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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 2013
V roku 2013 sa v KPKC n. o. udiali dôležité organizačné a personálne zmeny, ktoré do
značnej miery ovplyvnili rozsah a kvalitu činností realizovaných v roku 2013. Na základe
rozhodnutia Správnej rady KPKC, n. o. zo dňa 29. mája 2013 bol 1. júna 2013 menovaný
Konferenciou biskupov Slovenska za riaditeľa KPKC, n. o. PaedDr. Milan Majerský na
polovičný úväzok, ktorý nahradil vo funkcii PaedDr. Jána Draveckého, PhD. Taktiež 1. júna
boli do pracovného pomeru prijatí Mária Harenčárová – ekonóm, Mgr., PaedDr. Ján Krett metodik; obaja na polovičný úväzok, a dňa 1. júla bol do zamestnania prijatý ako jediný na
plný úväzok PaedDr. Marek Cimbala, PhD. – metodik.
Dôsledkom uvedených zmien bola činnosť KPKC, n. o. v roku 2013 značne
redukovaná, no aj napriek tomu, najmä v druhom polroku vykazovalo KPKC, n. o. mnoho
aktivít.
Úlohy, na ktoré bola sústredená činnosť v roku 2013:
a) V prvom polroku 2013 na základe Organizačného poriadku Biblickej olympiády
schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo KPKC, n. o.
hlavným organizátorom celoslovenského kola. V roku 2013 ho organizovalo
v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Nitrianskej diecézy. 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) Koncom roka 2012 bolo z poverenia KBS uskutočnené pracovné stretnutie s Dr.
Pollákovou, vedúcou oddelenia Edičnej činnosti na Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR s cieľom dohodnúť postup súvisiaci s edíciou učebníc katolíckej
náboženskej výchovy. Následne začiatkom roka 2013 boli v spolupráci so Spolkom sv.
Vojtecha v Trnave vykonané praktické kroky vedúce k vydaniu učebníc katolíckeho
náboženstva: vyhlásenie výberového konania na autorov učebníc, rozdelenie
autorstva pre jednotlivé ročníky ZŠ a SŠ, samotná práca a koordinácia pri koncipovaní
učebníc. V súčasnosti sa ešte poniektoré učebnice finalizujú, pričom väčšina učebníc
je v rukách recenzentov.
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.
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e) V lete KPKC, n. o. opäť obnovilo pôvodné webové sídlo (www.kpkc.sk) s cieľom
zabezpečiť informovanosť a prístup k metodickým materiálom. Na webovom sídle
sme zaznamenali mesačne v priemere 5500 návštev.
f) Aj v roku 2013 pokračoval projekt „Noc čítania Biblie“. Tento rok v decembri ho KPKC,
n. o. realizovalo v spolupráci s rádiom Lumen a biblistom doc. Františkom
Trstenským.
g) Od septembra 2013 prebiehala v spolupráci s odbornou komisiou a Diecéznym
katechetickým úradom Prešovskej archieparchie intenzívna príprava celoslovenského
kola Biblickej olympiády a s ňou spojenej výtvarnej súťaže „Biblia očami detí
a mládeže“ pre školský rok 2013/2014. Celonárodné kolo sa uskutoční v Starej
Ľubovni.
h) 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 2. polroku 2013 boli opätovné výzvy na možnosť prihlásiť sa na vyššie uvedené
vzdelávacie programy, avšak pre veľmi nízky záujem (5 frekventantov) sa uvedené
akreditované vzdelávania nerealizovali.
i) Koncom roka 2013 KPKC, n. o. v spolupráci s KBS pripravilo projekt e-lerningového
vyučovania. E-learningové vyučovanie predstavuje najmodernejší spôsob výučby s
využitím informačných technológií. Je to implementácia informačných technológií do
vývoja, distribúcie a riadenia vzdelávania alebo výučby. E-learning je efektívnym
prostriedkom, ako sa spojiť so žiakmi a odovzdať im cenné informácie na diaľku. Chceme
ponúknuť takéto odovzdávanie informácií prostredníctvom on-line kurzov. Či sú to
pedagógovia, kňazi, animátori, katechéti atď., ktorým e-learning poskytne efektívny
nástroj manažmentu vzdelávania. Pre študentov E-learning predstavuje praktickú a
pohodlnú formu získavania informácií.
E-learningový program bol umiestnený na našom webovom sídle (www.kpkc.sk)
a momentálne prebieha školenie jednotlivých DKU, ktorí takto budú môcť na svojich
metodických dňoch toto inovačné vyučovanie predstaviť učiteľom NAB.
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.
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Akcie budú realizované v priebehu roku 2014 a lektormi budú pozvaní zahraniční
odborníci.
k) KPKC, n. o. vstúpilo v rámci poskytovania kontinuálneho vzdelávania do pilotnej
spolupráce s MPC v Prešove. KPKC, n. o. pripravilo projekt „Duchovný rozmer
katolíckeho učiteľa“ – duchovná formácia pre všetkých učiteľov cirkevných škôl či
učiteľov NAB. Je to inovačné vzdelávanie, ktoré bude bezplatné pre všetkých
frekventantov s možnosťou absolvovania duchovných cvičení a získaním 15 kreditov.
KPKC, n. o. zabezpečuje garanta tohto programu, ako aj jednotlivých lektorov pre
výučbu.
Správna rada KPKC, n. o. zasadala v roku 2013 tri krát, a to: 6. februára 2013, 29. mája
2013, 9. septembra 2013. 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.
a) Správa o hospodárení k 31.12.2013
Účet č. popis

