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N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

K bodu:    Správa    hlavného   kontrolóra   o   výsledku    kontroly   č. 16/2019 - kontroly 
dodržiavania zákonnosti pri obsadzovaní pozícií riaditeľov materských škôl zriadených 
Mestom Banská Bystrica za rok 2018 
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I.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
     
    Správu  hlavného  kontrolóra  o  výsledku  kontroly   č. 16/219  –  kontroly dodržiavania 
zákonnosti pri obsadzovaní pozícií riaditeľov materských škôl zriadených Mestom Banská 
Bystrica za rok 2018    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    HLAVNÝ KONTROLÓR 
MESTA BANSKÁ BYSTRICA 
 
 

Správa 
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 

č. 16/2019 
 
 
  V zmysle   ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  
neskorších predpisov   predkladám   Mestskému   zastupiteľstvu  Mesta   Banská   Bystrica  Správu               
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 16/2019 – kontroly dodržiavania zákonnosti                                 
pri obsadzovaní pozícií riaditeľov materských škôl zriadených Mestom Banská Bystrica za rok 2018. 
 
      Kontrola bola vykonaná v zmysle ust.  § 18d a § 18e  cit. zákona č. 369/1990 Zb. v nadväznosti 
na plnenie kontrolnej činnosti z Rámcového plánu hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica                  
na 2. polrok 2019 schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Banská Bystrica uznesením                      
č. 236/2019  zo dňa  25. 06. 2019.  Bola vykonaná za spolupráce s oddelením riadenia ľudských zdrojov 
MsÚ Banská Bystrica v kontrolovanom subjekte – Školský úrad, odd. školstva a mládeže MsÚ Banská 
Bystrica.   
                                                    
 Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie zákonného postupu a procesných úkonov súvisiacich 
s obsadzovaním miest vedúcich zamestnancov - riaditeľov materských škôl zriadených Mestom Banská 
Bystrica v  roku 2018. 
  
 Mesto Banská Bystrica (v zastúpení primátorom mesta) v priebehu roku 2018 za účelom 
obsadenia miesta riaditeľa /ky/ Materskej školy na ulici Odbojárov č. 9 v  Banskej Bystrici                                     
a obsadenia miesta riaditeľa /ky/ Materskej školy na  Magurskej ulici č. 14,  Banská Bystrica  vyhlásilo 
výberové konania, ktoré následne aj organizačne zabezpečoval.  
 
 Po skontrolovaní dostupných materiálov, dokladov (predložených k predmetu kontroly) 
kontrolný orgán porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov vydaných 
na ich základe nezistil. Nakoľko kontrolná skupina pri výkone predmetnej kontroly pracovala 
s dokladmi obsahujúcimi osobné údaje účastníkov výberového konania (okrem ich mena a priezviska, 
ktoré sú verejne prístupné na webových sídlach zriaďovateľa, ako aj materskej školy), pri ich 
manipulácii bolo nakladané so zaručujúcou mierou ochrany v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
 Vykonanou kontrolou bolo preukázané, že výberové konania boli vyhlásené zverejnením            
oznámení na webovom sídle Mesta Banská v stanovenom termíne. Oznámenia o vyhlásení výberových 
konaní obsahovali zákonné náležitosti (súlad ust. § 5  ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z.). Otváranie obálok 
prebiehalo za účasti predsedov rady školy, čo bolo preukázané vyhotovenými zápisnicami. Výberové 
konania boli zriaďovateľom (zastúpené primátorom mesta) týmto organizačne zabezpečené  v súlade 
s ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. a ust. § 5 zákona č. 552/2003 Z. z.. 
 
