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Podľa ustanovenia § 19c, § 19d a § 19e ods. 1 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji 
(ďalej len „VZN č. 1/2016“), na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 336/2020 z 18. 12. 2020 a na základe Poverenia hlavného kontrolóra 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 26/2021 zo dňa 19. 03. 2021 vykonali zamestnanci 
Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36063606 
(ďalej len „oprávnená osoba“) v termíne od 17. 04. 2021 kontrolu dodržiavania zákona 
č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“).  

 
Cieľom kontroly bolo preveriť postup škôl pri poskytovaní odmeny za produktívnu prácu 

žiakom, ktorí na praktickom vyučovaní vykonávali produktívnu prácu za obdobie rokov 2019 
a 2020. Povinnou osobou bola príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava, 
IČO: 31780466 (ďalej len „povinná osoba“). 

 
Oprávnená osoba vypracovala dňa 16. 12. 2021 Správu z kontroly dodržiavania 

zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. Kontrolou bolo zistené, že: 
 

 zmluvy uvedené v bodoch 1 a 3 správy z kontroly neobsahovali spôsob účasti inštruktora 
na hodnotení a klasifikácii žiaka a počty žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní, 
čím došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 2 písm. g) a j) zákona o odbornom vzdelávaní. 
Kontrolou náležitostí predložených zmlúv bolo zistené, že zmluvy uvedené v bodoch 2, 4, 
6 a 7 tejto správy neobsahovali počty žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní, 
čím došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 2 písm. g) zákona o odbornom vzdelávaní, 

 zmluvy uvedené v bodoch 5, 8, 9 a 10 správy z kontroly neobsahovali finančné 
zabezpečenie žiakov, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 2 písm. l) zákona 
o odbornom vzdelávaní.  

  
Podľa ustanovenia § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia 
§ 22 ods. 5 VZN č. 1/2016 bola kontrola skončená dňom zaslania správy povinnej osobe dňa 
20. 12. 2021. 

   
 


