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Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorá bola 
vykonaná v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleného uznesenia č. 7/E.11 zo 17.6.2015.  
Následnou finančnou kontrolou bolo sledované dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a vnútorných predpisov kontrolovaného subjektu, týkajúcich sa predmetu 
kontroly. 
 

NFK – kontrola hospodárenia v školskej jedálni (ŠJ) 
Kontrola bola ukončená Správou o výsledku NFK a kontrolovaný subjekt – ŠJ pri ZŠ Zemanská 2 
Krompachy prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 31.5.2016 má 
predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 
zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim 
podľa osobitného predpisu. 

Financovanie ŠJ sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v z. n. p. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v zn. n. p., t.j. 
financovanie originálnych kompetencií. 
Schválený rozpočet pre ŠJ na rok 2014 a rok 2015 bol v priebehu príslušného roka upravovaný 
prostredníctvom rozpočtových opatrení. 

Rok  

Schválený 
rozpočet  
pre 2014          

€  

Po úpravách         
k 31.12.2014   

€ 

Čerpanie         
k 31.12.2014   

€ 

Schválený 
rozpočet  
pre 2015          

€ 

Po úpravách         
k 31.12.2015   

€ 

Čerpanie         
k 31.12.2015   

€ 

Originálne 
kompeten. 23 400,00 26 867,00 26 867,00 26 000,00 20 897,00 20 897,00 

 Kapitálové 
výdavky 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 

Vlastné 
príjmy 9 000,00 14 879,36 14 879,36 8 000,00 10 453,00 10 453,30 

Spolu 32 400,00 45 746,36 45 746,36 34 000,00 31 350,00 31 350,30 

                                                                                                                                                                     
Rozpočtovými príjmami pre školskú jedáleň v roku 2014 a 2015 boli finančné prostriedky poskytnuté 
zriaďovateľom – mestom Krompachy na originálne kompetencie, t.j. na jej prevádzku formou 
preddavku, ktorý sa mesačne zúčtovával, ako aj vlastné príjmy. Na osobitnom bankovom účte sú 
vedené finančné prostriedky od zákonných zástupcov žiakov na úhradu stravy, úhrady za stravu od 
iných stravníkov (zamestnanci školy, cudzí) a uhrádzajú sa z neho výdavky súvisiace so stravovaním – 
nákup potravín, čo je v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy v z.n.p.. V druhej polovici roka 2014 boli zriaďovateľom schválené a poskytnuté finančné 
prostriedky na kapitálové výdavky – nákup elektrického nerezového konvektomatu. Finančné príjmy 
vlastné boli odvádzané na účet zriaďovateľa, o čom bol zriaďovateľ písomne informovaný a súčasne 
požiadaný o súhlas s použitím týchto finančných prostriedkov na daný účel. Zriaďovateľ postúpil späť 
tieto finančné prostriedky na daný účel pre ŠJ. V účtovnej jednotke ZŠ pre ŠJ sú účty analyticky vedené 
v zmysle účtovnej osnovy. 
V roku 2014 a 2015 najvyššie náklady pri čerpaní finančných prostriedkov predstavovali výdavky na 
mzdy vrátane odvodov: v roku 2014 činili 26 150,07 €, t.j. 62,64 % z celkových bežných výdavkov, v roku 
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2015 činili 26 736,21 €, t.j. 85,28 % z celkových bežných výdavkov daného roka. Ďalej sú to výdavky na 
tovary a služby, z toho najmä výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, poštovné 
a telekomunikačné služby, opravy, údržbu a iné. V roku 2014 sú aj výdavky na nákup elektrického 
nerezového konvektomatu (kapitálový výdavok). Náklady na elektrickú energiu, teplo, vodné, stočné 
boli sledované a sú vyčíslené samostatne pre základnú školu a pre školskú jedáleň (prepočty). 
V skutočnosti čerpania rozpočtu k 31.12.2014 sú finančné prostriedky, ktoré tvorili vlastné príjmy ZŠ 
a boli pretransformované na školskú jedáleň z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov – doplatok 
na energie. 
  
Na bankovom účte „stravné“ príjmy tvoria: úhrady stravného a úhrady réžie za žiakov, úhrady 
stravného zamestnancov, úhrady stravného cudzí stravníci, príjem prostriedkov hmotnej núdze, príjem 
réžie za zamestnancov od zamestnávateľa vo výške 55 % nákladov na stravné na jeden obed, príspevok 
zo sociálneho fondu. Na tomto bankovom účte výdavky tvoria: úhrada dodávateľských faktúr, odvod 
réžie za zamestnancov na účet základnej školy, odvod režijných nákladov na stravovanie žiakov na účet 
základnej školy, vrátky stravného, prípadne vrátky hmotnej núdze. 
Bankové výpisy za jednotlivé dni – pohyb na výpisoch je zachytený v účtovnom denníku organizácie 
(analyticky je rozlíšené samostatne pre ZŠ, ŠJ, ŠKD), do ktorého sa pohyb príjmov a pohyb výdavkov 
zapisuje. Pri každom bankovom výpise majú byť podklady, dokladujúce prijem a výdaj, t.j. pohyb na 
bankovom účte a jeho zápis v denníku. Tieto podklady, doklady sú samostatne. K dodávateľským 
faktúram sú vo väčšine prípadov priložené dodacie listy (alebo výdajka), ktoré sú vystavené 
dodávateľom, musia byť podpísané odberateľom, t.j. zamestnancom ŠJ – podpísanie nepreukázané. 
K dodaciemu listu je vystavená príjemka. Údaje na faktúre, na dodacom liste (výdajke) a na príjemke 
musia byť zhodné. Kontrolou námatkovo vybraných faktúr neboli zistené rozdiely. K dodávateľskej 
faktúre je priložená objednávka. 

Školská jedáleň používa informačný systém „SOFT-GL“. Program Školská jedáleň zohľadňuje väčšinu 
úkonov, potrebných v tejto oblasti (recepty, jedálne listy, výpočet energetických  a nutričných hodnôt, 
stravné listy, normovacie hárky, skladové karty, inventúrny súpis potravín, obratová súpiska, mesačný 
výkaz spotreby potravín, ...), čím urýchľuje a zjednodušuje prácu  pracovníkom. 
Prostredníctvom tohto programu sú spracované jedálne lístky, evidencia zásob potravín - ...., 
normovacie hárky, stravné listy.  

Jedálne lístky  
Systém slúži na zostavenie týždenného jedálneho lístka, obsahuje číslo normy, spotrebu v KJ, alergény, 
hmotnosť pre jednotlivú vekovú kategóriu.  
Jedálne lístky nie sú podpísané vedúcou, hlavnou kuchárkou, nie je uvedený dátum vypracovania, nie 
sú vyznačené, nie sú uvádzané zmeny v jedálnom lístku. 

Evidencia zásob 
- Na skladových kartách zásob potravín (napr. cestoviny, koreniny, čaje, maslo, džúsy, pečivo, 

....) sú tieto potraviny evidované len  ako počet balení, resp. počet kusov bez uvedenia, udania 
hmotnosti resp. objemu príslušného balenia, alebo kusa. Normovanie spotreby potravín je 
uvádzané v merných jednotkách – kg, l, ks. Na skladových kartách zásob je potrebné uvádzať 
aj množstvo obsahu balenia v merných jednotkách, v akých sa robí normovanie, aby bolo pri 
výdaji zo skladu jednoznačné, aké množstvo normovaných potravín bolo vydané do spotreby 
v normovaných jednotkách a nedochádzalo ku skresleniu údajov normovaných a údajov 
vydaných.  

- V stravnom liste  v zozname potravín vydaných do spotreby nie je uvádzaná hmotnosť alebo 
objem balenia alebo kusa. 

- V zmysle zákona o účtovníctve v z.n.p. § 24 účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok 
a záväzky ku dňu ocenenia a to ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu spôsobmi podľa § 25 
daného zákona. Účtovná jednotka oceňuje  potraviny prijaté na sklad obstarávacou cenou. Na 



Hlavný kontrolór – Informácia pre MsZ Strana 3 z 30 

 

skladovú kartu zásob sa udáva konečná fakturovaná cena vrátane DPH, prijaté množstvo 
suroviny na sklad, program prepočíta jednotkovú cenu so zaokrúhlením na dve desatinné 
miesta. 

- Údaje uvádzané v Skladová karta zásob (vykazuje o pohybe daného druhu potravín), 
Inventúrny súpis potravín ku dňu (na konci mesiaca), Obratová súpiska za mesiac hovoria 
o počiatočných stavoch zásob potravín na začiatku mesiaca, o príjme potravín v priebehu 
mesiaca – na základe dodávateľských faktúr, ku ktorým sú vystavené príjemky, príjem na 
základe výdavkového pokladničného dokladu, o výdaji potravín do spotreby v priebehu 
mesiaca, ktorý je na základe jedálneho lístka a vynormovaných potravín na príslušné dni 
v danom mesiaci, čím sa znižuje stav zásob potravín na sklade. Zadaním týchto pohybov do 
programového systému dostávame konečný stav zásob potravín na sklade k poslednému dňu 
v mesiaci. Porovnaním stavu na konci mesiaca námatkovo vybraných potravín bolo zistené - 
zostatok na skladovej karte zásob súhlasí so zostatkom na inventúrnom súpise potravín 
a obratovou súpiskou, vypracované  vedúcou ŠJ, ktorá je hmotne zodpovednou osobou. 

- Inventarizácia zásob nepreukázaná. Uvedené zistenia nie sú v súlade so zákonom  
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 29 a § 30, v z.n.p..   
Inventarizáciou zásob potravín sa zisťuje rozdiel medzi skutočným stavom a účtovným stavom 
zásob a je dôležitou súčasťou účtovnej závierky. Inventúrou sa zisťuje stav majetku k určitému 
dňu a jeho zápis do inventúrneho súpisu. Inventarizačný zápis a inventúrny súpis sú účtovné 
záznamy, preukazuje sa nimi vecná správnosť účtovníctva a musia obsahovať predpísané 
náležitosti. Inventúrou by sa zistil skutočný fyzický stav zásob so stavom vedeným na 
skladových kartách a zároveň by sa skontroloval a overil stav dátumu spotreby, aby suroviny 
neboli používané na prípravu jedál po dátume spotreby. 
 

Dodržiavanie materiálových a spotrebných noriem a receptúr 
Varenie podľa noriem je záväzné. 
V zmysle metodiky Materiálno – spotrebné normy pre školské stravovanie (aplikácia princípov) (ďalej 
MSN):  
A) Všeobecné princípy aplikácie MSN  
8) Dodržiavať skladbu potravín podľa vybraného druhu MSN 
10) Jednotlivé potravinové ingrediencie normovať presne a výsledné hodnoty pri normovaní 
zaokrúhľovať vždy tak, aby hmotnosť jednotlivých druhov potravín nebola prekročená ani znížená 
o jednu normovaciu porciu.  
11) Pri výdaji vynormovaných potravín je možné zohľadniť v preukázateľných prípadoch toleranciu  
± 10 % okrem mäsa a tukov. 
16) Na konci mesiaca zabezpečiť vyrovnané čerpanie finančného limitu tak, aby finančný limit na konci 
mesiaca nebol nižší ale ani neprevýšil 10 % jednodňového finančného limitu nákladov pri nákupe 
potravín. 
A) Špecifické princípy aplikácie 
14) Pri pečive, zelenine, ovocí a iných výrobkoch, ktoré sú vydávané na kusy, je potrebné prepočítať 
nutričné hodnoty podľa skutočne vydanej hmotnosti. 

