Správa z kontroly osobných spisov zamestnancov ZŠ s MŠ Vydrník

Obecnému zastupiteľstvu Vydrník predkladá:
Vladimír Matfiak
kontrolór obce

Kontrolu som vykonával na základe poverenia Obecného zastupiteľstva Vydrník číslo
123/2020 z dňa 6.3.2020. Kontrola sa uskutočnila v mesiacoch marec – máj 2020.

Po schválení kontroly obecným zastupiteľstvom som odovzdal poverenie na výkon kontroly
vedeniu ZŠ s MŠ. Informoval som školu so svojimi úlohami a požiadavkami. Pri tejto kontrole som sa
zameral na kontrolu osobných spisov zamestnancov školy, ktorí tu aktuálne pracujú alebo ktorí
pracovali v ZŠ s MŠ v tomto roku. Zo strany vedenia ZŠ s MŠ som dostal k nahliadnutiu všetky
požadované spisy a ostatné doklady potrebné k vykonaniu kontroly vrátane kolektívnej zmluvy.
ZŠ s MŠ mi poskytli všetku potrebnú súčinnosť. Všetky moje pochybnosti a nejasnosti mi boli
vysvetlené takým spôsobom, že boli predložené konkrétne jednotlivé paragrafové znenia príslušných
zákonov, týkajúcich sa danej problematiky. Za celý čas konania kontroly som nenašiel problém, čo by
mi nebol bezodkladne náležite zodpovedaný a vysvetlený.

Kontrola bola zameraná predovšetkým na dodržiavanie zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, zákona č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a iné zákony. Ďalej som postupoval podľa Nariadenia vlády SR 201/2019 Z.z. a Príloh č. 1-6 k nariadeniu
vlády č. 201/2019 o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, dĺžke základného úväzku učiteľov (počtu
hodín), základných úväzkov vedúceho pedagogického zamestnanca (podľa počtu tried), usmernenia
o základnom úväzku vychovávateľa, výchovného a školského poradcu, pôvodných Platových taríf (z
roku 2018 a 2019) aj nových Platových taríf pedagogických zamestnancov a Zvýšenia platových taríf
v závislosti od dĺžky započítanej praxe platných od 1.1.2020, usmernenia na výpočet kreditového
príplatku, Zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do platových tried
v závislosti od získaného stupňa požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa,
nariadenie vlády a katalógoch pracovných činností, Nariadenie vlády č. 388/2018 Z.z. ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a ďalšie usmernenia.

Skontrolované boli všetky osobné spisy zamestnancov so zameraním hlavne na oblasť miezd
a platových dekrétov v súvislosti s dosiahnutým vzdelaním, s pracovným zaradením, dĺžkou praxe
jednotlivých zamestnancov a ďalšie. Zoznam všetkých zamestnancov a ich zaradenie vrátane
pracovníkov platených prostredníctvom projektov je zverejnený na internetovej stránke školy:
https://zsvydrnik.sk/organizacia-skoly/. Počet zamestnancov sa mení v školských rokoch. Napríklad
teraz kvôli karanténnym opatreniam sú dočasne neobsadené miesta projektových zamestnancov.

Podľa zákona o odmeňovaní pri výkone prác vo verejnom záujme sa plat zamestnanca školy
v závislosti od pracovného zaradenia skladá z týchto častí:

-

Základný plat podľa tabuliek Základná stupnica platových taríf (uvedené v prílohách zákona
o odmeňovaní a Nariadenia vlády SR číslo 388/2018 Z.z.)

-

Zvýšenie platovej tarify podľa uznanej, započítanej dĺžky praxe (Ministerstvo školstva, vedy,
výskume a športu www.minedu.sk/data/att/15521.pdf)

-

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa

-

Príplatok – uvádzajúci pedagogický zamestnanec a uvádzajúci odborný zamestnanec - §13a zákona
553/2003 Z.z. (4% z platovej tarify)

-

Príplatok – začínajúci pedagogický zamestnanec §14c ods. 2 zákona 553/2003 Z.z. (6% z platovej
tarify) – poberá v súčasnosti jeden zamestnanec

-

Kreditový príplatok §32g zákona 553/2003 Z.z.

