č�slo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov, „Pl�nom kontrolnej činnosti 
miestneho kontrol�ra na obdobie od 1. janu�ra 2010 do 30. j�na 2010“ schv�len�m 
uznesen�m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č�slo 489 dňa 15. 
decembra 2009 a na z�klade pr�kazu miestneho kontrol�ra č. 8/2010 zo dňa 17. m�ja 2010 
vykonali kontrol�ri �tvaru miestneho kontrol�ra tematick� kontrolu vedenia evidencie 
majetku a evidencie v školskej jed�lni Rovniankova č. 8, Bratislava za obdobie roka 2009 
v čase od 18. m�ja 2010 do 11. j�na 2010. 

�čelom kontroly bolo zistiť, či jednotliv� zodpovedn� zamestnanci školskej jed�lne 
postupovali pri evidencii majetku a evidencii v školskej jed�lni v kontrolovanom obdob� 
v s�lade s platn�mi všeobecne z�v�zn�mi pr�vnymi predpismi, intern�mi normat�vnymi 
aktami zriaďovateľa a usmerneniami Strediska služieb škol�m a školsk�m zariadeniam 
Petržalka. 

Kontrolou bolo zisten�: 
Školsk� kuchyňa a školsk� jed�leň so s�dlom na Rovniankovej ulici č. 8, Bratislava, 

bola zriaden� dňom 16. decembra 1997. Od 1. j�la 2002 v zmysle ustanovenia � 2 ods. g) 
bod 3, z�kona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektor�ch p�sobnost� z org�nov 
št�tnej spr�vy na obce a na vyššie �zemn� celky prešla zriaďovateľsk� funkcia školskej 
kuchyne a školskej jed�lne Rovniankova č. 8 na Mestsk� časť Bratislava-Petržalka. 

Uznesen�m miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka dňom 1. j�la 
2002 bolo zriaden� Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka (ďalej len 
stredisko služieb). Organizačnou s�časťou strediska služieb je i Školsk� jed�leň 
Rovniankova č. 8, ktor� je školsk�m zariaden�m bez pr�vnej subjektivity.
Finančn� prostriedky na prev�dzku školskej jed�lne v r�mci schv�len�ho rozpočtu 
mestskej časti poskytuje Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka 
formou preddavku, ktor� sa mesačne z�čtov�va. 
Na osobitnom bankovom �čte s� evidovan� finančn� prostriedky poukazovan� z�konn�mi 
z�stupcami det� a žiakov na �hradu stravovania a n�kup potrav�n, v s�lade s ustanoven�m 
� 23, ods. 3, z�kona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtov�ch pravidl�ch �zemnej samospr�vy 
v znen� neskorš�ch doplnkov a ustanovenia � 3, p�smeno e, vyhl�šky Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky č. 330/2009 o zariaden� školsk�ho stravovania. Z predmetn�ho 
bankov�ho �čtu s� uhr�dzan� v�davky s�visiace priamo so stravovan�m. 
Funkciu ved�cej školskej jed�lne na Rovniankovej ulici č. 8, Bratislava, vykon�va od 
14.10.1994 Zuzana Noskov�, ktor� eviduje a z�čtov�va finančn� prostriedky 
v�davkov�ho rozpočtov�ho �čtu, poskytnut� na zabezpečenie prev�dzkov�ch potrieb 
školskej jed�lne Strediskom služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka. 
Osobitne eviduje finančn� prostriedky bežn�ho �čtu potravinov�ho, z ktor�ho sa 
uhr�dzaj� n�klady s�visiace so zabezpečen�m stravovania a n�kupom potrav�n v školskej 
jed�lni pri Materskej škole Rovniankova č. 8, Bratislava. 



4

Vedenie evidencie a uhr�dzanie dod�vateľsk�ch fakt�r, operat�vnej evidencie majetku, 
pokladničn� službu a evidenciu finančn�ch prostriedkov poukazovan�ch z�konn�mi 
z�stupcami det� a žiakov na �hradu stravovania zabezpečuje ved�ca školskej jed�lne. 

