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Úvod  
 
 
 Katolícke pedagogické a katechetické centrum n. o. (ďalej len KPKC, n. o.) so sídlom 
v Spišskej Novej Vsi vzniklo dňa 23.3.2005, je registrované na Obvodnom úrade Košice, IČO: 
35581441. Je organizáciou založenou Konferenciou biskupov Slovenska podľa zákona č. 
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 
v súlade s ustanovením Čl. 3 ods. 2 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
o katolíckej výchove a vzdelávaní. Poslaním KPKC n. o. je zabezpečovať tieto všeobecne 
prospešné služby: 

 Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 
o vypracovaním a vydávaním celonárodných publikácií  
o prípravou a zabezpečovaním celonárodných súťaží pre deti materských, 

a žiakov základných a stredných škôl  

 Vzdelávanie a výchova 
o poskytovaním metodicko-didaktickej a poradenskej služby 
o vypracovaním didakticko-metodických materiálov 
o zabezpečovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogických  a odborných 

zamestnancov  
o tvorbou manuálov a učebníc  
o  hospitačnou činnosťou a poradenstvom    

 Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby 
o analýzami, prieskumom a spracovaním pedagogickej činnosti katolíckych škôl 
o  inšpekčnou činnosťou na vyučovaní náboženskej výchovy a náboženstva 

katolíckeho vierovyznania   
KPKC n. o. v tomto spolupracuje s diecéznymi katechetickými úradmi v jednotlivých 

diecézach na Slovensku.   
 Na odborných zamestnancov KPKC n. o. sa vzťahuje zákon č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a doplnkov (§ 1, ods. 
2: „Tento zákon sa vzťahuje na... pedagogického zamestnanca v organizáciách kontinuálneho 
vzdelávania... v katolíckom pedagogickom a katechetickom centre zriadenom Konferenciou 
biskupov Slovenska...“). 
  
Orgánmi KPKC n. o. sú:  

 Správna rada KPKC, n. o.  

 Riaditeľ KPKC, n. o.  

 Dozorná rada KPKC, n. o.  
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PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ZA ROK 2014 
 
 
Úlohy, na ktoré bola sústredená činnosť v roku 2014:   
 

a) V prvom polroku 2014 na základe Organizačného poriadku Biblickej olympiády 
schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo KPKC, n. o. 
hlavným organizátorom celoslovenského kola. V roku 2014 ho organizovalo 
v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie. KPKC, n. 
o. spolupracovalo s odbornou komisiou Biblickej olympiády aj pri tvorbe a príprave 
súťažných úloh.  
 

b) Súčasťou Biblickej olympiády je výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“. 
Celoslovenské kolo – finále súťaže, vyhodnotenie víťazných prác z diecéznych kôl 
súťaže zabezpečilo KPKC, n. o.  
 

c) V roku 2014 bolo primárnou úlohou KPKC, n. o.  koordinovať tvorbu učebníc NV. Dňa 
19. januára sa uskutočnilo v Levoči záverečné stretnutie autorov učebníc so 
zástupcami KPKC n. o. a SSV na ktorom boli  odprezentované konečné verzie učebníc 
(okrem učebnice 3r. ZŠ, pretože tá sa skúšala v praxi...). Po tomto stretnutí sa 
učebnice odovzdali recenzentom na vypracovanie posudkov. Ku každej učebnici boli 
vypracované dva posudky, jeden recenzent bol z akademickej obce a jeden z praxe – 
učiteľ náboženstva. Autori na základe pripomienok recenzentov zapracovali do diela 
vecné pripomienky, aby sa takto pripravené učebnice odovzdali otcom biskupom na 
schválenie. Po ich schválení udelil učebniciam Nihil obstat Mons. Bernard Bober 
a Imprimatur Mons. Ján Orosch. V lete sa ešte uskutočnil transfer učebníc do 
východného obradu. Koncom septembra boli učebnice odovzdané do SSV 
a v priebehu jesene boli MŠVVaŠ SR zaradené do edičného plánu na školský rok 
2015/2016. Učebnice pre maďarskú národnostnú menšinu boli odovzdané 
zodpovedným pracovníkom na preklad do maďarského jazyka koncom novembra 
2014. Tieto učebnice by mali byť preložené ku koncu roka 2015 a do škôl by mali byť 
distribuované v školskom roku 2016/2017. 

 
d) Po dohovore Konferencie biskupov Slovenska, Správnej rady KPKC, n. o. a Katolíckou 

univerzitou v Ružomberku bolo sídlo KPKC, n. o. v júni 2013 premiestnené do 
priestorov Katolíckej univerzity Inštitútu Juraja Páleša v Levoči, kde sú náklady na 
prevádzku pomerne nižšie ako v pôvodnom sídle organizácie v Spišskej Novej Vsi. 
Taktiež sa v druhom polroku pripravovala zmluva s KU a KPKC, n. o., ktorá bola 
podpísaná 1. januára 2014. Oficiálna zmena adresy sídla (Bottova 15, 054 01 Levoča) 
nadobudla platnosť 15. januára 2015. 