Systém podľa zadaných kritérií určí druh, hmotnosť, počet potravín podľa vekových kategórii 
stravníkov, ktoré sa majú použiť na prípravu jedla podľa jedálneho lístka na príslušný deň, vynormuje. 
Údaje v Jedálny lístok, Normovací hárok, Stravný list v vydanými potravinami, Mesačné hlásenia, 
rekapitulácia nákladov hovoria o tom, ako sú potraviny normované na základe jedálneho lístka a na 
základe toho ako sa robí výdaj potravín do spotreby.  
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Kontrolné zistenia: 
Normovacie hárky – kontrolované obdobie: 

- bez dátumu vyhotovenie, bez podpisu zodpovednej osoby 
- normovanie pre balíčky a pre obed v jednom – na jednom normovacom hárku 
- nanormovanie potravín pre balíčky nie je robené, je len výdaj – nie je možnosť porovnania, 

odkontrolovania normovaných nákladov pre balíčky so skutočnými nákladmi, t.j. výdaj 
potravín do spotreby  

- u výdaja nie je uvedená merná jednotka konkrétne; prípady merná jednotka uvádzaná 
nesprávne – napr. u oleja na normovacom hárku v kilogramoch, má byť v litroch; u masla na 
normovacom hárku uvádzané v kg, na skladových kartách výdaj v ks 

- nesúlad jedálneho lístka so stravným listom – prípady, keď v jedálnom liste uvádzané napr. 
určité ovocie alebo pečivo,  do spotreby vydané iné; zmena nie je uvedená ani na jedálnom 
lístku, ani na normovacom hárku, nie je „prenormovaná“, týka sa tak balíčkov, ako aj obedov 

- pri dokupovaní napr. pekárenských výrobkov (cez výdavkový pokladničný doklad), pri zmene 
ovocia, zmenách v jedálnom lístku - nie je preukaznosť dodržania výživových dávok, nutričných 
hodnôt (MSN) 

- normovací hárok č. 1 na deň napr.: dňa 28.9.2015 počet detí I. stupňa 45, normované na počet 
detí 44; dňa 1.6.2015 počet detí I. st. 58, II.st. 43, dosp. 40, na ten istý deň (1.6.2015) opäť 
normovací hárok č. 1 s údajmi: počet detí I. st. 50, II.st. 35, dosp. 44, na ten deň (1.6.2015) 
stravný list č. 1 s údajmi: počet detí I. st. 56, II.st. 43, dosp. 40.   

- na normovacích hárkoch na príslušný deň – r. 2015, sú uvedené celkové normované náklady, 
celkové skutočné náklady vydané do spotreby nie sú uvedené; v roku 2014 sú uvedené 
skutočné aj normované náklady, ale nie normované pre balíčky, nie je normované ak je zmena, 
rozdiely pri počte stravníkov. Tým zistením nie je možnosť považovať uvedené údaje za 
správne. 

- prípady, keď normovaná potreba a vydané množstvo do spotreby v príslušný deň je buď 
prekročená alebo podhodnotená 

- V zmysle MSN  v pokrmovej skupine Chlieb, pečivo v receptúre 3.015 Vianočka, sladké pečivo 
zaraďovať ako sladké pečivo: kysnuté pečivo s náplňou a lístkové pečivo s náplňou (preferovať 
náplne orechovú, makovú a tvarohovú) – s hmotnosťou uvedenej v receptúre v prípustnej 
tolerancii ± 30 %. 
Pri nakupovaní a dokupovaní pečiva – šatôčky, záviny (balíčky) nie je možnosť z dokladu 
registračnej pokladne odkontrolovať gramáž výrobku, porovnať normovanú hodnotu 
s vydanou do spotreby. Napr. 3.9.2014 JL taška s náplňou orechovou 2 ks. Počet stravníkov 
v daný deň 329. Normované nie je. Vydané do spotreby: šatka orechová 300 ks á 0,48 €, 
dokupované - orechová 1 ks á 0,68 €, tvarohová 1 ks á 0,95 €, maková 7 ks á 0,49 €, maková 2 
ks á 0,30 €, maková 17 ks á 0,39 €, lekvárová 2 ks á 0,59 €, lekvárová 13 ks á 0,41 €, lekvárová 
á 5 ks 0,68 €, lekvárová 4 ks á 035 €, lekvárová 6 ks á 0,36 €. Spolu 58 ks, z toho niektoré ako 
balenie s 2 kusmi. Vyjadrenie kontrolovaného subjektu k balíčkom je priložené. Odporúčam 
jednať s dodávateľom o možnosti napr. objednať a zakúpiť o cca 10% väčšie množstvo ako sa 
predpokladá s tým, ak by sa nevyužilo, nedalo do spotreby ten navýšený rozdiel ani 
v nasledujúci deň, bola by možnosť  - po dohode – vrátenia dodávateľovi.  

- V zmysle MSN   ovocie podávať na kusy v rozpätí ± 50 % hmotnosti určenej v receptúre. 
2.9.2014: nevarilo sa. Príjem na sklad FV 140485: broskyne – karta č. 26 množstvo 41 kg; 
banány – karta č. 6 množstvo 74 kg; mandarínky – karta č. 270 množstvo 45,70 kg.  
Dňa 3.9.2014: JL → balíčky: broskyne, počet stravníkov 329, normované nie je; vydané do 
spotreby broskyne 41 kg.  
  JL → obed: banány, počet stravníkov 136, norma 28,90 kg; vydané do spotreby 
banány 39,9 kg, čo je o 11 kg viac ako normované. 
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Dňa 4.9.2014: JL → balíčky: mandarínka, normované nie je, počet stravníkov 338; vydané do 
spotreby mandarínka 25,40 kg a banány 34,10 kg!?!  
  JL  → obed: nevarili.  
 Dňa 5.9.2014: príjem jablká 67,20 kg, mandarínka 23,2 kg – FV 140495. 
             JL → balíčky: jablko, normované nie je, počet stravníkov 327;  
             JL → obed: mandarínka, normované 21,25 kg, počet stravníkov 130.  
             Vydané do spotreby: mandarínka množstvo 70,50 kg!. Vydané väčšie množstvo    
ako bol zostatok na sklade a to o 27 kg!  

- Dňa 8.9.2014 príjem mandarínka 39,9 kg – FV 140496. 
                          JL→ balíčky: jablko, normované nie je, počet stravníkov 327;  
             JL → obed: cereálna tyčinka, počet stravníkov 133.  
             Vydané do spotreby: mandarínka 12,90 kg!, normované nie je! Vydané do 
spotreby 67,20 kg jablká. Cereálna tyčinka normované 132 ks, vydané 132 ks, t.j. o 1 ks menej 
ako počet stravníkov. Cereálna tyčinka – karta č. 821, na sklade zostatok z júna 160 ks, dňa 
8.9.2014 vydané 132 ks, ostalo 28 ks.  

- napr. maslo normovaná potreba je v kg, príjem na sklad a vydanie do spotreby je v kusoch. Na 
základe porovnania príjem na sklad – skladová karta zásob č. 583 - faktúry, dodacie listy, výdaj 
do spotreby prepočítaný na kilogramy hlavnou kontrolórkou a normovaná potreba bolo 
zistené: normovaná potreba za september – december 2014 je 51,08 kg, skutočný výdaj činí 
56,15 kg, čo je prekročenie o 5,07 kg, pri cene 6,68 €/kg je to o 33,87 € navyše.  
Súčasne v uvedenom období bolo maslo prijaté aj na skladovú kartu zásob č. 276 dňa 
16.12.2014  v množstve 5 ks á 250g v cene 1,49 €/ks, t.j. 1,25 kg v cene 7,45 €; výdaj do 
spotreby bol v dňoch 16.12.  – 2 ks, 17.12. – 0,5 ks a 18.12. – 2 ks, zostatok 0,5 ks. Tzn. výdaj 
do spotreby bol  1,125 kg, pri cene 5,96 €/kg je to 6,71 €. Na normovacích hárkoch nie je maslo 
zo skladovej karty č. 276 normované!?!  

- mlieko 1,5 % normovaná potreba je v litroch, príjem na sklad a vydanie do spotreby je v kusoch 
– skladová karta č. 294; normovaná potreba za september – december 2014 je 667,66 l, 
skutočný výdaj činí 695 l, čo je prekročenie o 27,34 l, pri cene 0,564 €/l je to o 15,42 € navyše. 

- hladká múka – karta č. 307, normovaná potreba je v kg, príjem na sklad a vydanie do spotreby 
je v kg alebo ks – skladová karta č. 307; normovaná potreba za september – december 2014 je 
67,63 kg, skutočný výdaj činí 77 kg, čo je prekročenie o 9,37 kg, pri cene 0,414 €/kg je to o 3,88 
€ navyše.  

V zmysle MSN u tukov a mäsa nie je možnosť zohľadnenia tolerancie pri výdaji vynormovaných 
potravín! 
- olej (karta 331) príjem na sklad je v litroch, vydanie do spotreby na normovacej karte je 

uvedené v kg, normovanie robené v kg alebo v l ?; normovaná potreba za september – 
december 2014 je 125,35 kg?, pri akceptovaní MJ „liter“ skutočný výdaj činí 147,45 l, čo je 
prekročenie o 22,1 l, pri cene 1,17 €/l je to o 25,86 € navyše.  