V s�vislosti s vykon�van�m uveden�ch činnost� m� ved�ca uzatvoren� v zmysle 
ustanoven� � 182 z�kona č. 311/2001 Z.z. (Z�konn�k pr�ce v platnom znen�) dohodu 
o hmotnej zodpovednosti. 
Prev�dzka a činnosť školskej kuchyne a školskej jed�lne sa riadi „Prev�dzkov�m 
poriadkom,“ ktor� upravuje prev�dzku, spr�vnu v�robn� prax pokrmov, z�kladn� 
povinnosti pri pr�prave pokrmov, procedur�lne postupy a pr�pravu zdravotne neškodn�ch 
a nutrične vyv�žen�ch pokrmov, povinnosti zamestnancov školskej kuchyne a školskej 
jed�lne, povinnosti ved�cej zariadenia, povinnosti voči dod�vateľom potrav�n, odbery 
vzoriek pripravovan�ch pokrmov. 

Ďalš�m dokumentom, upravuj�cim stravovanie v školskej jed�lni je „Dodatok č. 2 
k prev�dzkov�mu poriadku“, ktor� určuje čas v�daja obeda, čas v�daja doplnkov�ho 
stravovania (desiata, olovrant, prihlasovanie a odhlasovanie det� k odberu stravy 
a zabezpečenie pitn�ho režimu). Všetky uveden� inform�cie s� pr�stupn� rodičom 
v priestoroch šatn� na n�stenk�ch. 

Vedenie evidencie majetku školskej jed�lne, inventariz�cia vykonan� k 31.12.2009
Evidenciu majetku školskej jed�lne vedie v invent�rnych knih�ch ved�ca školskej 

jed�lne. Invent�rne knihy s� veden� podľa nadob�dacej hodnoty jednotliv�ch druhov 
majetku, a to dlhodob� hmotn� majetok, drobn� dlhodob�  hmotn� majetok a operat�vna 
evidencia  majetku v nadob�dacej hodnote do 33,19 €. 

Podrobnou kontrolou veden�ch invent�rnych kn�h bolo zisten�, že v roku 2009 sa 
vyradil majetok v celkovej čiastke 75,09 € (kuchynsk� um�vac� drez) a zaraden� bol 
majetok v čiastke 41,90 € (kuchynsk� stavebnicov� reg�l). 
Porovnan�m jednotliv�ch skup�n stavu majetku k 31.12.2009 veden�ho v operat�vnej 
evidencii s �dajmi uveden�mi v �čtovn�ctve bolo zisten�, že s� totožn�. 

Na z�klade ustanoven� � 29 a 30 z�kona NR SR č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve v znen� 
neskorš�ch predpisov a VZN č. 3/1994 mestskej časti Bratislava-Petržalka o z�sad�ch 
hospod�renia s majetkom v jeho platnom znen�, vydal riaditeľ Strediska služieb škol�m 
a školsk�m zariadeniam Petržalka dňa 24.11.2009 „Pr�kaz č. 3/2009“ na vykonanie 
inventariz�cie všetk�ch zložiek vlastn�ho a zveren�ho majetku, pohľad�vok a z�v�zkov, 
cen�n, hotovosti v pokladniciach, stavu peňažn�ch prostriedkov na bankov�ch �čtoch 
a skladov�ch z�sob, ku dňu riadnej �čtovnej z�vierky za rok 2009, t.j. k 31.12.2009. 

S�časne vymenoval čiastkov�  inventarizačn� komisie na vykonanie inventariz�cie 
majetku v školskej jed�lni Rovniankova č. 8, Bratislava. 