 
e) Aj v roku 2014 pokračoval projekt „Noc čítania Biblie“. Tento rok v decembri ho KPKC, 

n. o. realizovalo v spolupráci s rádiom Lumen, Katolíckym biblickým dielom 
a biblistom doc. Františkom Trstenským. 
 

f) Od septembra 2014 prebiehala v spolupráci s odbornou komisiou a Diecéznym 
katechetickým úradom Trnavskej arcidiecézy intenzívna príprava celoslovenského 
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kola Biblickej olympiády a s ňou spojenej výtvarnej súťaže „Biblia očami detí 
a mládeže“ pre školský rok 2014/2015. Celonárodné kolo sa uskutoční v Melčiciach – 
Lieskové. 
 

g) KPKC, n. o. v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. akreditovalo v r. 2010 tieto štyri 
vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov katolíckych škôl 
a učiteľov náboženskej výchovy:  

a. Riadenie katolíckej školy a školského zariadenia (funkčné vzdelávanie) 
b. Inovácie v riadení katolíckej školy a školského zariadenia (funkčné inovačné 

vzdelávanie) 
c. Koordinácia školského kurikula predmetu náboženstvo/náboženská výchova 

(špecializačné štúdium) 
d. Kurikulum predmetu náboženstvo/náboženská výchova (aktualizačné 

vzdelávanie)  
V 1. polroku 2014 boli opätovné výzvy na možnosť prihlásiť sa na vyššie uvedené 
vzdelávacie programy, avšak pre veľmi nízky záujem (3 frekventantov) sa uvedené 
akreditované vzdelávania nerealizovali. 

 
j) V mesiacoch november a december 2013 pripravovalo KPKC, n. o. v spolupráci 
s FINPEDA Ltd. (Fínska spoločnosť zaoberajúca sa inovačnými metódami v školstve) 
vzdelávacie workshopy „Pohľad na školu v novom tisícročí" pre všetkých riaditeľov 
cirkevných škôl na Slovensku. Celý projekt je realizovaný podľa vzoru tzv. Fínskej školy, 
ktorej charakteristickou črtou sú inovácie v pedagogike, architektúre a technológiách. 
Konkrétne akcie boli realizované v priebehu roka 2014. Prvý úvodný workshop sa 
uskutočnil 6. marca 2014 v Levoči. Druhý praktický workshop sa uskutočnil 24. apríla 
2014 v Dolnom Kubíne. Lektormi týchto workshopov boli zahraniční (fínsky) odborníci 
venujúci sa školskému systému vo Fínsku. Celá akcia bola zakončená študijnou cestou do 
Fínska v dňoch od 9. do 14. júna 2014. Hlavným organizátorom týchto podujatí bolo 
KPKC, n. o. 
 
k) KPKC, n. o. vstúpilo v rámci poskytovania kontinuálneho vzdelávania do pilotnej 
spolupráce s MPC v Prešove. KPKC, n. o. na jar 2014 pripravilo vzdelávací program s 
názvom „Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa“ – duchovná formácia pre všetkých 
učiteľov cirkevných škôl. Je to aktualizačné vzdelávanie, ktoré je bezplatné pre všetkých 
frekventantov s možnosťou získania 15 kreditov. KPKC, n. o. je garantom tohto 
programu, a takisto je v jeho kompetencii výber lektorov. Tento program bol 
akreditovaný v lete roku 2014 a prvý kurz bol otvorený 14. novembra 2014 v priestoroch 
Cirkevného gymnázia Františka Assiského v Levoči. Do konca kalendárneho roka sa naň 
prihlásilo päť cirkevných škôl. 

          
 Správna rada KPKC, n. o. zasadala v roku 2014 dva krát, a to: 19. marca 2014 a 28. 
augusta 2014. Na svojich zasadnutiach riešila aktuálne problémy súvisiace 
s transformáciou a aktivitami KPKC, n. o. Zo zasadnutí sú vyhotovené zápisnice.   
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ 
OBSIAHNUTÝCH  
 

V súlade s § 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien 
a doplnkov  účtuje KPKC, n. o. v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná závierka je 
produktom účtovnej uzávierky. Predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného 
účtovníctva. Na základe účtovnej závierky je zostavený Výkaz ziskov a strát a Súvaha. Tieto 
doklady sú podkladom na vyhotovenie daňového priznania dani z príjmov.  
 

