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1.Úvod 
 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu  našej rozpočtovej organizácie je spracovávaná  

v súlade so zákonom č.  523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ďalej v 

súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov. Predkladaná správa hodnotí naše hospodárenie s 

rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015. 

 

2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie 
 

Základná škola s materskou školou, Ul. Gorkého 33 v Martine je zriadená ako samostatný 

právny subjekt - rozpočtová organizácia  mesta Martin od 1. 9. 2004.  Poskytuje základné 

vzdelávanie v zmysle zák. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej 

organizácie je  materská škola,  školský klub detí a školská jedáleň. V školskom roku 2014/2015 

poskytovala škola základné vzdelanie 457 žiakom v dvadsiatich štyroch triedach. Školský klub 

navštevovalo 120 žiakov. Materskú školu navštevovalo 103 detí v štyroch triedach. Priemerný 

evidenčný počet zamestnancov bolo 70,80 z toho pedagogických je 46,50 a priemerný počet 

fyzických osôb je 72,7 a z toho pedagogických zamestnancov je 47,7. V školskom roku 

2015/2016 poskytuje škola základné vzdelanie 428 žiakom. Školský klub navštevuje 106 žiakov 

a materskú školu navštevuje 98 detí v štyroch triedach. Priemerný evidenčný počet 

zamestnancov je 71,5 z toho pedagogických je 45,84 a priemerný počet fyzických osôb je 70,89 

a z toho pedagogických zamestnancov je 45,84. 

  

3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet mesta 

a vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2015  

bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a plnenie rozpočtu  

je uvedené v samostatnej tabuľke.  Schválený rozpočet bežných príjmov z vlastných zdrojov bol 

65 500,00 €. Realizovaným opatreniami bol upravený na sumu 66 500,00 €. Pôvodný rozpočet  

výdavkov bol určený vo výške 1 005 521,00 €. Rozpočtovými opatreniami realizovanými počas 

hodnoteného obdobia  bol upravený na sumu  1 208 592,00 €.  

 

3.1. Rozpočtové opatrenia 
 

Podľa evidencie bol rozpočet bežných výdavkov upravovaný nasledovnými rozpočtovými 

opatreniami zo strany zriaďovateľa:   

 
 

P. č. 

Dátum rozpočtového 

opatrenia 

 

Druh rozpočtového opatrenia 

Zmena 

rozpočtu  v € 

1.  11.02.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky VLZ (600) –  (kód zdroja 41) S11=7  

 
-523 

2. 11.02.2015 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky VLZ (700) - (kód zdroja 41) 

S11=7 
+523 

3. 16.02.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111) 

normatívne 
+66 129 

4 16.02.2015 Zmena rozpočtu bežných výdavkov ŠR (600) – (kód zdroja 111) S11=2 

asistenti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
+13 650 

5. 16.02.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) 

nenormatívne na predškolákov 
-139 

6. 16.02.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky ŠR (600) – (kód zdroja 111) S11=5 

účelové na žiakov zo SZP 
+2 968 
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7. 16.02.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) ŠR – (kód zdroja 111) S11=1 

nenormatívne za vzdelávacie poukazy 
+4 860 

8. 20.02.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111)  

normatív. na asistenta učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhod., nadaním 
+2 400 

9. 20.02.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111)  

normatívne na asistenta učiteľa pre žiakov zo SZP 
+4 500 

10. 27.02.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 41) S11=4 

normatívne na originálne kompetencie 
+ 19 434 

11. 23.04.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111)  

normatívne na asistenta učiteľa pre žiakov zo SZP 
+4 500 

12. 30.04.2015 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky (700) – (kód zdroja 46) +737 

13. 02.06.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111) S11=6 

nenormatívne  - príspevok na učebnice 
+1 628 

14. 05.06.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 41) S11=4 

účelové na havárie školských objektov 
+20 800 

15. 10.06.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 41) S11=4 

iné účelové dotácie 
+1 122 

16. 09.092015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111) S11=2 

normatív. na asistenta učiteľa pre žiakov so zdrav. znevýhod., nadaním 
 +6 825  

17. 16.09.2015 Zmena rozpočtu bežné príjmy (kód zdroja 71) 

darovacie prostriedky 
+1 000 

18. 16.09.2015 Zmena rozpočtu bežné príjmy (kód zdroja 71) 

darovacie prostriedky 
+1 000 

19. 21.09.2015 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky (700) - (kód zdroja 41 ) S11=4 