Suma
spolu

501
511
512
518
518
518
518
521
524

Spotreba materiálu
Opravy/udržiavanie
cestovné
Občerstvenie, stravné
telefóny
poštovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Sociálne a zdravotné
poistenie
Zákonné sociálne náklady
Poplatky
Náklady osobitné
Bankové poplatky
Zrážková daň z príjmu
Spolu náklady

160,80
41,24
586,40
151,31
1.144,40
73,89
555,37
18.933,48
7.390,57

Tržby za MP
Zmena stavu zásob výrobkov
Úroky v banke
Osobitné výnosy/autorské
práva SSV
Príspevok KBS na
bibl.olympiádu
Príspevok MŠ SR na bibl.
olympiádu
Výnosy spolu

7.495,48
-10.025,60
4,94
38.987,86

527
538
547
549
591
5..
601
613
644
647
662
691
6..

Zisk+
Výsledok k 31.12.2013
Strata-

414,23
80,99
5.764,97
123,30
0,88
35.421,83

Suma/bibl. Suma
olympiáda správna
rada

138,64
151,31

5.764,97

5.764,97

289,95

Suma na
prevádzku
KPKC
160,80
41,24
447,76
0
1.144,40
73,89
555,37
18.933,48
7.390,57
414,23
80,99
0
123,30
0,88
29.366,91
7.495,48
-10.025,60
4,94
38.987,86

2.540,97

2.540,97

0

3224,-

3224,-

0

42.227,65

5.764,97

0

36.462,68

+6.805,82

0

- 289,95

+7.095,77
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Za rok 2012 KPKC dosiahla hospodársky výsledok/zisk vo výške 47.504,96 €, ktorý je doteraz
evidovaný ako nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
- Do 31.5.2013 KPKC neevidovala zamestnancov.
- Od 1.6.2013 má menovanie:
PaedDr. Majerský Milan, riaditeľ KPKC (polovičný úväzok)
- Od 1.6.2013 má pracovnú zmluvu:
Mária Harenčárová (polovičný úväzok) – spracovanie ekonomickej agendy
- Od 1.7.2013 má prac. zmluvu:
PaedDr. Ján Krett (0,5 úväzok) – metodik/informatik
PaedDr. Marek Cimbala, metodik KPKC (1celý úväzok )
K 31.12.2013 má KPKC 2,5 zamestnancov, prepočítaný priemerný počet zamestnancov za
obdobie 01 – 12/2013 je 1,33.
Organizátorom celoslovenského kola biblickej olympiády boli vyplatené odmeny (zúčtované
v mesiaci jún 2013) formou dohody o vykonaní práce vo výške 1.230,- eur, odvody do soc.
a zdrav. poisťovne predstavovali čiastku 432,96 eur. Tieto položky sú zahrnuté na
analytickom účte 547 118.