- mäso: príjem – norma – výdaj je spracované  v nasledujúcich tabuľkách.  
Mäso hovädzie zadné (nižšie uvedená tabuľka č. 1) bolo prijímané na skladové karty zásob (ďalej karta) 
pod č. 141 a pod č. 824. Zistené údaje - normovací hárok, stravný list, skladová karta zásob, jedálny 
lístok, došlé faktúry, dodacie listy.  
 10.9.2014: príjem na kartu 824 v množstve 3,51 kg. V jedálnom lístku (ďalej JL) karbonátok 
s ovsenými vločkami; normované v mn. 3,42 kg - karta 141, príjem na nej nebol; výdaj do spotreby 
v mn. 3,41 kg – karta 824. Ostalo 0,10 kg. 
 11.9.:  príjem na kartu 824 v mn. 2,09 kg. Ostalo 2,19 kg. 
 12.9.: JL polievka s mäsom; normované 3 kg – karta 824; výdaj do spotreby 2,19 kg – karta 
824,čo je o 0,81 kg menej ako normované! Ostalo 0,00 kg. 
 V mesiaci september bolo vydané do spotreby o 0,82 kg menej ako bolo normované. 
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 1..10.: príjem na kartu 824 v mn. 11,40 kg. JL hovädzie na spôsob stroganov. Normované 11,17 
kg; výdaj do spotreby 11,20 kg. Ostalo 0,20 kg. 
 2.10.: vydané do spotreby 0,20 kg – karta 824; normované nie je?! Ostalo 0,00 kg. 
 8.10.: príjem na kartu 824 v mn. 21,00 kg. JL hovädzie po španielsky. Normované 11,37 kg; 
výdaj do spotreby 11,40 kg. Ostalo 9,60 kg. 
 9.10.: JL mäsové guľky v kyslej kapuste. Normované 2,78 kg – karta 141; výdaj do spotreby 8,90 
kg – karta 824, čo je o 6,12 kg viac ako normované?! Ostalo 0,70 kg. 
 10.10.: vydané do spotreby 0,70 kg – karta 824; normované nie je?! Ostalo 0,00 kg. 
 29.10.: príjem na kartu 824 v mn. 3,51 kg. JL mäsové guľky v paradajkovej omáčke. Normované 
3,29 kg – karta 141; výdaj do spotreby v mn. 3,51 kg – karta 824, čo je viac o 0,22 kg ako normované. 
Ostalo 0,00 kg. 
  V mesiaci október bolo vydané do spotreby o 7,30 kg viac ako bolo normované! 
 6.11.: príjem na kartu 824 v mn. 6,92 kg. JL karbonátok s ovsenými vločkami. Normované 3,56 
kg – karta 14; vydané do spotreby 3,56 kg. Ostalo 3,36 kg. 
 7.11.: JL polievka guľášová. Normované 3,63 kg – karta 824; vydané do spotreby 3,36 kg – karta 
824, čo je o 0,27 kg menej ako normované. Ostalo 0,00 kg. 
 12.11.: príjem na kartu 824 v mn. 9,80 kg. JL sekaná pečienka. Normované 3,33 kg – karta 824; 
vydané do spotreby 3,30 kg. Ostalo 6,50 kg. 
 13.11.: príjem na kartu 824 v mn. 11,23 kg. JL hovädzia pečienka burgundská. Normované 
11,37 kg – karta 141; vydané do spotreby 17,40 kg – karta 824, čo je o 6,03 kg viac ako normované! 
Ostalo 0,33 kg. 
 14.11.: vydané do spotreby 0,33 kg – karta 824; normované nie je?! Ostalo 0,00 kg. 
 20.11.: príjem na kartu 824 v mn. 6,00 kg. JL švédske pagáčiky v jogurtovej omáčke. Normované 
2,64 kg – karta 824; vydané do spotreby 2,50 kg – karta 824, čo je o 0,14 kg menej ako normované. 
Ostalo 3,50 kg. 
 21.11.: JL polievka krémová s mäsom. Normované 3,28 kg – karta 828; vydané do spotreby 
3,50 kg – karta 824 čo je o 0,22 kg viac ako normované. Ostalo 0,00 kg. 
 V mesiaci november bolo vydané do spotreby o 6,41 kg viac ako bolo normované! 
 9.12.: príjem na kartu 824 v mn. 12,20 kg. JL hovädzí guľáš. Normované 11,37 kg – karta 141; 
vydané do spotreby 11,40 kg – karta 824. Ostalo 0,80 kg. 
 12.12.: JL polievka šošovicová s mäsom. Vydané do potreby 0,80 kg – karta 824; normované 
nie je?! Ostalo 0,00 kg. 
  V mesiaci december bolo vydané do spotreby o 0,83 kg viac ako bolo normované! 
 [Normované je bravč. plece b.k. 3,35 kg. Vydané je br. plece bez kostí 4,40 kg a bravč. stehno 
0,70 kg – to nie je normované a to nenormované hov. zadné v mn 0,80 kg!]   
 Za september až december 2014 mäso hovädzie zadné bolo vydané do spotreby o 13,45 kg 
viac ako bolo normované. Pri jednotkovej cene 7,90 €/kg to činí vyššie náklady o 106,26 € oproti 
normovaným.   

- Obdobné zistenia boli napr.:  
bravčové stehno – karta č. 21, za september – december 2014 bolo vydané do spotreby 36,59 
kg viac ako bolo normované; pri jednotkovej cene 4,50 €/kg to činí vyššie náklady o 164,66 
€ oproti normovaným; 
bravčové plece bez kostí – karta č. 20, za september – december 2014 bolo vydané do 
spotreby 9,74 kg viac ako bolo normované; pri jednotkovej cene 3,95 €/kg to činí vyššie 
náklady o 38,47 € oproti normovaným; 
kuracie prsia – karta č. 827 a č. 253, za september – december 2014 bolo vydané do spotreby 
3,12 kg viac ako bolo normované; pri jednotkovej cene 5,63 €/kg to činí vyššie náklady 
o 17,57 € oproti normovaným; 
19.9.: JL polievka gazdovská kuracia, normované – kurča (karta č. 255) množstvo 4,12 kg.  
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Vydané do spotreby: 1,70 kg     kurča – karta č. 255 + 
                                        0,50 kg     kuracie stehná – karta č. 896 + 
                                        2,00 kg     bravčové stehno – karta č. 21= 
                                        4,20 kg 
Prepočet – normované:  4,12 kg x 2,75 €/kg = 11,33 € 

                                   vydané:  1,70 kg x 2,75 €/kg = 4,675 € + 
     0,50 kg x 3,47 €/kg = 1,735 € + 
     2,00 kg x 4,50 €/kg =  9,00  € 
       celkom                         4,20 kg                         15,41 €  
 Rozdiel - výdaj do spotreby činí o 4,08 € navyše ako je normované.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlavný kontrolór – Informácia pre MsZ Strana 8 z 30 

 

 

              Tabuľka č. 1   

Hovädzie zadné č.karty norma  MJ príjem výdaj č.karty norma  príjem výdaj karta norma  príjem výdaj     

 Dátum 141  kg     824      141+824           

ost. z júna       0       0       0       

10.09.14   3,42           3,51 3,41             

11.09.14               2,09               

12.09.14             3   2,19             

spolu   3,42   0 0   3 5,6 5,6   6,42 5,6 5,6  

01.10.14             11,17 11,4 11,2             

02.10.14                 0,2             

08.10.14             11,37 21 11,4             

09.10.14   2,78             8,9             

10.10.14                 0,7             

29.10.14   3,29           3,51 3,51             

spolu   6,07   0 0   22,54 35,91 35,91   28,61 35,91 35,91   

06.11.14   3,56           6,92 3,56             

07.11.14             3,63   3,36           

12.11.14             3,33 9,8 3,3             

13.11.14   11,37           11,23 17,4             

14.11.14                 0,33             

20.11.14             2,64 6 2,5             

21.11.14             3,28   3,5             

spolu   14,93   0 0   12,88 33,95 33,95   27,81 33,95 33,95   

09.12.14   11,37           12,2 11,4             

12.12.14                 0,8             

spolu   11,37   0 0   0 12,2 12,2   11,37 12,2 12,2   

sept. - dec. 2014   35,79   0 0   38,42   87,66   74,21 87,66 87,66   

                    13,45 kg viac, á 7,90 €/kg; t.j. 106,26 € viac     
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Tabuľka č. 2  Tabuľka č. 3 

Br. stehno č.karty norma  MJ príjem výdaj  Br. plece b. k. č.karty norma  MJ príjem výdaj 

Dátum 21   kg      Dátum 20    kg     

ost z júna       0    ost z júna       0   

03.09.14   10,69   10,7 10,7  10.09.14   6,2   6,1 5,32 

09.09.14   11   11,88 11  12.09.14         0,78 

10.09.14         0,88  25.09.14   7,4   6 6 

18.09.14   10,21   12,2 10,2  spolu   13,6   12,1 12,1 

19.09.14         2  02.10.14   9,4   12,52 7,1 

23.09.14   11,11   12,1 11,1  03.10.14   4,3     5,42 

25.09.14         1  08.10.14       19,3   

30.09.14   10,53   12,65 10,55  09.10.14   5,6   1 18,05 

spolu   53,54   59,53 57,43  10.10.14   3,11     2,25 

02.10.14         2,1  14.10.14   8,58       

07.10.14   10,58   11,3 10,6  23.10.14   9,66   10,1 10,1 

09.10.14         0,7  29.10.14   9,77   8 8 

14.10.14       15,6 8,6  spolu   50,42   50,92 50,92 

15.10.14   9,12   9,58 16,58  06.11.14   6,44   5,1 5,1 

22.10.14   11,7   11,3 11,3  12.11.14   6,67   19,15 6,7 

spolu   31,4   47,78 49,88  13.11.14       3 11 

11.11.14   11,17   12,14 11,14  14.11.14   4,54     4,45 

12.11.14         1  20.11.14   7,85   7,5 7,15 

19.11.14   11,58   12,3 11,6  21.11.14         0,35 

20.11.14         0,7  27.11.14   9,91   9,7 9,7 

25.11.14   11,89   12,18 11,9  spolu   35,41   44,45 44,45 

27.11.14         0,28  10.12.14   10,09   11,2 10,1 

spolu   34,64   36,62 36,62  11.12.14       3,3   

02.12.14   11,12   12 12  12.12.14   3,35     4,4 

11.12.14       12,2 11,5  18.12.14   5,56   6,2 6,2 

12.12.14         0,7  spolu   19   20,7 20,7 
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16.12.14   12,14   11,3 11,3  sept. - dec. 2014   118,43   128,17 128,17 

spolu   23,26   35,5 35,5     
9,74 kg viac; á 3,95 €/kg; 
t.j. 38,47 € viac 

sept. - dec. 2014  142,84  179,43 179,43     

     
36,59 kg viac; á 4,50 €/kg; t.j. 
164,66 € viac         

 
Tabuľka č. 4 

Kurča č.karty norma  MJ príjem výdaj 

Dátum 255   kg     

ost z júna       0   

18.09.14       13,6   

19.09.14         1,7 

spolu       13,6 1,7 

21.10.14   4,25     4,3 

    4,25   0 4,3 

04.12.14   4,85     5,1 

16.12.14   4,85     2,5 

spolu   9,7   0 7,6 

sept. - dec. 2014   13,95   13,6 13,6 

    
0,35 kg menej;  á 2,75 €/kg; 
t.j. 0,96 € menej 
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Tabuľka č. 5 

Kur. prsia č.karty norma  MJ príjem výdaj č.karty norma  príjem výdaj č.karty norma  príjem výdaj 

Dátum 827   kg     253       827+253       

ost z júna       3,4               3,4   

03.09.14       9 3,4             9 3,4 

11.09.14   11,19     7,8           11,19   7,8 

25.09.14         0,4               0,4 

29.09.14         0,6               0,6 

spolu   11,19   12,4 12,2           11,19 12,4 12,2 

10.10.14         0,2               0,2 

20.10.14               10       10   

21.10.14   10,66   0,66 0,66       10   10,66 0,66 10,66 

spolu   10,66   0,66 0,86    10 10   10,66 10,66 10,86 

28.11.14       10,34               10,34   

spolu   0   10,34 0           0 10,34 0 

03.12.14   11,86   1,53 11,87           11,86 1,53 11,87 

15.12.14       10               10   

16.12.14       1,99 0,9             1,99 0,9 

17.12.14   10,09     11,09           10,09   11,09 

spolu   21,95   13,52 23,86           21,95 13,52 23,86 

sept. - dec. 2014   43,8   36,92 36,92    10 10   43,8 46,92 46,92 

                    3,12 kg; á 5,63 €/kg; 17,57 € viac 
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Z vyššie uvedených zistení v tejto časti:  
 -  nie je preukázané dodržanie vyššie uvedených princípov aplikácie materiálno-spotrebných 
noriem 

- prenos rozdielu normovaných a skutočných nákladov zo dňa na deň nezodpovedá 
pravdivosti, skutočnosti.  