Inventarizačn� komisia pre inventariz�ciu majetku školskej jed�lne v zmysle 
citovan�ho pr�kazu riaditeľa a určen�ho časov�ho harmonogramu vykonala inventariz�ciu 
a zistila nasledovn� stav majetku: 

Inventarizovan� zložka majetku                      fyzick� stav      �čtovn� stav       rozdiel     
Dlhodob� hmotn� majetok 5.637,16 5.637,16 0
Drobn� dlhodob� hmotn� majetok 3.490,54  3.490,54 0
Operat�vna evidencia 399,93 399,93 0
Zostatok stravovacieho �čtu 2.858,50 2.858,50 0
Pokladničn� hotovosť 45,90 45,90 0
Sklad z�sob (potraviny) 454,77  454,77 0

O vykonan� inventariz�cie bol dňa 8. janu�ra 2010 vyhotoven� čiastkovou 
inventarizačnou komisiou „Inventarizačn� z�pis.“ Porovnan�m �dajov uveden�ch 
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v predmetnom z�pise so stavom veden�m v �čtovnej evidencii neboli zisten� pri s�časnej 
kontrole rozdiely. 

Vykonanie inventariz�cie k 31.12.2009 bolo preveren� aj fyzickou kontrolou 
syst�mom n�hodn�ho v�beru vybran�ch druhov majetku, uskutočnenej dňa 3. j�na 2010 
(kuchyňa, sklad zeleniny, sklad potrav�n I, sklad potrav�n II, šatňa, kancel�ria ved�cej), 
pričom bolo zisten�, že kontrolovan� majetok sa nach�dzal v priestoroch školskej jed�lne 
a je označen� invent�rnymi č�slami v s�lade s vyhotoven�mi miestnymi invent�rnymi 
zoznamami.       
Hodnota budovy školskej jed�lne nie je v evidencii majetku vykazovan� osobitne, ale 
v celkovej hodnote budovy Materskej školy Rovniankova č. 8, Bratislava v čiastke 
199.042,33 €. Budova bola inventarizovan� k 31.12.2009 v r�mci inventariz�cie Strediska 
služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka, ktor� budovy a pozemky vedie vo 
svojej prvotnej i �čtovnej evidencii. 

Vedenie �čtovn�ctva a z�čtovanie poskytnut�ch preddavkov
Školsk� jed�leň Rovniankova č. 8, Bratislava, je preddavkov�m zariaden�m Strediska 

služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka. Čerpanie preddavku poskytovan�ho na 
bežn� prev�dzkov� v�davky sa eviduje v peňažnom denn�ku preddavkov�ch zariaden�. 

Doklady vy�čtovania poskytnut�ho preddavku spolu s vyplnen�m peňažn�m 
denn�kom mesačne do piateho dňa nasleduj�ceho mesiaca predklad� ved�ca školskej 
jed�lne na z�čtovanie určenej zamestnankyni ekonomick�ho oddelenia strediska služieb. 
Pred za�čtovan�m čerpania preddavku zamestnankyňa ekonomick�ho �seku strediska 
služieb vykon� kontrolu dokladov v zmysle z�kona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. 

Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka m� vyhotoven� na 
vykonanie z�kona č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve intern� smernicu „Z�sady obehu 
�čtovn�ch dokladov,“ ktor� v časti 2. Preddavky a ich vy�čtovanie, stanovuje term�ny 
a povinnosti zamestnancov zodpovedn�ch za včasn� a �pln� vy�čtovanie poskytovan�ch 
preddavkov na zabezpečenie  prev�dzky.  

Ved�ca školskej jed�lne vedie „Knihu dod�vateľsk�ch fakt�r.“ Pri kontrole bolo 
zisten�, že v tejto knihe s� evidovan� fakt�ry za bežn� v�davky hraden� v roku 2009 
z preddavku poskytovan�ho na prev�dzku ( kancel�rske a čistiace prostriedky, poštovn� 
a cestovn� poplatky). Podrobnou kontrolou bolo zisten�, že všetky fakt�ry zaevidovan� 
v roku 2009 boli uhraden� v term�ne splatnosti a zo strany dod�vateľov neboli uplatnen� 
poplatky za oneskoren� �hradu fakt�ry. Ďalej bolo zisten�, že k 31.12.2009 neboli 
evidovan� neuhraden� dod�vateľsk� fakt�ry. 
Fakt�ry za �hradu elektrickej energie, plynu, poplatky za dodan� a odveden� vodu (vodn� 
a stočn�), eviduje a uhr�dza Stredisko služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka. 