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Bottova 15, 054 01 Levoča 
Správa o hospodárení k 31.12.2014 

   Strediská    

Účet č. popis Suma 
spolu 

Súťaže 
Bibl.olymp. 

vzdelávanie tvorba správa 

501 Spotreba materiálu 792,42 612,19 25,54  154,69 

511 Opravy/udržiavanie      

512 cestovné 19531,41 1213,29 16261,46 1015,42 1041,24 

518 Ostatné služby 47205,95 2982,34 41066,38 734,76 2422,47 

521 Mzdové náklady 36111,92 1850   34261,92 

524 Sociálne a zdravotné 
poistenie 

12696,70 651,18   12045,52 

527 Zákonné sociálne 
náklady 

634,13    634,13 

538 Poplatky 141,12    141,12 

547 Náklady osobitné      

549 Bankové poplatky 126,80    126,80 

591 Zrážková daň z príjmu 0,70    0,70 

5.. Spolu náklady 117241,15 7309 57353,38 1750,18 50828,59 

       

601 Tržby za MP 3763,96   3763,96  

613 Zmena stavu zásob 
výrobkov 

-3544,15   -3544,15  

644 Úroky v banke 3,93    3,93 

647 Osobitné 
výnosy/autorské práva 
SSV 

20314,16   20314,16  

662 Príspevok KBS na 
bibl.olympiádu 

3700 3700    

662 Príspevok škôl na 
projekt FINPEDA 

49520  49520   

691 Príspevok MŠ SR na 
bibl. olympiádu 

3609 3609    

6.. Výnosy spolu 77366,90 7309 49520 20533,97 3,93 

       

Zisk+ 
Strata- 

Výsledok k 31.12.2014 -39874,25 0 -7833,38 18783,79 -50824,66 
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K 31.12.2014 KPKC, n.o. evidovala týchto zamestnancov:  
PaedDr. Majerský Milan,  riaditeľ KPKC (úväzok 0,5), pracovný pomer končí k 31.12.2014 
Harenčárová Mária (úväzok 0,5) – spracovanie ekonomickej agendy 
PaedDr. Ján Krett (0,25 úväzok) – metodik/informatik, pracovný pomer končí k 31.12.2014 
PaedDr. Marek Cimbala, metodik KPKC (úväzok 1,0 ) 
 
     Výsledok hospodárenia KPKC, n.o. za r. 2014 - strata 39.874,25 € bola v hlavnej miere 
zapríčinená z týchto dôvodov: 
1. KPKC, n.o. uzatvorilo v septembri 2014 so Spolkom sv. Vojtecha zmluvy o dielo na tlač 
pracovných zošitov. Napriek prísľubom SSV, finančné prostriedky vo výške 17.562,59 € 
nabehli na účet KPKC, n.o. až 17.1.2015 – táto položka bude zahrnutá vo výnosoch KPKC v r. 
2015. 
2. Pri realizácii aktivít vzdelávacieho projektu FINPEDU sme sa ocitli v situácii, keď v úvode sa 
44 účastníkov (škôl) záväzne prihlásilo do projektu. Žiaľ, počas plánovania jednotlivých 
aktivít, hlavne cesty do Fínska účasť odriekla podstatná časť škôl – na zabezpečenie celého 
projektu KPKC, n.o. nemala dostatok finančných prostriedkov.  
 

Stav finančných prostriedkov KPKC k 31.12.2014 
 

Stav v pokladni: 425,44 € 
Stav na bankovom účte: 23.323,16 € 
 

Záväzky a pohľadávky KPKC k 31.12.2014 
 

Účet 331 – zamestnanci: 2.710,67 € (mzdy boli vyplatené  4.1.2015) 
Účet 336 – sociálna a zdravotné poisťovne: 1.829,68 € (uhradené 10.1.2015) 
Účet 342 – daňový úrad – preddavková daň zo závislej činnosti: 516,52 € (uhradené 
10.1.2015) 
Záväzky voči dodávateľom a pohľadávky voči odberateľom k 31.12.2014 neevidujeme. 
 

Inventarizácia majetku  KPKC k 31.12.2014 
 

KPKC eviduje: 
- dlhodobý hmotný majetok vo výške 1.526,59 €  
- krátkodobý majetok vo výške 9.269,50 € 
- výrobky v účtovnej hodnote 86.056,34 € - tieto zásoby sú rozmiestnené po Diecéznych 
katechetických úradoch.   
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V Levoči 25.2.2015 
 
Vypracovala: Harenčárová Mária, ekonóm KPKC 
 
 
Schválil: PaedDr. Marek Cimbala, PhD, poverený vedením KPKC  
 
 
Prerokované na zasadnutí správnej rady dňa 27.3.2015 
 
 
Prílohy:  

1. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 Úč. NUJ 2 – 01 
2. Súvaha k 31.12.2014 Úč. NUJ 1 - 01            