Normované náklady a skutočné náklady vydané do spotreby sú dôležitými ukazovateľmi. Normované 
náklady vypovedajú aká je normovaná hodnota potravín, vydávaných podľa jedálneho lístka na 
príslušný deň. Skutočné náklady vypovedajú aká je skutočnosť odpisovaných potravín zo skladu do 
spotreby na príslušný deň podľa jedálneho lístka na tento deň. V prípade, že skutočné náklady sú nižšie 
ako normované, kompletne vydaná strava na tento deň bola lacnejšia ako predpisovala norma. V jeden 
deň je to lacnejšie, v iný to môže byť drahšie. Preto sa sledujú ku koncu mesiaca hodnoty týchto 
ukazovateľov a ich rozdiely ±, ktoré sa prenášajú do ďalšieho, ďalších mesiacov. Platí pravidlo, že k 30.6. 
kalendárneho roka (koniec školského roka) a k 31.12. príslušného roka (koniec kalendárneho roka) sú, 
resp. mali by byť , tieto rozdiely nulové. Plusové hodnoty znamenajú šetrenie oproti normovaným 
nákladom, mínusové hodnoty znamenajú prekročovanie normovaných hodnôt. Za kontrolované 
obdobie bol rozdiel za bežný mesiac: k 31.12.2014 -560,01 €, k 30.6.2015 -590,57 €, ani v jednom 
mesiaci za kontrolované obdobie nebol rozdiel vyrovnaný na nulu. Z Mesačného výkazu – List č. 1:                                                         
                                                                                                                    

Mesiac                          € 
Prenos z predchádz. 

mesiaca 
Stav za bežný mesiac 

Rozdiel od začiatku 
roka 

IX/2014 5 067,88 -214,12 4 853,76 

X/2014 4 853,76 -125,85 4 727,90 

XI/2014 4 727,90 4,16 4 732,06 

XII/2014 4 732,06 -560,01 4 172,05 

I/2015 0,00 -640,24 -640,24 

II/2015 -640,24 -292,86 -933,10 

III/2015 -933,09 348,40 -584,69 

IV/2015 -584,69 -207,45 -792,14 

V/2015 -792,14 118,40 -673,74 

VI/2015 -673,74 -590,57 -1264,31 

IX/2015 -1264,31 391,01 -873,30 

V decembri 2014 v Mesačné hlásenie („Rekapitulácia nákladov“) uvádzané: prenos z min. mesiaca 
4 732,06 €, prevarené za bežný mesiac -560,01 €, rozdiel od začiatku roka 4 172,05 €; v januári 2015 
v Mesačné hlásenie uvádzané prenos z min. mesiaca 4 172,05 €, prevarené za bežný mesiac -640,24 €, 
rozdiel od začiatku roka 3 531,81 €; vo februári 2015 v Mesačné hlásenie uvádzané prenos z min. 
mesiaca 3 531,81 €, prevarené za bežný mesiac -292,86 €, rozdiel od začiatku roka 3 238,95 €; atď.. 
Z uvedeného vidieť rozdiel v údajoch uvádzaných v Mesačný výkaz – List č. 1 a v Mesačné hlásenie. 
Odporúčam zaviesť samostatný normovací hárok pre balíčky, samostatný pre obed a tým aj samostatný 
stravný list pre balíčky a pre obed a normovať potraviny podľa jedálneho lístka na príslušný deň pre 
balíčky, pre obed. V prípade zmeny jedálneho lístka túto zmenu uvádzať, prenormovať. Dodržiavať 
princípy MSN pre školské stravovanie. Výroba pokrmov a jedál v zariadeniach školského stravovania sa 
musí riadiť materiálovými spotrebnými normami a receptúrami. 
Vyššie uvedenými zisteniami konštatujem nesúlad s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.366/2007 
Z.z. v z.n.p. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania § 4 ods. 1) písm. 
b) a c), podľa ktorej výroba jedál v stravovacích zariadeniach sa riadi materiálno-spotrebnými normami 
pre školské stravovanie a podľa receptúr pre školské stravovanie, charakteristické pre príslušnú 
územnú oblasť.  
Porušenie uvedeného právneho predpisu v prípadoch prekročenia normy – olej, mäso, možno 
považovať za nehospodárne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami – porušenie zákona  
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p., § 2 ods. 2) písm. l) hospodárnosťou 
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sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb  
v správnom čase pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality, 
 
Zákonní zástupcovia detí, zamestnanci a ostatní stravníci uhrádzajú za nákup potravín na stravovanie 
príslušnú finančnú čiastku podľa kategórie. V zmysle VZN č. 4/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, vrátane doplnkov, tzn. v platnom znení, čl. 3 bod 5. 
príspevok v školskej jedálni pre stravníkov od 6 – 11 rokov činí 0,95 €, pre 11 – 15 rokov 1,01 €, pre 
dospelí stravníci 1,12 € a tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v príslušnom mesiaci. V zmysle 
VZN č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni v platnom znení, čl. II. písm. a) 
výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady  na jedno hlavné jedlo – obed je určená sumou 
0,07 €. Kontrolou bolo zistené – uvedené ustanovenia nie sú dodržiavané, stravné sa neuhrádza 
vopred, v stanovenom termíne, sú nedoplatky. Tieto nedoplatky u niektorých stravníkov nie sú 
vyrovnané ani na konci školského roka, resp. na konci kalendárneho roka a dosahujú presiahnutie sumy 
aj nad 10 ÷ 20 €; týka sa to nielen žiakov, ale aj zamestnancov a cudzích stravníkov (v jednom prípade 
nedoplatok nad 100 €). Uvedeným zistením konštatujem nedodržanie príslušných článkov uvedených 
Všeobecne záväzných nariadení mesta Krompachy. Cena stravného pre žiakov v hmotnej núdzi sa 
odvíja od Výnosu MPSVaR SR v platnom znení, ktorým sa upravuje príspevok na stravovanie detí 
v hmotnej núdzi. 
Evidencia stravníkov bola v kontrolovanom období vedená ručne na tlačivách Výkaz stravovaných osôb 
s údajmi o počte odobratých obedov podľa jednotlivých tried, žiakov v hmotnej núdzi – podľa tried, za 
zamestnancov a ostatní stravníci. Evidenciu stravníkov, výkaz stravovaných osôb je možné viesť 
prostredníctvom programu SOFT-GL, ktorý by lepšie sprehľadnil, zjednodušil a urýchlil prácu 
zamestnanca, preto ho odporúčam využiť. 
 
Cena jedla pozostáva z hodnoty finančného limitu na nákup potravín a hodnoty režijných nákladov. 
Výpočet réžie na jedno jedlo pre rok 2014 vychádzal zo skutočných nákladov ŠJ za obdobie január až 
december roka 2013 (mzdy, odvody, energie, opravy a údržba, materiál, služby) a z počtu vydaných 
obedov, stravných balíčkov. Finančný limit na potraviny bol stanovený z celkových príjmov za stravné 
za rok 2013 a počtu vydaných jedál v danom období. Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie 
vo výške 55 % z ceny hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení (na potravinové a režijné 
náklady) je odvádzaná a poukazovaná na rozpočtový príjmový účet školskej jedálne, čo je v súlade so 
zákonom č. 311/2001 Z.z. zákonník práce § 152 v z.n.p.. Taktiež je poukazovaný príspevok zo sociálneho 
fondu a platba zamestnanca. Cudzí stravníci si hradia cenu hlavného jedla v plnej výške. Obdobný 
postup pre výpočet réžie bol aj pre rok 2015 (resp. pre rok 2016). Kontrolou bolo zistené, pri výpočte 
režijných nákladov pre rok 2015 vychádzajúc zo skutočných nákladov roka 2014 sa nezapočítali celkové 
skutočné náklady, len ich časť (obdobne pri výpočte režijných nákladov pre rok 2016 vychádzajúc zo 
skutočných nákladov roka 2015 sa započítala len časť nákladov), tzn. napr. pri výpočte režijných 
nákladov pre rok 2015 skutočné náklady na mzdy činili 19 048,07 €, náklady na odvody činili 7 102 €; 
pre výpočet réžie: mzdy 17 048 €, odvody 5 455,36 €. (pre rok 2016: skutočné náklady na mzdy činili 
19 454,39 €, náklady na odvody činili 7 281,82 €; pre výpočet réžie mzdy 17 294 €, odvody 6 115 €). 
Z predložených podkladov, pre výpočet réžie sa nezapočítala mzda zamestnancov pracujúcich na 
dohodu, náklady na odmeny, tým je znížená aj suma odvodov, energie boli ponížené o vrátky z ročných 
zúčtovaní, náklady na materiál boli ponížené o jednorazové výdavky (nákup nerezových stolov), 
u údržby a opráv bolo poníženie o jednorazové väčšie opravy, ktoré sa permanentne neopakujú, 
nevyskytujú. Z uvedeného vyplýva, že režijné náklady by boli podstatne vyššie.  