Podrobnou kontrolou peňažn�ch denn�kov v�davkov�ho rozpočtov�ho �čtu  veden�ho 
v Dexia banke Slovensko, a.s. za obdobie mesiacov  janu�r až december 2009 bolo 
zisten�, že s� veden� spr�vne. Jednotliv� položky v nich evidovan� s� doložen� 
pr�slušn�mi dokladmi, a to v�pismi z bankov�ho �čtu, pr�jmov�mi a v�davkov�mi 
pokladničn�mi dokladmi, dokladmi o n�kupe pri uskutočnen� n�kupov hotovostnou 
platbou. Kontrolovan� doklady boli podp�san� zamestnancami zodpovedn�mi za 
vykonanie jednotliv�ch hospod�rskych a �čtovn�ch oper�ci�. 

Dňa 3. j�na 2010 bola vykonan� kontrola pokladničnej hotovosti, pri ktorej bolo 
zisten�, že finančn� hotovosť nach�dzaj�ca sa v pokladni v čiastke 97,17 € s�hlasila so 
stavom vyk�zan�m v peňažnom denn�ku ku dňu kontroly. 

V s�lade s ustanoven�m � 29, ods. 3, z�kona NR SR č. 431/2002 Z.z. o �čtovn�ctve 
v znen� neskorš�ch zmien a doplnkov, bola v roku 2009 uskutočnen� inventariz�cia 
pokladničnej hotovosti v dňoch 23. marca 2009, 15. j�la 2009, 27. novembra 2009 a 31. 
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decembra 2009. Pri vykonanej kontrole neboli zisten� nedostatky, ani rozdiely finančnej 
hotovosti a evidenčn�ho stavu. 3

Vedenie evidencie skladu potravín
N�kup a v�daj do spotreby (pohyb skladov�ch z�sob potrav�n) je v školskej kuchyni 

vykon�van� pomocou poč�tačov�ho programu pre sklad z�sob v jed�lni. 
Prvotn� evidencia skladov�ch z�sob obsahuje zostavy:
- Rekapitul�cia fakt�r, rekapitul�cia dodac�ch listov bez fakt�r, rekapitul�cia pr�jmu  

- potrav�n
- Rekapitul�cia spotreby potrav�n vr�tane prehľadu vydanej stravy za pr�slušn� mesiac
- Obratov� s�piska z�sob za mesiac a ročn� rekapitul�cia ich pohybu
- Stravn� listy a v�dajky zo skladu potrav�n za jednotliv� dni. 
Doklady n�kupu a v�daja potrav�n do spotreby  eviduje ved�ca školskej jed�lne 
v osobitnom denn�ku preddavkov�ho zariadenia a zaklad� podľa jednotliv�ch mesiacov 
kalend�rneho roku.  
Podrobnou kontrolou peňažn�ch denn�kov potravinov�ho �čtu veden�ho v Dexia banke 
Slovensko, a.s. za obdobie mesiacov janu�r – december 2009 bolo zisten�, že peňažn� 
denn�ky s� veden� spr�vne. Všetky priložen� doklady (prijat� platby �hrad stravy, 
dod�vateľsk� fakt�ry a dodacie listy za n�kup potrav�n) s� oč�slovan� a obsahuj� všetky 
potrebn� �daje. Vyhotoven� dodacie listy sl�žia s�časne ako pr�jemka do skladu potrav�n.  
Pri každom dodanom druhu potrav�n prijat�ch do skladu z�sob je poznačen� č�slo 
skladovej karty, na ktorej sa pr�jem a v�daj pr�slušn�ho druhu potrav�n sleduje a eviduje.      