rekonštrukcia okenných blokov budova ZŠ a telocvičňa 
+30 022 

20. 21.09.2015 Zmena rozpočtu kapitálové výdavky (700) – (kód zdroja 41) S11=4 

nákup univerzálneho robota ŠJ 
+3 700 

21. 30.09.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 41) S11=4 

normatívne OK 
-1 609 

22. 13.11.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111)  

normatívne ŠR 
-10 620 

23. 13.11.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111) S11=1 

nenormatívne ŠR - za vzdelávacie poukazy 
-984 

24. 13.11.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111)  

nenormatívne ŠR - príspevok na predškolákov 
+760 

25. 24.11.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111) S11=5 

nenormatívne ŠR – príspevok na vzdelávanie žiakov zo SZP 
-106 

26. 30.11.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 41) S11=4 

účelová – na zlepšenie materiálno technickej vybavenosti športovísk 
+2 250 

27. 1.12.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 41) S11=4 +6 400 

28. 2.12.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111) 

normatívne ŠR na kreditové príplatky a dofinancovanie PK 
+16 375 

29. 2.12.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111) 

normatívne ŠR na vyplatenie mimoriadnych odmien zamestnancov 
+6 532 

30. 10.12.2015 Zmena rozpočtu bežné výdavky (600) – (kód zdroja 111) 

účelové na odchodné 
+1 972 

31. 21.12.2015 Zmena rozpočtu bežný výdavky (600) – (kód zdroja 111) 

na hmotnú núdzu 
-2 035 

 

Rozpočtová organizácia sústreďovala všetky svoje príjmy na príjmovom účte.   Rozpočtované 

výdavky boli realizované výhradne z výdavkového účtu organizácie. Výnimku tvorili 

prostriedky na úhradu stravy, ktoré boli sústredené  na mimorozpočtovom  bežnom účte 

školského stravovania, z ktorého sme priamo uhrádzali výdavky súvisiace s nákupom potravín 

školského stravovania a prostriedky sociálneho fondu. 
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3.2. Skladba záväzných ukazovateľov rozpočtu príjmov a výdavkov a ich plnenie     
 

 

 

Záväzný ukazovateľ – zdroj rozpočtu 

Schválený 

rozpočet rok 

2015 

Upravený 

rozpočet rok 

2015 

Plnenie rozpočtu  

k 31. 12. 2015 

Percento 

plnenia 

upravenéh

o rozpočtu 

 0 € 0,00  

A. Bežné výdavky  
      prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu  

      kód zdroja 111 

634 284 755 534 755 534,48 100,00 

V tom: 

A.1. Normatívne na prenesené kompetencie 
629 100 718 916 718 916,48 100,00 

z toho: 

A.1.1. Normatívne osobné výdavky 
538 253 620 815 620 813,41 100,00 

A.1.2. Normatívne prevádzkové výdavky 90 847 98 101 98 103,07 100,00 

A.2. Nenormatívne (účelové)  spolu: 5 184 36 618 36 618,00 100,00 
z toho: 

A.2.1. Normatívne príspevky na žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

0 2 862 2 862,00 100,00 

A.2.2. Vzdelávacie poukazy 0 3 876  3 876,00 100,00 
A.2.3. Na dopravu žiakov 0 0 0,00 0,00 
A.2.4. Odchodné 0 1 972 1 972,00 100,00 
A.2.5. Asistent učiteľa  0 20 475 20 475,00 100,00 
A.2.6. Mimoriadne výsledky žiakov 0 0 0,00 0,00 
A.2.7. Predškoláci 5 184 5 805 5 805,00 100,00 
A.2.8. Príspevok na učebnice 0 1 628 1 628,00 100,00 
B. Kapitálové výdavky 
      prostriedky ŠR poskytované prostredníctvom OÚ spolu 

0 0 0 0 

61v tom:  

B.1. Rozvojové projekty (napr. Infovek) 
0 0 0,00 0,00 

C. Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na     

aktiváciu  pracovných  síl 
0 0 0,00 0,00 

D. Výdavky z prostriedkov ŠR poskytnuté ÚPSVaR na 

hmotné núdze – kód zdroja 111 
7 000 4 965 4 964,88 100,00 

E. Výdavky z prostriedkov zriaďovateľa 

     kód zdroja 41 S12=4,resp. 46 
298 737 380 856 380 856,00 100,00 

v tom: 

E.1. Bežné výdavky na originálne kompetencie v školstve - normatívne 
   298 737 347 134 347 134,00 100,00 

z toho:  

E.1.1. Účelové prostriedky na plavecký výcvik pre žiakov 6.roč. ZŠ 
0 0 0,00 0,00 