-

Príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne
znevýhodneného prostredia - §14d zákona 553/2003 Z.z (ak v triede pôsobí aj asistent učiteľa, tak
na tento príspevok nie je nárok). V tomto školskom roku tento príplatok reálne mali traja
zamestnanci.

-

Osobný príplatok

-

Riadiaci príplatok

-

Odmena

-

Doplatok k minimálnej mzde

Nie všetci zamestnanci samozrejme dostávajú všetky zložky platu. Závisí od pracovného zaradenia.
Zákon o ochrane osobných údajov neumožňuje uviesť konkrétne mzdové sumy u jednotlivých
zamestnancov. Môžem uviesť celkové výdavky na vybrané položky miezd spolu za všetkých
zamestnancov ZŠ s MŠ. Na kreditový príplatok ide mesačne suma za celú školu 1120€. Na činnosť
triednych učiteľov ide mesačne suma 700€. Osobné príplatky sú mesačne spolu vo výške 1086,16€.
Zvýšenie platovej tarify (za odpracované roky, prax) 1545,96€. Najvyššie náklady sú samozrejme
na platové tarify – základné mzdy. Tu je to spolu vo výške 22846,29€. Pre lepšiu predstavu o tejto
najvyššej mzdovej položke pripájam aj tabuľku, ako sa to počíta a tiež spôsob zaradenia pedagogických
zamestnancov do jednotlivých tried:

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried v závislosti od získaného stupňa
požadovaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa od 1. januára 2019:
Kategória

Učiteľ základnej školy

Stupeň vzdelania

Kariérový stupeň

Platová trieda

Vysoká škola 2. stupňa

nekvalifikovaný

6

Vysoká škola 2. stupňa

začínajúci

6

Vysoká škola 2. stupňa

samostatný

7

Vysoká škola 2. stupňa

s 1. atestáciou

8

Vysoká škola 2. stupňa

s 2. atestáciou

9

Pedagogický asistent

Učiteľ materskej školy,
vychovávateľ

Úplné stredné odborné

nekvalifikovaný

4

Úplné stredné odborné

začínajúci

4

Úplné stredné odborné

samostatný

5

Vysoká škola 1. stupňa

nekvalifikovaný

5

Vysoká škola 1. stupňa

začínajúci

5

Vysoká škola 1. stupňa

samostatný

6

Úplné stredné odborné

nekvalifikovaný

4

Úplné stredné odborné
Úplné stredné odborné
Úplné stredné odborné
Vysoká škola 1. stupňa
Vysoká škola 1. stupňa
Vysoká škola 1. stupňa
Vysoká škola 1. stupňa
Vysoká škola 2. stupňa
Vysoká škola 2. stupňa
Vysoká škola 2. stupňa
Vysoká škola 2. stupňa

začínajúci
samostatný
s 1. atestáciou
nekvalifikovaný
začínajúci
samostatný
s 1. atestáciou
nekvalifikovaný
začínajúci
samostatný
s 1. atestáciou

4
5
6
5
5
6
7
6
6
7
8

Vysoká škola 2. stupňa

s 2. atestáciou

9

Výber z prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z.
Platová trieda

Pracovná trieda

4

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

5
6
7
8
9

Platová tarifa
738,5
790
817,5
872,5
915
976,5
998,5
1 064,50
1 118,00
1 193,00
1 251,50
1 336,00

Podrobnejšiu tabuľku aj s údajmi pre výpočet započítanej praxe pripájam v prílohe.