 Nedostatky zistené neboli ani pri overovaní priebehu a  záverov výberových konaní. 
S odvolaním sa na ust. § 5  zákona č. 552/2003 Z.z.,  výberovými komisiami   bolo preukázané dodržanie 
zákonných podmienok.  Ďalej bolo zistené, že v súlade s ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z., podľa ktorého  
návrh  na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch 
mesiacov od jeho vyhlásenia, primátor mesta v stanovenom termíne  



 
- dňa 26.07.2018 „Menovacím dekrétom č. PrV – 122638/2018 vymenoval Mgr. Oľgu Betkovú                   
do funkcie riaditeľky Materskej školy so sídlom ul. Odbojárov 9, Banská Bystrica na dobu päťročného 
funkčného obdobia, a to  od  01.09.2018  do  31.08.2023 
 
- dňa 15.10.2018 „Menovacím dekrétom č. PrV – 160390/2018 vymenoval Mg. Ivanu Kršteníkovú            
do funkcie riaditeľky Materskej školy so sídlom Magurská 14, Banská Bystrica na dobu päťročného 
funkčného obdobia, a to  od  01.11.2018  do  31.10.2023 
 
 Podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. sa výberovým konaním obsadzuje len miesto 
vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Miesto ďalšieho vedúceho 
zamestnanca sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania len vtedy, ak je to určené 
v pracovnom poriadku zamestnávateľa. 
 
  Kontrolou bolo zistené, že Mesto Banská Bystrica v súlade s  Pracovným poriadkom                          
č. VP 4/2012 neurčilo (nevymenúva ani neodvoláva) pozície ďalších vedúcich zamestnancov                      
školských zariadení  (zástupca riaditeľa materskej školy)  na základe výberového konania.   
 
 S odvolaním sa na ust.  § 5 ods. 1 vyhlášky MŠ SR o materskej škole č. 306/2008 Z. z. v znení 
vyhlášky č. 208/2009 -  zriadenie funkcie zástupcu riaditeľa je v kompetencii riaditeľky materskej školy, 
a to za predpokladu, že materská škola má štyri a viac tried.  V prípade, že funkcia zástupcu riaditeľa 
materskej škole nie je zriadená, riaditeľa zastupuje poverený pedagogický zamestnanec. Pri určení 
rozvrhu jeho pracovného času sa prihliada na základný úväzok stanovený v hodinách priamej 
vyučovacej činnosti alebo priamej výchovnej činnosti a potreby materskej školy, čo upravuje ust. § 3 
ods. 1 a  ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 422/2009 Z. z. zo 7. októbra 2009.  
 
 Na základe uvedeného, v dotknutých materských školách funkcie zástupcu riaditeľky materskej 
školy zriadené neboli. Keďže Materská škola so sídlom ul. Odbojárov 9, Banská Bystrica je dvojtriednou 
materskou školou s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou, riaditeľka materskej škôlky 
zastupovaním počas jej neprítomnosti poverila pedagogickú zamestnankyňu materskej školy Eriku 
Mackovú.  Materská škola so sídlom Magurská 14, Banská Bystrica má 4 triedy s celodennou výchovno-
vzdelávacou starostlivosťou a  zastupovaním riaditeľky počas jej neprítomnosti bola poverená 
pedagogická zamestnankyňa materskej školy Miriam Hrušková. 
 
 Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, kontrolný orgán v súlade 
s ust. § 22 ods. 1 zákona   č. 357/2015 Z. z. výsledok predmetnej kontroly  dňa 21. októbra 2019 
zapracoval do Správy z kontroly č. 16/2019 – kontroly dodržiavania zákonnosti pri obsadzovaní pozícií 
riaditeľov materských škôl zriadených Mestom Banská Bystrica v roku 2018. 
 
 Predložením výtlačku č. 2 Správy z kontroly č. 16/2019 hlavný kontrolór  oboznámil s výsledkom 
kontroly primátora Mesta Banská Bystrica  a predložením výtlačku  č. 3  Správy z kontroly č. 16/2019 
prednostu Mestského úradu v Banskej Bystrici. Týmto bola kontrola skončená. 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému na jeho 
najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica. 
 
 
Banská Bystrica  25. októbra 2019 
 
                        Ján Šabo 
                                                                                                                                hlavný kontrolór mesta 