E.1.2. Účelové prostriedky na dopravnú výchovu 0 0 0,00 0,00 
E.1.3. Účelové prostriedky na havárie školských objektov 0 20 800 20 800,00 100,00 
E.1.4. Prostriedky zriaďovateľa na prenesené kompetencie 0 0 0,00 0,00 
E.1.5. Účelové prostriedky na lyžiarsky výcvik 0 0 0,00 0,00 
E.1.6. Účelové prostriedky na reprezentačné účely 200 200 199,80 *99,90 

E.1.7. Účelové na zlepšenie MTV športovísk  0 2 250 2 249,99 100,00 

E.2.   Kapitálové výdavky 0 33 722 33 722,00 100,00 
E. 3.  Prostriedky zriaďovateľa z komisií mesta na iné účely okrem 

         oddielu 09 - vzdelávanie 
0 0 0,00 0,00 

F. Výdavky z vlastných zdrojov RO 65 500 67 237 65 037,45 96,73 
F.1 Bežné výdavky z vlastných zdrojov RO  

        kód zdroja 41 S11=7, resp. 71 
65 500 65 977 63 776,80 96,67 

F.2. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov RO  

         (zostatky z roku 2014 –kód zdroja 46) 
0 737 737,45 100,06 

F. 3. Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov kódy zdroja 41 S 12=7 

         Resp. 71 
0  523 523,20 100,04 

Výdavky celkom zo všetkých zdrojov (A až F) 1 005 521 1 208 592 1 206 392,81 99,82 

Príjmy z vlastných zdrojov RO 65 500 66 500 65 274,05 98,16 
*Podľa usmernenia a pokynov k dočerpaniu dotácií poskytnutých v roku 2015 môže organizácia nevyčerpaný zostatok účelových finančných 
prostriedkov zo zdrojov zriaďovateľa nižší ako 30,00 € použiť na dofinancovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2015 
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3.3. Bežné príjmy  

 

Rozpočet bežných príjmov, ktoré získavame vlastnou činnosťou základnej školy, materskej 

školy, školského klubu detí a školskej jedálne bol na rok 2015 vo výške 65 500,00 €. 

Rozpočtovými opatreniami za sledované obdobie bol upravený na výšku 66 500,00 €. Skutočne 

prijaté príjmy k 31. 12. 2015 boli v celkovej výške 65 274,05 €. V priebehu roka boli vlastnou 

činnosťou rozpočtovej organizácie prijaté finančné prostriedky v nasledovnej skladbe: 
 

Druh príjmov Skutočne prijaté 

príjmy k 31.12.2015 

Z prenajatých budov, priestorov a objektov 4 260,96 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 967,25 

Za školský klub detí 16 829,00 

Za materskú školu 8 132,42 

Za stravné 30 445,22 

Dobropisy, úroky a iné 2 639,20 

Darovacie prostriedky 1 000,00 

Spolu získané príjmy  65 274,05 

                                                                                              

 

Príjmy od 1. 1. 2015 do 31.12. 2015 

 

47%

7%

3%

12%

26%

5%

Stravné Prenájom Predaj výrobkov, tovarov a služieb MŠ ŠKD Dobropisy, darovacie, úroky a iné

Najväčší podiel na príjmoch mali poplatky za réžiu školského stravovania a to vo výške 47%, 

nasledujúce najvyššie príjmy boli z poplatkov za ŠKD vo výške  26%. Poplatky za materskú 

školu tvorili 12%. Príjmy z prenájmu tvorili 7% z celkovej výšky príjmov. Príjmy z dobropisov, 

darovacích prostriedkov a úrokov boli  5% a príjmy za predaj tovarov, výrobkov a služieb 3%. 
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3.4. Výdavky 
Pôvodný rozpočet  výdavkov v roku 2015 vo výške 1 005 521,00 € bol upravený rozpočtovými 

opatreniami na výšku 1 208 592,00 € a k 31. 12. 2015 bol vyčerpaný vo výške 1 206 392,81 € 

v nasledovnej skladbe: 

 mzdy, platy                                                                                                        673 455,59 € 

 poistné a príspevok do poisťovní                                                                      246 962,36 € 

 tovary a služby                                                                                                  274 572,35 € 

 bežné transfery                                                                                                      6 437,63 €                                                    

 dávky soc. Pomoci                                                4 964,88 €                                       

                                   

Osobné výdavky (mzdy, platy a odvody do poisťovní) boli vyplatené z bežných výdavkov  zo ŠR 

a aj od  zriaďovateľa (originálne kompetencie).  

Prevádzkové výdavky boli predovšetkým za dodávky  energií, vody, nákup všeobecného 

materiálu (čistiace potreby, papier a pod.).  