Kontrolou dodržiavania postupu pri verejnom obstarávaní konštatujem, nedostatky zistené v roku 
2014 sú uvedené v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2014. V roku 2015 kontrolovaný 
subjekt nevykonal verejné obstarávanie prostredníctvom elektronického trhoviska. Kontrolovaný 
subjekt predložil Plán obstarávania potravín na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015, predmetom 
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obstarania bolo obstaranie mäsa a mäsových výrobkov v predpokladanom náklade 7 000 €, čerstvého 
ovocia a zeleniny v predpokladanom náklade 18 000 €, mlieka a mliečnych výrobkov, syrov a masla 
v predpokladanom náklade 9 500 €, chleba a pečiva, pekárenských výrobkov, výrobkov múky, ryže 
a podobne v predpokladanom náklade 17 500 €, ďalšie potravinárske výrobky v predpokladanom 
náklade 13 000, obstaranie rôznych mrazených výrobkov, zeleniny a rýb v predpokladanom náklade  
6 000 €, obstaranie ovocných štiav v predpokladanom náklade 4 700 €. Nie je preukázané určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky. Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky s uvedením 
predpokladanej hodnoty zákazky neobsahuje kompletné údaje pre preukázanie správnosti postupu pri 
verejnom obstarávaní, čo nie je v súlade so Smernicou mesta č. 2/2013. (... chýbajú dátumy pri cenovej 
ponuke, vyhodnotenie predložených cenových ponúk, ...). Pri Rámcovej kúpnej zmluve z 1.1.2015 
s predávajúcim DOMINO, a.s SNV nie je preukázaná príloha č. 1 – cenník tovaru. Súčasne v danom 
období viac dodávateľov je zazmluvnených – zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú, boli nedostatky 
v uzatvorených zmluvách. Na to bolo zo strany hlavnej kontrolórky už upozornené, odporúčané 
vypovedať zmluvu, ukončiť zmluvný vzťah, resp. riešiť formou dodatku k danej zmluve. To nebolo 
preukázané. Od 1.12.2015 nadobudla platnosť a účinnosť Smernica č. 1/2015 upravujúca postup 
verejného obstarávateľa Mesto Krompachy pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru vrátane potravín, 
zákaziek na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. 
 
Kontrolou bolo zistené, na objednávkach – r. 2015, nie je vykonaná predbežná finančná kontrola, čím 
kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle  § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. 
v z.n.p.. 
 

NFK – kontrola hospodárenia v školskej jedálni (ŠJ) 
Kontrola bola ukončená Správou o výsledku NFK a kontrolovaný subjekt – ŠJ pri ZŠ s MŠ Maurerova 14 

Krompachy prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 31.5.2016 má 

predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 

zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim 

podľa osobitného predpisu. 

Schválený rozpočet pre ŠJ na rok 2014 a rok 2015 bol v priebehu príslušného roka upravovaný 
prostredníctvom rozpočtových opatrení. 

Rok  

Schválený 
rozpočet  
pre 2014          

€  

Po úpravách         
k 31.12.2014   

€ 

Čerpanie         
k 31.12.2014   

€ 

Schválený 
rozpočet  
pre 2015          

€ 

Po úpravách         
k 31.12.2015   

€ 

Čerpanie         
k 31.12.2015   

€ 

Originálne 
kompeten. 27 360,00 37 063,00 37 060,08 36 700,00 49 161,00 49 161,00 

 Kapitálové 
výdavky 0,00 4 588,00 4 588,00 0,00 0,00 0,00 

Vlastné 
príjmy 6 500,00 8 079,13 8 790,27 8 000,00 8 000,00 8 656,87 

Spolu 33 860,00 49 730,13 50 438,35 44 700,00 57 161,00 57 817,87 

                                                                                                                                                                     
Rozpočtovými príjmami pre školskú jedáleň v roku 2014 a 2015 boli finančné prostriedky poskytnuté 
zriaďovateľom – mestom Krompachy na originálne kompetencie, t.j. na jej prevádzku formou 
preddavku, ktorý sa mesačne zúčtovával, ako aj vlastné príjmy. V roku 2014 dotácia z mesta na bežné 
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výdavky činila 37 063 €, dotácia z mesta na kapitálové výdavky činila 4 588 €, dotácia z vlastných 
príjmov činila 8 790,27 €, t.j. celkovo 50 441,27 €. V roku 2015 dotácia z mesta na bežné výdavky činila 
49 161 € a dotácia z vlastných príjmov činila 8 656,87 €, t.j. celkovo 57 817,87 €. Na osobitnom 
bankovom účte sú vedené finančné prostriedky od zákonných zástupcov žiakov na úhradu stravy, od 
septembra 2015 detí MŠ na úhradu stravy, úhrady za stravu od iných stravníkov (zamestnanci školy, 
cudzí) a uhrádzajú sa z neho výdavky súvisiace so stravovaním – nákup potravín, čo je v súlade s § 23 
ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.. V roku 2014 boli 
zriaďovateľom schválené a poskytnuté finančné prostriedky na kapitálové výdavky – nákup 
kuchynského robota. Finančné príjmy vlastné boli odvádzané na účet zriaďovateľa, o čom bol 
zriaďovateľ písomne informovaný a súčasne požiadaný o súhlas s použitím týchto finančných 
prostriedkov na daný účel. Zriaďovateľ postúpil späť tieto finančné prostriedky na daný účel pre školskú 
jedáleň. V účtovnej jednotke ZŠ s MŠ pre ŠJ sú účty analyticky vedené v zmysle účtovnej osnovy. 
V roku 2014 a 2015 najvyššie náklady pri čerpaní finančných prostriedkov predstavovali výdavky na 
mzdy: v roku 2014 mzdy vrátane odvodov činili 24 671,67 €, t.j. 53,81 % z celkových bežných výdavkov, 
v roku 2015 činili 27 263,05 €, t.j. 47,15 % z celkových bežných výdavkov daného roka. Ďalej v roku 
2014 sú to výdavky na tovary a služby, ktorých čerpanie bolo o 4,5 násobok vyššie oproti pôvodne 
schválenému rozpočtu, na čom najväčší podiel tvoria najmä výdavky na energie, vodné a stočné – 
navŕšenie o 2,14 násobok vyššie v porovnaní s pôvodne schváleným rozpočtom, materiál na 
prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a údržba budov, priestorov a objektov a údržba 
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. V roku 2014 bol výdavok 4 588 € na nákup elektrického 
robota (kapitálový výdavok). V roku 2015 čerpanie výdavkov na tovary a služby bolo o 2,14 násobok 
vyššie oproti pôvodne schválenému rozpočtu, na čom najväčší nárast v porovnaní s pôvodne 
schváleným rozpočtom je pri výdavku na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení. 

Na bankovom účte „stravné“ príjmy tvoria: úhrady stravného a úhrady réžie za žiakov a detí, úhrady 
stravného zamestnancov, úhrady stravného cudzí stravníci, príjem prostriedkov hmotnej núdze, príjem 
réžie za zamestnancov od zamestnávateľa vo výške 55 % nákladov na stravné na jeden obed, príspevok 
zo sociálneho fondu. Na tomto bankovom účte výdavky tvoria: úhrada dodávateľských faktúr, odvod 
réžie za zamestnancov na účet základnej školy, odvod režijných nákladov na stravovanie žiakov na účet 
základnej školy, vrátky stravného, prípadne vrátky hmotnej núdze. 
Bankové výpisy za jednotlivé dni – pohyb na výpisoch je zachytený v účtovnom denníku organizácie 
(analyticky je rozlíšené samostatne pre ZŠ, ŠJ, ŠKD), do ktorého sa pohyb príjmov a pohyb výdavkov 
zapisuje. Pri každom bankovom výpise majú byť podklady, dokladujúce prijem a výdaj, t.j. pohyb na 
bankovom účte a jeho zápis v denníku. K dodávateľským faktúram sú vo väčšine prípadov priložené 
dodacie listy (alebo výdajka), ktoré sú vystavené dodávateľom, musia byť podpísané odberateľom, t.j. 
zamestnancom ŠJ. K dodaciemu listu je vystavená príjemka. Údaje na faktúre, na dodacom liste 
(výdajke) a na príjemke musia byť zhodné. Kontrolou námatkovo vybraných faktúr neboli zistené 
rozdiely. K dodávateľskej faktúre je priložená objednávka. 

Školská jedáleň používa informačný systém „SOFT-GL“.  

Jedálne lístky sú podpísané vedúcou, hlavnou kuchárkou, nie je uvedený dátum vypracovania . 
Evidencia zásob 

- Na skladových kartách zásob potravín je uvádzaný dátum príjmu/výdaja, pri príjme číslo 
účtovného dokladu, merná jednotka, množstvo: príjem/výdaj/zásoba v danej mernej jednotke, 
ako aj v eurách.  

- Účtovná jednotka oceňuje  potraviny prijaté na sklad obstarávacou cenou. Na skladovú kartu 
zásob sa udáva konečná fakturovaná cena vrátane DPH, prijaté množstvo suroviny na sklad, 
program prepočíta jednotkovú cenu so zaokrúhlením na dve desatinné miesta. 
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- Porovnaním stavu na konci mesiaca námatkovo vybraných potravín bolo zistené - zostatok na 
skladovej karte zásob súhlasí so zostatkom na inventúrnom súpise potravín a obratovou 
súpiskou, vypracované vedúcou ŠJ, ktorá je hmotne zodpovednou osobou. 
Inventarizácia zásob nepreukázaná. Uvedené zistenia nie sú v súlade so zákonom  
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 29 a § 30, v z.n.p..   
Inventarizáciou zásob potravín sa zisťuje rozdiel medzi skutočným stavom a účtovným stavom 
zásob a je dôležitou súčasťou účtovnej závierky. Inventarizácia je zistenie stavu inventúrou 
a zaúčtovanie inventarizačných rozdielov. Inventúrou sa zisťuje stav majetku k určitému dňu 
a jeho zápis do inventúrneho súpisu. Inventarizačný zápis a inventúrny súpis sú účtovné 
záznamy, preukazuje sa nimi vecná správnosť účtovníctva a musia obsahovať predpísané 
náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve. Inventúra je činnosť, ktorou sa zisťuje skutočný stav 
majetku, vlastného imania a záväzkov v jednotkách množstva, dĺžky, objemu a pod. 
a v peňažných jednotkách, k určitému dátumu. Inventúra môže byť fyzická, dokladová alebo 
kombinovaná. Fyzickou inventúrou zásob sa stav zisťuje rátaním, vážením, meraním a iným 
zisťovaním fyzického stavu v kusoch, metroch, litroch, kilogramoch a podobne. Inventúrne 
hárky, do ktorých komisia zaznamenáva napočítané výsledky, nesmú obsahovať evidovaný 
počet jednotlivých položiek skôr, ako ich komisia napočíta. Inventúrny hárok musí obsahovať 
všetky položky zásob v systéme, tzn. aj tie, na ktorých systém  momentálne eviduje nulový 
zostatok. Zásoby nesmie počítať osoba, ktorá je na ich výške hmotne zainteresovaná. 
Inventúrou by sa zistil skutočný fyzický stav zásob so stavom vedeným na skladových kartách 
a zároveň by sa skontroloval a overil stav dátumu spotreby, aby suroviny neboli používané na 
prípravu jedál po dátume spotreby.  
Ku kontrole bolo predložené vykonanie inventúry potravín so stavom k 30.6.2014, 
k 31.12.2014, k 30.6.2015, k 31.12.2015. Pri jednotlivých inventúrnych súpisoch rozpis zásob 
tvorí príloha - v skutočnosti je to inventúrny súpis potravín vytlačený zo systému, týka sa len 
položiek, u ktorých nie je nulový zostatok a je podpísaný hmotne zodpovednou osobou. 
Uvedeným zistením - vykonanie inventúry zásob potravín nie je v súlade so zákonom  
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 30 ods. 1) a ods. 2). 
 