Podľa § 5a zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnej
záujme a o doplnení niektorých zákonov „zamestnávateľ zaradí do pracovnej triedy dva pedagogického
zamestnanca, ktorý vykonáva pedagogickú činnosť v špeciálnej škole, špeciálnej triede, špeciálnom
výchovnom zariadení alebo v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení pre deti so zdravotným
znevýhodnením......“ Pracovnú triedu 2 majú v tunajšej základnej škole dvaja zamestnanci, ostatní sú
zaradení do triedy 1. Z uvedených tabuliek je možné si vypočítať základný plat podľa zaradenia z
ukončeného vzdelania - kariérového stupňa, pracovnej triedy a započítanej praxe. Napríklad začínajúci
učiteľ s vysokou školou druhého stupňa zaradený ako nekvalifikovaný je zaradený do platovej triedy 6.
V pracovnej triede 1 má nárok na základný plat 915€. Najvyššie zaradený zamestnanec na škole - VŠ
2. stupňa v pracovnej triede 2 má platovú tarifu 1193€ a započítaná prax za odpracované roky. Tieto
tabuľky sú určené štátom a platia na celom Slovensku. Prípadné nepriznanie týchto taríf alebo ich
priznanie v inej výške by znamenalo porušenie právne záväzných predpisov. K tarifnému platu
zamestnancov patria ďalšie zo zákona č. 553/2003 Z.z. nárokovateľné zložky príplatkov po splnení
stanovených podmienok, sú to napríklad činnosť triedneho učiteľa, kreditový príplatok, príplatok za
žiakov zo SZP. Osobné príplatky a odmeny sú nenárokovateľnou zložkou platu – môžu byť
zamestnancom vyplatené podľa kvality plnenia /neplnenia stanovených pracovných úloh a v závislosti
od dostatku pridelených finančných prostriedkov na mzdy.

Výška pridelených finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v školstve sa
mení každý rok. Normatívy sú zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva
https://www.minedu.sk/data/att/15747.pdf. Pri výpočte normatívov na rok 2020 je tiež určený
v súlade s §3 ods. 2 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z. pomer osobných nákladov ku prevádzkovým a to
88,53% : 11,47%. Skutočné čerpanie rozpočtu ZŠ s MŠ Vydrník je uvedené aj v záverečnom účte obce
Vydrník za rok 2019. Výdavky školy boli v minulom roku vo výške 560 472,68€. V záverečnom účte je
rozpísané aj aké boli výdavky zvlášť v ZŠ a zvlášť v MŠ a školskom klube detí.
Nekontroloval som ešte čerpanie rozpočtu za rok 2019. Ak by si niekto chcel pozrieť
podrobnejšie čerpanie rozpočtov za minulé roky, tak na internetovej stránke školy je zverejnený
rozpočet v časti povinné zverejňovanie – hospodárenie. Sú tam zverejnené hospodárenia školy za roky
2011-2018. Z týchto zverejnených výkazov sa dá vyčítať náklady na jednotlivé položky rozpočtu vrátane
miezd. Čiže sú tam mzdy delené na štyri základné skupiny a to na základné platy, osobné príplatky,
ostatné príplatky okrem osobných a odmeny v jednotlivých rokoch. Časom by malo byť zverejnené aj
hospodárenie školy za rok 2019. Pripájam internetovú adresu:
https://zsvydrnik.sk/wp-content/uploads/2019/02/hospodarenie-2018.pdf

Záver: pri kontrole osobných spisov zamestnancov ZŠ s MŠ Vydrník som nezistil nedostatky.
Upozorňujem, že zatiaľ som nekontroloval odvody zamestnanca a zamestnávateľa,
neporovnával som bankové výpisy či sedia s deklarovanými mzdovými listami. Nekontroloval som
rozpočet školy a jeho čerpanie. Nekontroloval som výdavky školy na tovary a služby, zmluvy,
objednávky a faktúry. Tieto veci budú predmetom ďalších kontrol.

Vo Vydrníku 29. 5. 2020
Ing. Vladimír Matfiak