Z prostriedkov určených na reprezentačné výdavky sme vyčerpali čiastku 199,80 € na nákup 

materiálu použitého na občerstvenie účastníkov pracovných porád.  

Z kapitálových finančných prostriedkov sme zakúpili príslušenstvo ku konvektomatu v celkovej 

hodnote 523,20 €. 

Z prostriedkov štátneho rozpočtu nám boli pridelené finančné prostriedky na predškolákov 

v celkovej výške 5 805,00 €. Tieto prostriedky boli použité na nákup keramickej tabule, 

učebných pomôcok na dopravnú výchovu, stavebnicu OZY, hudobné nástroje, výpočtovú 

techniku a ďalšie učebné pomôcky. 

Zriaďovateľ nám poskytol účelové finančné prostriedky na výmenu okien a na opravu 

kanalizačného potrubia vo výške 20 800,00 €. Z toho 17 856,00 € bolo použitých na výmenu 

okien na budove školy a 2 944,00 € na opravu kanalizačného potrubia. 

Na výmenu okenných blokov poskytol zriaďovateľ pre našu organizáciu 30 022,00 €. K týmto 

prostriedkom sme ešte doložili kapitálové vlastné zdroje vo výške 737,45 €. 

Účelová dotácia v celkovej výške 2 250,00 € poskytnutá na zlepšenie materiálno technickej 

vybavenosti športovísk bola použitá na nákup florbalových hokejok, futbalových dresov, 

veľkých žineniek a iného športového materiálu. 

Pri porovnaní zdrojov, z ktorých  boli výdavky financované je skladba nasledovná:  

zo štátneho  rozpočtu (vrátane: hmotná núdza):                                   760 499,36 €           

z rozpočtu zriaďovateľa:                                                                         380 856,00 € 

z vlastných zdrojov:                                                                                     65 037,45 € 

 

Čerpanie prostriedkov z jednotlivých zdrojov k 31. 12. 2015 
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3.4.1. Zúčtovanie dotácií poskytnutých na výdavky k 31. 12. 2015 

 

Všetky dotácie pre našu rozpočtovú organizáciu boli poskytované prostredníctvom účtov 

zriaďovateľa na  výdavkový rozpočtový účet školy. Dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu 

zriaďovateľa boli poskytované mesačne spravidla vo výške 1/12-tiny upraveného rozpočtu. 

Účelovo určené dotácie boli poskytované jednorázovo v plnej výške.  Dotácie boli poskytnuté 

a použité nasledovne:       

                                                                                                                                                  
 

 

Druh dotácie 

 

Zdroj 

Poskytnuté 

dotácie  do 

31.12.2015 

 spolu 

€ 

Použitie 

dotácie  

do 31.12.2015 

€ 

Rozdiel 

(nedočerpanej 

dotácie) 

€ 

Dátum 

vrátenia 

nedočerpa

nej dotácie 

na účet 

zriaďovate

ľa 

 

 

Bežné výdavky normatívne na prenesené 

kompetencie 

štátny rozpočet 721 778,48 721 778,48 0,00  

Bežné výdavky príspevok na učebnice Štátny rozpočet 1 628,00 1 628,00 0,00  
Bežné výdavky vzdelávacie poukazy štátny rozpočet 3 876,00 3 876,00 0,00  
Bežné výdavky asistenti učiteľa štátny rozpočet 20 475,00      20 475,00 0,00  
Bežné výdavky predškoláci štátny rozpočet 5 805,00 5 805,00 0,00  
Bežné výdavky odchodné štátny rozpočet 1 972,00 1 972,00 0,00  

Bežné výdavky dopravné žiakov štátny rozpočet 0,00 0,00 0,00  
Bežné výdavky aktivácia prac. síl štátny rozpočet 0,00 0,00 0,00  
Bežné výdavky aktivácia prac. síl Európsky sociálny 

fond 
0,00 0,00 0,00  

Bežné výdavky hmotné núdze štátny rozpočet        4 964,88 4 964,88 0,00  
Bežné výdavky  originálne kompetencie zriaďovateľ 323 884,00 323 884,21 *0,21  
Bežné výdavky účelové na lyžiarsky  

výcvik pre žiakov 7. roč. 

zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  

Bežné výdavky účelové na plavecký  

výcvik pre žiakov 6. roč. 

zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  

Bežné výdavky účelové na reprezentačné 

účely 

zriaďovateľ 200,00 199,80 *0,20  

Bežné výdavky účelové z havarijného fondu zriaďovateľ 20 800,00 20 800,00 0,00  
Bežné výdavky prenesené kompetencie zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  
Bežné výdavky účelové z komisie 

zriaďovateľa 

zriaďovateľ 0,00 0,00 0,00  

Bežné výdavky účelové – MTV športovísk zriaďovateľ 2 250,00 2 249,99 *0,01  
Kapitálové výdavky  zriaďovateľ 33 722,00 33 722,00 0,00  
Kapitálové výdavky vlastné zdroje 

RO(r.2014) 

vlastné zdroje RO 737,45 737,45 0,00  

Kapitálové výdavky vlastné zdroj RO  vlastné zdroje RO 523,20 523,20 0,00  
Bežné výdavky vlastné zdroje RO vlastné zdroje RO 63 776,80 63 776,80 0,00  

Spolu všetky zdroje 1 206 392,81 1 206 392,81 0,00  
*Podľa usmernenia a pokynov k dočerpaniu dotácií poskytnutých v roku 2014 môže organizácia nevyčerpaný zostatok účelových finančných 
prostriedkov zo zdrojov zriaďovateľa nižší ako 30,00 € použiť na dofinancovanie originálnych kompetencií v školstve v roku 2014 
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4. Vybrané údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

V zmysle vyhl. MŠ SR č. 9/2006 Z. z. predkladáme informácie o vybraných ukazovateľoch 

nášho hospodárenia za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 nasledovne: 

 

 

Ukazovateľ 

Číslo 

riadku 
Celkové zdroje 

za rok 

        2015 spolu 

Čerpanie  

do 31. 12. 2015 

 

    

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 023-032 
001 1 208 592 1 206 392,81 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole MŠ SR cez OÚ spolu (§2 ods. 1 písm. a) 
zákona*) - súčet r. 003, 019 

002 755 534 755 534,48 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004, 007 
003 755 534 755 534,48 

normatívne - súčet r. 005, 006 
004 718 916 718 916,48 

mzdy a poistné 
005 620 815 620 813,41 

prevádzka 
006 98 101 98 103,07 

nenormatívne - súčet r. 008-018 
007  36 618 36 618,00 

odchodné, (§4 ods. 12 zákona*) 
008 1 972 1 972,00 

na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) 
009 0 0,00 

na asistentov učiteľa (§4 ods. 13 zákona*) 
010 20 475 20 475,00 

na predškolákov 
011 5 805 5 805,00 

na vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia (§4 ods. 13 zákona*) 
012 2 862 2 862,00 

príspevok na učebnice 
013 1 628 1 628,00 

na čiastočnú kompenzáciu objektívnych znevýhodnení 
014 0 0,00 

za mimoriadne výsledky žiakov (§4 ods. 14 zákona*) 
015 0 0,00 

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 
016 0 0,00 

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 
017 0 0,00 

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) 
018 3 876 3 876,00 

Kapitálové výdavky - súčet r. 019- 022 
019 0 0,00 

 rekonštrukcia školských objektov a modernizácia 
020 0 0,00 

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 
021 0 0,00 

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 
022 0 0,00 

Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 ods. 1 
písm. c), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) 

023 380 856 380 856,00 

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov r. 2014 
024 737 737,45 

 Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov 
025 523 523,20 

Prostriedky od iných fyzických a právnických osôb za prenájom priestorov a zariadenia škôl alebo 
školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces (§2 ods. 1 písm. d) 
zákona*) 

026 4 200 4 200,00 

Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. e), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) 
027 0 0,00 

Príspevky od rodičov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotnou starostlivosťou v školách a v školských zariadeniach  

028 56 045                        53 844,80 

Vo  vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči 
žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (§2 ods. 1 
písm. g), §2 ods. 2 písm. d) zákona*) 

029 0 0,00 

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. h), §2 ods. 2 písm. e) zákona*) 
030 0 0,00 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§2 ods. 1 písm. i), (§2 ods. 2 písm. f) zákona*) 
031 5 732 5 732,00 

Hmotná núdza (MPSVR SR) 
032 4 965 4 964,88 
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5. Záver 

 

Škola veľmi kladne hodnotí príspevok zriaďovateľa z havarijného fondu i kapitálových 

prostriedkov na odstránenie havarijného stavu pri zatekaní do budovy a výmene  drevených 

okien. Je potrebné ešte  vymeniť 130 okien.  

Z dôvodu  pravidelného poklesu žiakov je problematické  financovanie prevádzkových 

i osobných nákladov v prenesených kompetenciách. Po dohodovacom konaní a príspevku 

zriaďovateľa  v mesiaci december  škola má vyplatené všetky záväzky za rok 2015.  

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: A. Bařinková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