Dodržiavanie materiálových a spotrebných noriem a receptúr 
Varenie podľa noriem je záväzné. 
 Normovacie hárky, stravné listy – sú podpísané vedúcou ŠJ a hlavnou kuchárkou, nie je uvedený 
dátumu vyhotovenia. 
 
Kontrolné zistenia stavu na skladových kartách a stavu normovaných potravín u vybraných komodít sú 
spracované v nasledujúcich tabuľkách: 
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dátum 

názov/ 
č.karty/ 

MJ 
norma príjem výdaj 

názov/ 
č.karty/ 

MJ 
norma príjem výdaj 

názov/ 
č.karty/ 

MJ 
norma príjem výdaj 

olej maslo mlieko 

331 603 294 

l kg l 

ost. z júna     0,00       0,00       0,00   

25.08.2014   0,46 2,00 0,46     0,25           

26.08.2014   1,20 30,00 1,20   0,25   0,25         

27.08.2014   0,75   0,74   0,04             

28.08.2014   0,59   0,59     6,00     5,28 168,00 5,00 

spolu   3,00 32,00 2,99   0,29 6,25 0,25   5,28 168,00 5,00 

02.09.2014   0,63   0,63           2,85   2,85 

03.09.2014   2,06   2,06   0,18 6,00 0,18   7,78   8,00 

04.09.2014   2,47   2,47   0,38   0,38         

05.09.2014   5,02   5,08           47,57   40,00 

08.09.2014   1,03   1,03   0,88   0,88   8,20   8,15 

09.09.2014   1,94 20,00 2,00   0,18   0,19   22,76   23,00 

10.09.2014   2,71   2,71   0,18   0,20   13,86   14,00 

11.09.2014   0,47   1,59   1,05   1,00   20,93 24,00 21,00 

12.09.2014   13,47   13,44   0,41   0,41   34,15   34,00 

16.09.2014   1,44   1,44   0,47   0,50   14,60   14,00 

17.09.2014   2,12   12,12                 

18.09.2014   1,48   1,48   0,17   0,13   6,39   6,00 

19.09.2014   1,05       3,82   3,88         

22.09.2014   1,27       0,26   0,25     84,00   

23.09.2014   1,85 10,00     0,17   0,13   20,79   17,00 



Hlavný kontrolór – Informácia pre MsZ Strana 18 z 30 

 

24.09.2014   2,55       0,22   0,25   13,38   13,00 

25.09.2014           2,10   2,10   24,06   24,00 

26.09.2014   1,38   1,00   1,32   1,38   11,69   19,00 

29.09.2014   1,06       0,16 6,00 0,17   43,48 60,00 6,50 

30.09.2014   1,19 10,00 1,19   1,46   1,50         

spolu   45,19 40,00 48,24   13,41 12,00 13,53   292,49 168,00 250,50 

01.10.2014   2,71   0,77                 

02.10.2014   2,44   2,44   0,18   0,13   7,29   7,00 

03.10.2014   3,15   3,15                 

06.10.2014   1,35   1,35   2,92   2,87   13,69   13,50 

07.10.2014   1,51 10,00 1,51   1,10   1,00   13,76   13,00 

08.10.2014   2,17   2,17 11496 0,17 0,88 0,17   12,08   8,00 

09.10.2014   1,63   8,18   0,83 6,00 0,88     24,00   

10.10.2014   3,59   3,79           42,36   32,00 

13.10.2014   2,17 10,00 2,17   0,39 2,00 0,38   18,81 36,00 19,00 

14.10.2014   2,63   2,63   0,18   0,13   14,31   14,00 

15.10.2014   1,61   1,61   1,13   1,13   14,12   10,00 

16.10.2014   2,02   2,02           5,02   5,00 

17.10.2014   1,13   1,13   3,93   3,87         

20.10.2014   0,81   0,81   2,45 4,00 2,50     72,00   

21.10.2014   1,91 20,00 1,91   0,18   0,13         

22.10.2014   0,39   0,39   1,09   1,00   13,78   14,00 

23.10.2014   2,17   2,17           13,71   13,00 

24.10.2014   2,95   2,95   2,21   2,20   12,00   12,00 

27.10.2014   5,91 10,00 6,00   1,01 5,00 1,01   12,56 36,00 10,00 

28.10.2014   2,55 15,00 2,55           13,23   4,00 

29.10.2014   1,39   1,39   1,06   1,00   9,18   9,00 
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30.10.2014   0,74   0,74   0,23   0,25         

spolu   46,93 65,00 51,83   19,06 17,88 18,65   215,90 168,00 183,50 

03.11.2014   0,77   0,77   3,10   3,00   13,11   13,00 

04.11.2014   2,46   2,46   0,49 2,00 0,50     84,00   

05.11.2014   0,86   0,86   0,19   0,13   20,95   20,00 

06.11.2014   5,96   6,00   1,38   1,38   12,80   13,00 

07.11.2014   4,39   4,85   0,16   0,13   44,95   44,00 

10.11.2014   1,45   1,45   3,13 6,00 0,63     48,00   

11.11.2014   2,14 15,00 2,14   0,89   0,88   5,71   6,00 

12.11.2014   2,05   6,15           14,84   15,00 

13.11.2014   2,79   5,26   0,24   0,25   8,52   8,00 

14.11.2014   0,48   0,48   0,26   0,25   12,05   12,00 

18.11.2014   1,54 10,00 1,54   0,98   1,00   14,63   15,00 

19.11.2014   1,79   1,80   0,17 6,00 0,13   19,79 60,00 20,00 

20.11.2014   2,26   2,26   0,51   0,50         

21.11.2014   0,57       3,15   3,00         

24.11.2014   2,28   2,28   0,17   0,13   9,83   10,00 

25.11.2014   2,29   2,29   0,18   0,18   6,27     

26.11.2014   1,57   1,57   0,27   0,25   7,96   20,00 

27.11.2014   2,21   2,21   0,50   0,50         

28.11.2014   1,38   1,38   4,09   4,00   21,51   22,00 

spolu   39,24 25,00 45,75   19,86 14,00 16,84   212,92 192,00 218,00 

01.12.2014   1,88   1,88   0,39 6,00 0,40   12,97 48,00 13,00 

02.12.2014   5,04 10,00 11,31   0,93   0,93   16,01   16,00 

03.12.2014   1,63 10,00 1,76   0,59   0,50         

04.12.2014   1,99   2,00           5,93   6,00 

05.12.2014   13,63   14,13   0,17   0,17   22,95   22,00 
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08.12.2014   0,44   1,00   0,16   0,13         

09.12.2014   1,54 10,00 1,11   1,38   1,38   28,76     

10.12.2014   1,66   1,66           8,97   9,00 

11.12.2014   2,74   2,74   0,18 9,00 0,18     60,00   

12.12.2014           4,08   4,00   11,62   12,00 

15.12.2014   0,73 15,00 0,73   2,97 8,00 3,00   7,00 60,00 7,00 

16.12.2014   0,88   1,00   1,40   1,40   13,63   14,00 

17.12.2014   2,67   2,67   0,17   0,17       14,00 

18.12.2014   1,05   1,05   0,67   0,67         

19.12.2014   0,43   0,43   4,02   3,70         

spolu   36,31 45,00 43,47   17,11 23,00 16,63   127,84 168,00 113,00 

                          

za aug. - dec. 
2014   170,67 207,00 192,28   69,73 73,13 65,90   854,43 864,00 770,00 

             

             

dátum 

názov/ 
č.karty/ 

MJ 

norma príjem výdaj 

názov/ 
č.karty/ 

MJ 

norma príjem výdaj 

názov/ 
č.karty/ 

MJ 

norma príjem výdaj br. 
plece 

br. karé br.stehno 

20 16 21 

kg kg kg 

ost. z júna     0,00       0,00       0,00   

25.08.2014                     6,15 0,89 

26.08.2014   1,94 2,10 2,10                 

27.08.2014                   3,38   3,38 
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28.08.2014                   3,57   1,88 

spolu     2,10 2,10   0,00 0,00 0,00   6,95 6,15 6,15 

02.09.2014                   3,25 29,57 4,52 

04.09.2014                   14,10   14,10 

08.09.2014                   11,04   11,04 

09.09.2014                   13,74 13,95 13,86 

16.09.2014                   13,65 13,75 13,75 

23.09.2014     8,20                   

24.09.2014   7,54   7,54                 

30.09.2014   8,11 7,45 7,45                 

spolu   15,65 15,65 14,99   0,00 0,00 0,00   55,78 57,27 57,27 

03.10.2014       0,66                 

08.10.2014     4,15             13,43 14,15 13,43 

09.10.2014   3,98   4,15                 

14.10.2014                   14,31 28,05 14,31 

16.10.2014                   13,50   13,46 

21.10.2014     20,05                   

23.10.2014   8,78   9,20                 

24.10.2014   4,34   4,35                 

28.10.2014   3,98   3,90             10,65   

29.10.2014       2,60           12,34   9,70 

spolu   21,08 24,20 24,86   0,00 0,00 0,00   53,58 52,85 50,90 

11.11.2014                     12,50   

12.11.2014                   14,45   14,45 

19.11.2014                     14,35   

20.11.2014                       14,35 

25.11.2014   8,29 8,40 8,40                 
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spolu   8,29 8,40 8,40   0,00 0,00 0,00   14,45 26,85 28,80 

02.12.2014     3,80     13,84 15,00 13,84         

05.12.2014   3,74   3,80                 

16.12.2014                     13,30   

17.12.2014                   13,14   13,30 

spolu   3,74 3,80 3,80   13,84 15,00 13,84   13,14 13,30 13,30 

                          

za aug. - dec. 
2014   48,76 54,15 54,15   13,84 15,00 13,84   143,90 156,42 156,42 

          

             

             

dátum 

názov/ 
č.karty/ 

MJ 

norma príjem výdaj 

 

   

 

   hov. 
zad. 

  

141   

kg   

ost. z júna     0,00            

25.08.2014                 

26.08.2014   0,90 0,83 0,83         

spolu     0,83 0,83         

09.09.2014     14,05           

10.09.2014   14,05   14,05         

16.09.2014     13,95           

17.09.2014   13,98   13,95         



Hlavný kontrolór – Informácia pre MsZ Strana 23 z 30 

 

23.09.2014   13,60 18,30 13,65         

24.09.2014   3,83   3,83         

30.09.2014   4,13 15,00           

spolu   49,59 61,30 45,48         

01.10.2014   14,07   14,07         

03.10.2014   3,99   1,75         

08.10.2014     10,05           

09.10.2014   9,51   8,80         

21.10.2014   13,81 17,58 13,81         

22.10.2014                 

23.10.2014   4,05   3,77         

spolu   45,43 27,63 42,20         

04.11.2014     13,20           

05.11.2014   14,44   14,45         

11.11.2014     14,35           

13.11.2014   14,37   14,35         

19.11.2014   12,95 16,20 12,95         

21.11.2014   1,57   1,98         

25.11.2014   4,24 17,05 4,24         

27.11.2014   13,84   14,08         

spolu   61,41 60,80 62,05         

02.12.2014     14,30           

04.12.2014   13,60   13,60         

09.12.2014     13,50           

11.12.2014   14,01   13,50         

16.12.2014     13,35           

18.12.2014   12,44   12,44         
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spolu   40,05 41,15 39,54         

                  

za aug. - dec. 
2014   196,48 191,71 190,10         
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V zmysle MSN u tukov a mäsa nie je možnosť zohľadnenia tolerancie pri výdaji vynormovaných 
potravín. 
 

