
 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia 
 Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec za rok 2018 

 
Základná škola s materskou školou, Školská 2, Podolínec (ďalej len „škola“) je samostatná rozpočtová 

organizácia. Súčasťou školy podľa zriaďovacej listiny, je materská škola, školská jedáleň pri základnej škole 

a školská jedáleň pri materskej škole, školský klub detí a centrum voľného času. Štatutárnym zástupcom 
školy je riaditeľ školy.  

V roku 2018 bol v škole priemerný počet zamestnancov 57. K 31.12.2018 pracovalo v hlavnom pracovnom 
pomere v základnej škole 34 zamestnancov (6 prevádzkových a 25 pedagogických, z toho 1 zamestnanec na 

čiastočný úväzok a 3 zamestnanci pracovali na dohodu o pracovnej činnosti), v materskej škole 16 

zamestnancov (4 prevádzkoví, 12 pedagogických zamestnancov, v školskom klube detí 3 pedagogickí 
zamestnanci, z toho 1 zamestnanec na čiastočný úväzok a v školskej jedálni 8 prevádzkových zamestnancov.  

Rozpočet školy a školských zariadení na rok 2018 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 
uznesením č.29/2017. Rozpočet základnej školy, materskej školy a školských zariadení (centrum voľného 

času, školská jedáleň, školský klub detí) na rok 2018 bol upravený mestským zastupiteľstvom dňa 
03.05.2018 uznesením č.31/2018, dňa 28.06.2018 uznesením č.32/2018, dňa 02.08.2018 uznesením 

č.33/2018, dňa 18.10.2018 uznesením č.35/2018, dňa 08.11.2018 uznesením č.36/2018 a dňa 28.12.2018 

uznesením č.2/2018. Počas kalendárneho roku bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami, ktoré boli 
schválené riaditeľom školy. Rozpočet školy bol takto upravený 120 rozpočtovými opatreniami (117-krát 

presuny rozpočtových prostriedkov, 3-krát povolené prekročenie výdavkov). 

Účtovná závierka za rok 2018 bola schválená riaditeľom školy dňa 25.02.2019 a bola zostavená podľa 

vnútorných účtovných smerníc a zákona o účtovníctve. Dlhodobý hmotný majetok bol odpisovaný podľa 

odpisového plánu pre dlhodobý majetok, ktorý obsahuje dobu odpisovania a sadzby odpisov.  

Škola hospodárila v roku 2018 s rozpočtom 1 090 848,11 € (v tom 1 088 348,11 € bežné výdavky a 2 500 € 

kapitálové výdavky). 

PRÍJMY Suma € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 670 447,42 
Normatív-bežné výdavky 629 459,19 

Príspevok MŠ SR - 5 ročné deti 8 571,68 

Príspevok na učebnice 146,00 

Príspevok na školu v prírode 1 700,00 

Príspevok na lyžiarsky výcvik 3 450,00 

Príspevok na žiakov zo SZP 5 100,00 

Asistent učiteľa 10 080,00 

Dopravné - žiaci 1 903,55 

Odchodné 947,00 

Vzdelávací poukaz 9 090,00 

Dotácia zriaďovateľa 409 954,93 
Normatívny príspevok 409 031,99 

Dotácia od iných obcí - CVČ 922,94 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 9 668,35 
Školné materská škola 5 681,26 

Školné školský klub detí 3 987,09 

Iné finančné prostriedky 25 803,81 
Kuchynský odpad 134,36 

Réžia za stravu 15 592,77 

Prax študentov, sponzori 1 160,11 

Dobropisy (elektrická energia, zdravotné poistenie) 4 670,38 

Prenájom  4 246,19 

PRÍJMY SPOLU 1 115 874,51 € 

Pridelené finančné prostriedky na prevádzku školy boli použité hlavne na mzdy a odvody do poistných 

fondov, úhradu platieb za energie, vodné a stočné, telekomunikačné a poštové služby. Veľkú časť 
finančných prostriedkov sme použili na materiál (vrátane nákupu učebných pomôcok, kancelárskych, 

čistiacich a hygienických potrieb, materiálu pre údržbu, tlačivá, interiérové vybavenie – nábytok do zborovne 
a riaditeľne, koberce, interaktívna tabuľa – MŠ, výpočtová technika, pracovné odevy a pod.) a služby (odvoz 

a likvidácia odpadu, revízie, poplatky banke, školenia, služby kuriča a údržbára poskytované dodávateľsky, 

poskytovanie poradenstva v oblasti finančného a personálneho riadenia školy a vedenia vnútornej 
dokumentácie školy – audit, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 



 
 

postihnutím,  poistenie majetku, stravovanie zamestnancov, povinný prídel do sociálneho fondu, dohody 
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, škola v prírode, lyžiarsky výcvik, odmeny pre žiakov na 

súťaže a pod.).  Ďalšie finančné prostriedky boli vynaložené na náhradu príjmu pri PN, odmeny pre žiakov za 
dosiahnuté výsledky v školskom roku, dopravné pre žiakov z Nižných Ružbách a odchodné. Ostatné výdavky 

súviseli so zabezpečením plynulého chodu školy. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na 

nákup multifunkčného zariadenia – tlačiareň.  