Dňa 3. j�na 2010 bola vykonan� kontrola 18 druhov potrav�n v sklade z�sob,  formou 
n�hodn�ho v�beru, pri ktorej bolo zisten�, že zostatky uveden� v predloženej skladovej 
evidencii vedenej ved�cou školskej jed�lne s�hlasili s fyzicky prepoč�tan�m stavom 
kontrolovan�ch potrav�n.

Vedenie evidencie stravníkov 
Z�konn� z�stupcovia det� materskej školy uhr�dzaj� za n�kup potrav�n na stravovanie 

mesačne vopred finančn� čiastku 1,13 € denne (0,27 € desiata, 0,63 € obed a 0,23 € 
olovrant) v zmysle ustanoven� � 5 Všeobecne z�v�zn�ho nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Petržalka č. 5/2008 o určen� v�šky pr�spevku a sp�sobe jeho platby na 
čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach, schv�len�ho uznesen�m 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka č.224/2008  s �činnosťou od 
2. septembra 2008. 

Evidencia stravn�kov bola v kontrolovanom obdob� veden� na tlačiv�ch „V�kaz 
stravovan�ch os�b“ s uv�dzan�mi �dajmi o počte odobrat�ch obedov a doplnkov�ch jed�l 
v pr�slušnom mesiaci. 

Osobitne pre každ�ho stravn�ka vedie ved�ca školskej jed�lne „Evidenčn� list 
stravn�ho“, v ktorom je veden� celkov� prehľad platieb a odobrat�ch jed�l. Evidenčn� list 
obsahuje denn� predpis platby, odstravovan� dni, skutočn� �hrady stravy s uveden�m 
d�tumu �hrady a konečn� stav s rozpisom preplatku alebo nedoplatku za pr�slušn� 
odstravovan� mesiac. 

Uveden� evidenciu ved�ca školskej jed�lne mesačne zosumarizuje a vyhotov� hl�senie 
o počte vydan�ch jed�l v členen� na vydan� hlavn� jedl� a doplnkov� jedl� pripravovan� 
v školskej jed�lni pre deti, žiakov a dospel�ch stravn�kov. 

Pri podrobnej kontrole evidenčn�ch listov stravn�ho det� stavuj�cich sa v roku 2009 
v školskej jed�lni Rovniankova č. 8, Bratislava neboli zisten� nedostatky. 
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Evidenčn� listy stravn�ho s� uložen� podľa tried materskej školy, vyplnen� s� podľa 
predtlače. Obsahuj� všetky potrebn� �daje a s� kontrolovateľn�. 

Kontrolou preplatkov vzniknut�ch pri stravovan� det� predškolsk�ho veku (IV. trieda) 
bolo zisten�, že preplatky stravn�ho ved�ca školskej jed�lne odoslala v spr�vnej v�ške na 
osobn� �čty z�konn�ch z�stupcov det� a žiakov. V dvoch pr�padoch bol vzniknut� preplatok 
prenesen� so s�hlasom rodičov do evidenčn�ho listu s�rodenca, ktor� je žiakom Materskej 
školy Rovniankova č. 8 a stravuje sa v školskej jed�lni pri materskej škole.  

Pri vykonanej tematickej kontrole vedenia evidencie majetku a evidencie v školskej 
jed�lni Rovniankova č. 8, Bratislava, bolo zisten�, že zodpovedn� zamestnanci školskej 
jed�lne postupovali v kontrolovanom obdob� v s�lade s platn�mi všeobecne z�v�zn�mi 
pr�vnymi predpismi, intern�mi normat�vnymi aktami zriaďovateľa a usmerneniami Strediska 
služieb škol�m a školsk�m zariadeniam Petržalka. 