- olej (karta č. 331)  
Za august – december 2014 množstvo prijaté na sklad 207 l, vydané do spotreby 192,28 l, 
ostalo 14,72 l, ktoré boli presunuté do nového roka. 
Normovaná spotreba za uvedené obdobie bola 170,67 l, skutočnosť vydania do spotreby činila 
192,28 l, čo je prekročenie o 21,61 l ako stanovuje norma. Pri cene cca 1,32 €/l je to o 28,53 
€ viac. 

- maslo (karta č. 603)  
Za august – december 2014 množstvo prijaté na sklad 73,13 kg, vydané do spotreby 65,90 kg, 
ostalo 7,23 kg, ktoré boli presunuté do nového roka. 
Normovaná spotreba za uvedené obdobie bola 69,73 kg, skutočnosť vydania do spotreby činila 
65,90 kg, čo je o 3,83 kg menej ako stanovuje norma. Pri cene cca 5,40 €/kg je to o 20,68 € 
menej. 

- bravčové plece (karta č. 20)  
Za VIII. – XII. 2014 množstvo prijaté na sklad 54,15 kg, vydané do spotreby 54,15 kg, 
k 31.12.2014 ostalo 0,00 kg. 
Normovaná spotreba činila 48,76 kg, skutočnosť vydania do spotreby 54,15 kg, čo predstavuje 
o 5,39 kg viac ako stanovuje norma. Pri cene cca 3,50 €/kg to činí o 18,87 € viac. 

- bravčové karé (karta č. 16)  
Za VIII. – XII. 2014 množstvo prijaté na sklad 15,00 kg, vydané do spotreby 13,84 kg, 
k 31.12.2014 ostalo 1,16 kg, čo bolo presunuté do nového roka. 
Normovaná spotreba činila 13,84 kg, skutočnosť vydania do spotreby 13,84 kg, čím stanovená 
norma bola dodržaná.  

- bravčové stehno (karta č. 21)  
Za VIII. – XII. 2014 množstvo prijaté na sklad 156,42 kg, vydané do spotreby 156,42 kg, 
k 31.12.2014 ostalo 0,00 kg. 
Normovaná spotreba činila 143,90 kg, skutočnosť vydania do spotreby 156,42 kg, čo 
predstavuje o 12,52 kg viac ako stanovuje norma. Pri cene cca 4,20 €/kg to činí o 52,58 € viac. 

- Hovädzie zadné (karta č. 141)  
Za VIII. – XII. 2014 množstvo prijaté na sklad 191,71 kg, vydané do spotreby 190,10 kg, ostalo 
1,61 kg, čo bolo presunuté do nového roka. 
Normovaná spotreba činila 196,48 kg, skutočnosť vydania do spotreby 190,10 kg, čo 
predstavuje o 6,38 kg menej ako stanovuje norma. Pri cene cca 6,90 €/kg to činí o 44,02 € 
menej. 

- Mlieko 1,5 % (karta č. 294)  
Za august – december 2014 množstvo prijaté na sklad 864 l, vydané do spotreby 770 l, ostalo 
94 l, čo bolo presunuté do nového roka. 
Normovaná spotreba činila 854,43 l, skutočnosť vydania do spotreby 770 l, čo je o 84,43 l 
menej ako stanovuje norma. Pri cene cca 0,56 €/l je to o 47,28 € menej. Porovnanie 
normovaná spotreba a skutočný výdaj do spotreby v jednotlivých dňoch daného obdobia 
uvádza vyššie uvedená tabuľka.  
Mlieko 1,5 % bolo prijaté aj na kartu č. 293 v auguste 2014 v množstve 6,00 l, v danom mesiaci 
aj vydané do spotreby v množstve 6,00 l.  Normovaná spotreba na normovacích hárkoch na 
kartu č. 293 nie je preukázaná.  

- Dňa 25.8.2014: jedálny lístok (JL) – polievka šošovicová mliečna, rizoto s mäsom a zeleninou, 
kyslá uhorka, čaj ovocný. Normovací hárok (NH) – karta č. 21 kuracie rezne – normované 2,16 
kg, vydané 1,27 kg, normované 0,05 kg, vydané 0,89 kg, t.j spolu normované 2,21 kg, vydané 
2,16 kg. Pod kartou č. 21 je bravčové stehno, ktoré pre daný deň nebolo normované a výdaj 
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bravčové stehno 25.8. bolo v množstve 0,89 kg. Kuracie rezne sú vedené na karte č. 909, príjem 
na danú kartu bol 25.8. v množstve 2,22 kg v cene 5,59 €/kg a výdaj z karty dňa 3.9. v množstve 
2,22 kg. Z uvedeného nie je zrejmé z čoho sa varilo. (Kuracie prsia – karta č. 253 – príjem bol 
28.8. v množstve 36 kg, výdaj 3.9., ....). 

- Dňa 3.10.: NH – karta č. 136 hovädzie zadné! – má byť hovädzie pliecko: norma 0,00 kg, vydané 
2,66 kg; č. 141 hovädzie zadné: norma 3,99 kg, vydané 1,75 kg. Stravný list – vydané do 
spotreby: č. 136 množstvo 2,66 kg, č. 141 množstvo 1,75 kg. Na karte č. 136 vydané 2,66 kg,  
č. 141 množstvo 1,75 kg. Spolu vydané 4,41 kg.  
Norma hovädzie zadné 3,99 kg á 6,75 €/kg = 26,93 €. Skutočnosť hovädzie plece 2,66 kg á 5,90 
€/kg = 15,70 € a hovädzie zadné 1,75 kg cca 6,83 €/kg = 11,95 €, celkom 27,65 €. Rozdiel - výdaj 
do spotreby je o 0,72 € viac. 

- Dňa 9.10.: NH – karta č. 331 olej: norma 1,63 l, vydané 1,63 l. Stravný list – vydané do spotreby 
1,63 l. Na karte č. 331 vydané 8,18 l. 
Dňa 10.10.: NH – karta č. 331 olej: norma 1,60 l, vydané 1,20 l; č. 331 petržlen! - má byť olej: 
norma 0,69 l, vydané 0,60 l; č. 331 olej na plech: norma 0,88 l, vydané 0,88 l; č. 331 olej na 
potretie: norma 1,11 l, vydané 1,11 l; spolu normované  4,28 l, bez petržlen 3,59 l. Na stravnom 
liste vydané z č. 331: 1,20 + 0,60 + 0,88 + 1,11 = 3,79 l. Na karte č. 331 vydané 3,79 l. Petržlen 
vedený na karte č. 363. 
Norma 4,28 l cena celkom 5,75 €, skutočnosť 3,79 l cena celkom 5,14 €. Rozdiel - výdaj do 
spotreby je o 0,61 € nižší. 

- Dňa 29.10.: NH – karta č. 20 bravčové stehno! – má byť bravčové plece: norma 0,00 kg, vydané 
2,60 kg; č. 21 bravčové stehno: norma 12,34 kg, vydané 9,70 kg. Stravný list vydané č. 20 
množstvo 2,60 kg, č. 21 množstvo 9,70 kg. Na karte č. 20 vedené bravčové plece. Normované 
12,34 kg, skutočnosť vydania do spotreby podľa karty zásob – č. 20 br. plece množstvo 2,60 kg, 
č. 21 br. stehno množstvo 9,70 kg. Spolu vydané 12,30 kg.  
Norma bravčové stehno 12,34 kg á 4,10 €/kg = 59,59 €, skutočnosť bravčové plece 2,60 kg  
á 3,50 €/kg a bravčové stehno 9,70 kg á 4,10 €/kg, skutočnosť spolu 48,87 €. Rozdiel - výdaj do 
spotreby je o 10,72 € nižší. 

- Dňa 7.11.: NH – karta č. 331 múka hladká špeciál – má byť olej: norma 0,39 l, vydané 0,45 l.  
- Dňa 12.12.: NH – karta č. 307 olej – má byť múka hladká špeciál: norma 050 kg, vydané 0,50 

kg. 
- Dňa 15.12.: JL uvedené hrušky. 

NH – v názve jedla uvedené jablká, v surovinách uvedené: karta č. 214 mlieko – má byť 
broskyňový kompót: norma 0,00 kg, vydané 15,50 kg á 1,94 €/kg, spolu 30,00 € a karta č. 495 
hrušky: norma 0,00 kg, vydané 10,00 kg á 0,62 €/kg, spolu 6,24 €. ?? 

- 19.12.: NH – karta č. 833 maslo – má byť vegeta bez glutamanu: norma 0,00 kg, vydané 3,50 
kg. Z karty č. 833 v daný deň vydané 0,00 kg. Karta č. 603 maslo: norma 4,02 kg, vydané 3,70 
kg. 
NH – karta č. 258 olej: norma 0,00 kg, vydané 2,01 kg.  ?? Olej je vedený na karte č. 331. 

 
Vyššie uvedenými zisteniami konštatujem nesúlad s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č.366/2007 
Z.z. v z.n.p. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania § 4 ods. 1) písm. 
b) a c), podľa ktorej výroba jedál v stravovacích zariadeniach sa riadi materiálno-spotrebnými normami 
pre školské stravovanie a podľa receptúr pre školské stravovanie, charakteristické pre príslušnú 
územnú oblasť. Porušenie uvedeného právneho predpisu v prípadoch prekročenia normy – olej, mäso 
– bravčové plece, bravčové stehno, možno považovať za nehospodárne nakladanie s verejnými 
finančnými prostriedkami – porušenie zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v z.n.p., § 2 ods. 2) písm. l) hospodárnosťou sa rozumie minimalizovanie nákladov na vykonanie 
činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase pri zachovaní ich primeranej úrovne 
a kvality. 
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Normované náklady a skutočné náklady vydané do spotreby sú dôležitými ukazovateľmi. Plusové 
hodnoty znamenajú šetrenie oproti normovaným nákladom, mínusové hodnoty znamenajú 
prekročovanie normovaných hodnôt. Za kontrolované obdobie bol rozdiel za bežný mesiac: 
k 31.12.2014 je 0,29 €, k 30.6.2015 je 37,80 €, k 31.7.2015 je 0,24 € bol rozdiel vyrovnaný na takmer 
nulu. Z Mesačného výkazu – List č. 1: 

Mesiac                          
€ 

Prenos 
z predchádz. 

mesiaca 

Stav za bežný 
mesiac 

Rozdiel od 
začiatku roka 

 