VÝDAVKY Suma € 

Mzdy  649 474,10 

Odvody do poistných fondov 239 098,06 

Cestovné náhrady 978,81 

Energie, voda, komunikácie 58 661,25 

Materiál 48 550,92 

Dopravné 1 014,19 

Údržba 18 181,59 

Nájomné za prenájom 4 315,80 

Služby 62 131,61 

Transfery 5 941,78 

Kapitálové výdavky 2 500,00 

VÝDAVKY SPOLU 1 090 848,11 € 

Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na financovanie výchovno - vzdelávacej činnosti, 

predovšetkým na dohody a odmeny pre vedúcich záujmových útvarov, na nákup učebných pomôcok a 
pracovného materiálu pre záujmové útvary, dopravu žiakov na súťaže a odmeny pre žiakov na súťaže. 

Spôsob použitia prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy Suma € 

Mzdy 320,00 

Odvody do poistných fondov 0,00 

Materiál 2 914,98 

Dopravné 521,67 

Služby 4 306,27 

POUŽITÉ PROSTRIEDKY SPOLU 5  139,09 

Nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 25 026,40 € boli v decembri 2018 vrátené 

zriaďovateľovi. V roku 2019 boli poukázané na výdavkový účet školy a sú súčasťou príjmov školy v rozpočte 
na rok 2019. 

Rekapitulácia Suma € 

Príjmy spolu 1 115 874,51 

Výdavky spolu  1 090 848,11 

Rozdiel - prenos do roku 2019, v tom: 25 026,40 
Dopravné 219,09 

Vzdelávacie poukazy 1 027,08 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov - MŠ 3 060,32 

Réžia za stravu 3 413,95 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov - ŠKD 1 772,95 

Príspevok na učebnice 0,80 

Normatív-bežné výdavky 472,70 

Dotácia od zriaďovateľa 15 059,51 

 

Škola má pre jednotlivé druhy finančných prostriedkov otvorených sedem bankových účtov. Stav 

jednotlivých bankových účtov k 31.12.2018 je uvedený v tabuľke.  
 

Bankový účet  Číslo účtu   Stav účtu  

výdavkový účet SK3602000000001633645751 66,29  

príjmový účet SK7002000000001660979351 16,60  

sociálny fond SK4102000000001633700757 5 139,11  

depozit SK3302000000002128654459 84 149,08  

mimorozpočtový účet SK9202000000002981607959 16,60  

školská jedáleň MŠ SK1802000000001673908253 1 834,75  

školská jedáleň ZŠ SK2102000000003163845853 3 407,34  

SPOLU 94 629,77 € 



 
 

Fyzická inventarizácia majetku školy ku dňu 31.08.2018 bola vykonaná od 03.09.2018 do 07.09.2018. 
Inventarizáciou nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia s účtovným stavom. 

Účtovný stav majetku súhlasí s fyzickým stavom majetku školy. 

 
Druh Stav k Prírastok od Úbytok od Stav k Účtov. stav k 

 
majetku 30.11.2017 01.12.2017 30.11.2017 31.08.2018 31.08.2018 

HIM 
 
 
 
 
 
 

1. Budovy vrátane príslušenstva 2 023 999,12 0,00 0,00 2 023 999,12 2 023 999,12 

2. Pracovné stroje a zariadenia, 
    prístroje a zvláštne technické   
    zariadenia 38 782,68 2 500,00 0,00 41 282,68 41 282,68 

3. Inventár 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. DDHM - rekonštrukcia ZŠ s MŠ 70 895,04 0,00 0,00 70 895,04 70 895,04 

5. Pozemky 54 199,26 0,00 0,00 54 199,26 54 199,26 

6. HIM spolu 2 187 876,10 2 500,00 0,00 2 190 376,10 2 190 376,10 

DHM 7. DHM od 16,60 do 1 700 € 354 547,48 14 981,30 0,00 369 528,78 369 528,78 

 
8. DHM spolu 354 547,48 14 981,30 0,00 369 528,78 369 528,78 

OTE 9. OTE do 16,60 € 48 575,29 4 732,58 0,00 53 307,87 53 307,87 

 
10. Knihy 7 301,52 1 638,32 0,00 8 939,84 8 939,84 

 
11. OTE spolu 55 876,81 6 370,90 0,00 62 247,71 62 247,71 

Spolu 
12. Hnuteľný a nehnuteľný 

2 598 300,39 23 852,20 0,00 2 622 152,59 2 622 152,59       majetok r.6+8+11 

 
 

V Podolínci 05.júna 2019                                                               Mgr. Silvia Oleníková, riaditeľka školy     