b) Stav finančných prostriedkov KPKC k 31.12.2013
Stav v pokladni: 1.018,35 €
Stav cenín (stravné lístky): 114,- €
Stav na bankovom účte: 58.065,57 €

c) Záväzky a pohľadávky KPKC k 31.12.2013
Účet 331 – zamestnanci: 2.171,54 € (mzdy boli vyplatené 4.1.2014)
Účet 336 – sociálna a zdravotné poisťovne: 1.464,99 € (uhradené 4.1.2014)
Účet 342 – daňový úrad – preddavková daň zo závislej činnosti: 415,46 € (uhradené
4.1.2014)
Účet 321 – dodávatelia: 81,10 € - faktúry uhradené v priebehu januára 2014:
- CSS č. faktúry 2223013012 za telefóny v hodnote 74,57 eur
- Slovak telekom č. faktúry 6757695061 za internet 6,53 eur
Účet 311 – odberatelia: 126,- €:
- Cirkevná základná škola Jána Palárika Raková č. faktúry 110634 v hodnote 78,- eur
- Rímskokatolícka cirkev farnosť Pruské – č. faktúry 13053 v hodnote 48,- eur
obidve faktúry sú po splatnosti, odberateľom boli opakovane zasielané urgencie
a upomienky – pohľadávky sú v riešení.
Upozorňujeme na skutočnosť, že v priebehu r. 2013 na bankový účet KPKC boli zaslané
finančné prostriedky – honoráre za učebnice náboženskej výchovy od Spolku sv. Vojtecha vo
výške 38.987,86 €.

8

d) Inventarizácia majetku KPKC k 31.12.2013
KPKC eviduje:
- drobný hmotný majetok vo výške 1.526,59 €
- výrobky v účtovnej hodnote 89.600,49 € - tieto zásoby sú rozmiestnené po Diecéznych
katechetických úradoch. Inventarizáciu sme spracovali na základe podkladov, ktoré sme
z jednotlivých diecéz dostali v písomnej forme.
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ZMENY V ORGÁNOCH KPKC, N. O. V ROKU 2013
V roku 2013 došlo k personálnym zmenám vo funkcii predsedu Správnej rady, kedy
Mgr. Jána Ducára nahradil PaedDr. Ján Dravecký, PhD. a taktiež riaditeľa KPKC, n. o. kedy bol
dňa 1.6.2013 do funkcie riaditeľa menovaný PaedDr. Milan Majersky. Správna rada má od
1.6.2013 dvanásť členov:
Predseda správnej rady: PaedDr. Ján Dravecký, PhD.,
Členovia: Mgr. Ján Ducár, ThDr. Marián Bublinec, PaedDr. Peter Cap, Mgr. Miroslav Jacko,
Mgr. Peter Gajdoš, Prof. ThDr. Jozef Leščinský, PhD., Mgr. Ing. Eugen Valovič, ThDr. Jozef
Šelinga, PhD., Jozef Adamkovič, Mgr. Ľudovít Malý, Dipl. Theol. Univ. Miroslav Macko,

V Spišskej Novej Vsi, 13. marca 2014
Vypracoval: PaedDr. Marek Cimbala, PhD.
Mária Harenčárová

Schválil:

PaedDr. Milan Majerský, riaditeľ KPKC, n. o.

Prerokované na zasadnutí správnej rady dňa 19.3.2014

Prílohy:
1. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 Úč. NUJ 2 – 01
2. Súvaha k 31.12.2013 Úč. NUJ 1 - 01
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