VIII/2014 0,02 34,70 34,72  

IX/2014 34,72 185,38 220,10  

X/2014 220,10 90,07 310,17  

XI/2014 310,17 0,06 310,23  

XII/2014 310,23 -309,94 0,29  

I/2015 0,29 334,52 334,81  

II/2015 334,81 -247,79 86,73 87,02 

III/2015 86,73 146,74 233,47 233,76 

IV/2015 233,76 -49,15 184,61  

V/2015 184,61 138,19 322,80  

VI/2015 322,80 -285,00 37,80  

VII/2015 37,80 -37,56 0,24  

VIII/2015 0,24 0,00 0,24  

IX/2015 0,24 688,74 688,98  

 

Mesiac                          € Normované náklady Skutočné náklady Rozdiel 

VIII/2014 154,62 119,92 34,70 

IX/2014 3 214,47 3 029,09 185,38 

X/2014 3 669,71 3 579,64 90,07 

XI/2014 3 322,96 3 322,90 0,06 

XII/2014 2 555,95 2 865,89 -309,94 

I/2015 2 779,29 2 444,77 334,52 

II/2015 2 020,60 2 268,39 -247,79 

III/2015 3 261,82 3 115,08 146,74 

IV/2015 2 801,13 2 850,28 -49,15 

V/2015 2 918,09 2 779,90 138,19 

VI/2015 3 362,15 3 647,15 -285,00 

VII/2015 43,68 81,24 -37,56 

VIII/2015 - - - 

IX/2015 3 935,35 3 246,61 688,74 

 
Zákonní zástupcovia detí, zamestnanci a ostatní stravníci uhrádzajú za nákup potravín na stravovanie 
príslušnú finančnú čiastku podľa kategórie. V zmysle VZN č. 4/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach, vrátane doplnkov, tzn. v platnom znení, čl. 3 bod 5. 
príspevok v školskej jedálni pre stravníkov od 6 – 11 rokov činí 0,95 €, pre 11 – 15 rokov 1,01 €, pre 
dospelí stravníci 1,12 € a tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v príslušnom mesiaci. V zmysle 
VZN č. 2/2012 o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni v platnom znení, čl. II. písm. a) 
výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady  na jedno hlavné jedlo – obed je určená sumou 
0,07 €. Kontrolou bolo zistené – prípady stravné sa neuhrádza vopred, v stanovenom termíne, sú 
nedoplatky. Tieto nedoplatky sú spravidla vyrovnané na konci školského roka alebo na začiatku nového 
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školského roka. Uvedeným zistením konštatujem nedodržanie čl.3 bod 5. VZN č. 4/2008 príspevok na 
čiastočnú úhradu nákladov sa uhrádza vopred do 10. dňa v príslušnom mesiaci. Cena stravného pre 
žiakov v hmotnej núdzi sa odvíja od Výnosu MPSVaR SR v platnom znení, ktorým sa upravuje príspevok 
na stravovanie detí v hmotnej núdzi. 
Evidenciu stravníkov, výkaz stravovaných osôb sa vedie prostredníctvom programu SOFT-GL. 
Cena jedla pozostáva z hodnoty finančného limitu na nákup potravín a hodnoty režijných nákladov. 
Výpočet réžie na jedno jedlo pre rok 2014 vychádzal zo skutočných nákladov ŠJ za obdobie január až 
december roka predchádzajúceho roka (mzdy, odvody, energie, opravy a údržba, materiál, služby) 
a z počtu vydaných obedov a pokrmov v tom roku. Finančný limit na potraviny pre daný rok bol 
stanovený z celkových príjmov za stravné za predchádzajúci rok a počtu vydaných jedál v danom 
období. Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie vo výške 55 % z ceny hlavného jedla vo 
vlastnom stravovacom zariadení (na potravinové a režijné náklady) je odvádzaná a poukazovaná na 
rozpočtový príjmový účet školskej jedálne, čo je v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. zákonník práce 
§ 152 v z.n.p.. Taktiež je poukazovaný príspevok zo sociálneho fondu a platba zamestnanca. Cudzí 
stravníci si hradia cenu hlavného jedla v plnej výške. U cudzích stravníkov prípady, že na stravné je im 
poskytnutý príspevok z mesta. Výpočet réžie pre rok 2014 vychádzal z časti celkových nákladov (mzdy, 
odvody, prevádzkové náklady) vo výške 34 905 € a počtu vydaných jedál a pokrmov za rok 2013 - 
31 378, réžia na jedno jedlo činí 1,11 €, skutočnosť réžie na jedno jedlo bola určená vo výške 1,- €.  
Obdobne pre výpočet réžie pre rok 2015: celkové náklady – 37 934 €, počet vydaných jedál 31 483, 
réžia na jedno jedlo činí 1,20 €; skutočnosť réžie na jedno jedlo bola určená vo výške 1,- €.  

V zmysle Smernice mesta Krompachy č. 2/2013 čl. IV Finančné limity  
bod 2.: Zákazka typu „A“ je, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo 
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok: 

do 6.3.2014 od 6.3.2014 

je nižšia ako 1 000,- € bez DPH a) je nižšia ako 5 000,- € bez DPH 

dodanie tovaru vrátane potravín dodanie tovaru vrátane potravín 

alebo poskytnutie služby alebo poskytnutie služby 

alebo uskutočnenie stavebných prác b) je nižšia ako 10 000,- € bez DPH 

  uskutočnenie stavebných prác 

 
bod 3.: Zákazka typu „B“ je, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo 
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok: 

do 6.3.2014 od 6.3.2014 

a) je rovná alebo vyššia ako 1 000,- €       
a nižšia  ako 20 000,- € bez DPH 

a) je rovná alebo vyššia ako 5 000,- €            
a nižšia  ako 20 000,- € bez DPH 

dodanie tovaru okrem potravín dodanie tovaru okrem potravín 

alebo poskytnutie služby alebo poskytnutie služby 

b) je rovná alebo vyššia ako 1 000,- €       
a nižšia  ako 30 000,- € bez DPH 

b) je rovná alebo vyššia ako 10 000,- €          
a nižšia  ako 30 000,- € bez DPH 

uskutočnenie stavebných prác uskutočnenie stavebných prác 

c) je rovná alebo vyššia ako 1 000,- €       
a nižšia ako 40 000,- € bez DPH 

c) je rovná alebo vyššia ako 5 000,- €             
a nižšia ako 40 000,- € bez DPH 

 dodanie tovaru, ktorým sú potraviny  dodanie tovaru, ktorým sú potraviny 
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Od 1.12.2015 nadobudla platnosť a účinnosť Smernica č. 1/2015 upravujúca postup verejného 
obstarávateľa Mesta Krompachy pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru vrátane potravín, zákaziek na 
poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác. 
Kontrolovaný subjekt nepredložil Plán obstarávania tovarov, zhotovenia prác a dodania služieb za 
kontrolované obdobie postupom podľa § 9 ods. 9) zákona o verejnom obstarávaní, ktorý má 
predstavovať požiadavky obstarania zákaziek, ktoré je nevyhnutné zaobstarať v rozpočtovom roku na 
zabezpečenie činnosti a slúžiť na koordináciu obstarávania. 
Kontrolovaný subjekt nepredložil podklady k verejnému obstarávaniu za rok 2014. Ku kontrole bolo 
predložené Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky s uvedením predpokladanej hodnoty 
zákazky (PHZ) pre rok 2015 na: mlieko a mliečne výrobky – PHZ 3 200 €, školské mlieko a mliečne 
výrobky – PHZ 750 €, školské ovocie – PHZ 600 €, džúsy a doplnkové jedlá – PHZ 1 200 €, zemiaky – PHZ 
2 000 €, pečivo – PHZ 900 €, priebežne chýbajúce potraviny – PHZ 600 €, ovocie a zelenina – PHZ 3 200 
€, múka, koreniny, cukor, kompóty, strukoviny a cestoviny – PHZ 8 500 €, mrazené výrobky, ryby 
a zelenina, mrazená hydina – PHZ 7 400 €, mäso, mäsové výrobky – PHZ 6 800 €, ktoré boli vypracované 
dňa 29.1.2015 a 11.2.2015. Na uvedených odôvodneniach nie je určené o aký typ zákazky sa jedná, 
nie je preukázané určenie výšky predpokladanej hodnoty. V ôsmich prípadoch išlo o zákazku typu A, 
v troch prípadoch o zákazku typu B - nie je preukázané výzva na predloženie cenovej ponuky, súťažné 
podklady, cenové ponuky, odôvodnenie, vyhodnotenie výberu dodávateľa, oznámenie o výsledku 
prieskumu trhu jednotlivým uchádzačom, u zákaziek, u ktorých nevykonal prieskum trhu nie je 
vypracovaný dokument Odôvodnenie nevykonania prieskumu trhu v zmysle Smernice mesta č. 
02/2013 čl. VI. bod 16. Uvedenými zisteniami kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so 
Smernicou č. 2/2013 o zadávaní zákazky na dodanie tovaru vrátane potravín, poskytnutie služby, alebo 
uskutočnenie stavebných prác, ktoré nespĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 2) alebo ods. 3) písm. b) 
a písm. c) zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu vychádzali pri určení PHZ zo skutočnosti 
predchádzajúcich rokov a predpokladu na daný rok.  

Kontrolou bolo zistené, na objednávkach rok 2014, na faktúrach prípady v roku 2014 - nie je 
preukázané vykonanie predbežnej finančnej kontroly, na zmluvách je vykonaná predbežná finančná 
kontrola, aj tam, kde je vykonaná predbežná finančná kontrola, t.j. overenie finančnej operácie PFK, 
nie je dodržaný postup overenia v zmysle  § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. 
v z.n.p.. Uvedené zistenia nie sú v súlade s § 2 ods. 2) Na účely tohto zákona sa rozumie písm. j) 
„finančnou operáciou príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, 
právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.“, § 6 ods. 1) a § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona 
č. 502/2001 Z.z. v z.n.p., resp. tam, kde je vykonaná chýba dátum a podpis zodpovedného 
zamestnanca. 
 
Kontrolou bolo zistené, zmluvy, objednávky, faktúry, týkajúce sa predmetu kontroly, vybraté 
náhodným výberom, sú zverejnené na webovom sídle základnej školy, čo je v súlade so zákonom  
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.. 
 
Mesto by malo zabezpečiť priebežne kontrolu v zariadeniach školského stravovania v súlade s platnou 

legislatívou.  

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v z.n.p. :  

Obec ako školský úrad - činnosti podľa § 6 odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje 

obci zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3. 

§ 6 ods. 5 daného zákona Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, 

v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom ... . 
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§ 6 ods. 8 daného zákona Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, 
ktorých je zriaďovateľom, ďalej  
a) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania  
s výnimkou kontroly podľa §13   a v oblasti školského stravovania, [pozn. vykonáva školská inšpekcia: 
kontrolujú výchovno–vzdelávaciu činnosť] 
c) vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,  
d) poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam. 
 

 

 

 

 

V Krompachoch 28.4.2016 
        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/596/20160101#paragraf-13

