
 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia 

 Základnej školy s materskou školou, Školská 2, Podolínec za rok 2020 
 

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 riaditeľka školy, Mgr.Silvia Reľovská.  

V roku 2020 bol v škole priemerný počet zamestnancov 64. K 31.12.2020 pracovalo v hlavnom pracovnom pomere v základnej 
škole 35 zamestnancov (7 prevádzkových a 28 pedagogických, z toho 2 zamestnanci na čiastočný úväzok), v materskej škole 
20 zamestnancov (5 prevádzkových, 15 pedagogických zamestnancov), v školskom klube detí 3 pedagogickí zamestnanci a 
v školskej jedálni 9 prevádzkových zamestnancov.  

Rozpočet školy a školských zariadení na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením 
č.135/2019. Rozpočet základnej školy, materskej školy a školských zariadení (centrum voľného času, školská jedáleň, školský 
klub detí) na rok 2020 bol upravený mestským zastupiteľstvom dňa 20.08.2020 uznesením č.251/2020 a dňa 10.12.2020 
uznesením č.296/2020. Počas kalendárneho roku bol rozpočet upravovaný rozpočtovými opatreniami, ktoré boli schválené 
riaditeľkou školy. Rozpočet školy bol takto upravený 95 rozpočtovými opatreniami. 

Škola od 23.septembra 2019 implementuje projekt Cieleným rozvojom gramotností k lepším vzdelávacím výsledkom. V rámci 
projektu zakúpila škola výpočtovú techniku a učebné pomôcky v hodnote 19 957 eur, taktiež boli zrealizované školenia pre 
pedagogických zamestnancov v sume 12 524 eur. V rámci projektu pracovalo v škole 9 záujmových útvarov a 5 pedagogických 
klubov. Projekt je financovaný z fondov EÚ a bude realizovaný do augusta 2021. Celkový rozpočet projektu je 172 350 eur, 
spolufinancovanie projektu je vo výške 5%. Záujmová činnosť nebola od 01.09.2020 realizovaná z dôvodu pandemických 
opatrení. 
 
Od 01.septembra 2020 sa v materskej škole realizuje národný projekt Metodicko-pedagogického centra Bratislava Pomáhajúce 
profesie v edukácii detí a žiakov. Z rozpočtu projektu sa financuje plná refundácia osobných nákladov troch zamestnancov (2 
pedagogickí asistenti, 1 školský špeciálny pedagóg).   
 
Účtovná závierka za rok 2020 bola schválená riaditeľom školy dňa 19.02.2021 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 2020 s rozpočtom 1 575 543,09 € (v tom 1 569 502,29 € bežné výdavky a 6 040,80€ kapitálové 
výdavky). 

PRÍJMY Suma € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 862 724,18 

Normatív-bežné výdavky 788 089,00 

Normatív-bežné výdavky 2019 5 539,96 

Normatív-odmeny pre zamestnancov 4 485,00 

Normatív-tlač učeb.materiálov pre žiakov 465,00 

Normatív-nákup IKT 4 000,00 

Normatív-pandemické opatrenia 4 149,00 

Príspevok MŠ SR - 5 ročné deti 6 269,00 

Príspevok na učebnice 10 140,00 

Príspevok na lyžiarsky výcvik 3 600,00 

Príspevok na žiakov zo SZP 5 399,01 

Príspevok na rekreáciu 1 377,00 

Asistent učiteľa 20 726,00 

Dopravné - žiaci 1 298,18 

Vzdelávací poukaz 7 187,03 

Dotácia UPSVaR 88 605,90 

Dotácia na podporu stravovania 32 995,20 

Dotácia na podporu zamestnanosti-materské školy-COVID 41 962,10 

Dotácia na podporu zamestnanosti  13 648,60 

Dotácia projekty EÚ Čitateľská gramotnosť 104 399,88 

Dotácia MŠVVaŠ SR projekt Čitateľská gramotnosť 88 134,62 

Spolufinancovanie projektu Čitateľská gramotnosť 5 384,88 

Projekt MPC Pomáhajúce profesie ... 10 880,38 

Dotácia zriaďovateľa 485 177,85 

Normatívny príspevok 485 003,48 

Dotácia od iných obcí - CVČ 174,37 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 11 048,47 

Školné materská škola 6 008,00 

Školné centrum voľného času - detský prímestský tábor 2 371,00 

Školné školský klub detí 2 669,47 



 
 

PRÍJMY Suma € 

Iné finančné prostriedky 23 586,81 

Réžia za stravu 22 019,58 

Prax študentov, sponzori 710,57 

Prenájom  856,66 

PRÍJMY SPOLU 1 575 543,09 

 

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 bežnú údržbu, tlačivá, 
interiérové vybavenie – šatňové skrinky, stoly a stoličky do všetkých tried materskej školy, 10 ks detských postieľok, výpočtová 
technika - interaktívne tabule – 4 ks, výpočtová technika – 30 notebookov, 2 dataprojektory, 2 interaktívne projektory, 
elektronické čítačky kníh – 20 ks, tablety – 19 ks, tlačiarne - 2 ks, MS OFFICE – 30 licencií a pod.), údržbu budov, softvéru 
a strojov (rekonštrukcia regulátora tlaku plynu, rekonštrukcia priestorov dielní a počítačovej učebne, opravy strojov 
a zariadení) a služby (odvoz a likvidácia odpadu, revízie, poplatky banke, školenia, preprava žiakov a detí, rekreačné poukazy, 
pracovná zdravotná služba, 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, 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. Finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na nákup multifunkčného zariadenia (tlačiareň formátu 

A3) a profesionálneho žehliča (mangel) do materskej školy. Ostatné výdavky súviseli so zabezpečením plynulého chodu školy.  
 

VÝDAVKY Suma € 

Mzdy  893 353,71 

Odvody do poistných fondov 316 201,07 

Cestovné náhrady 357,44 

Energie, voda, komunikácie 55 057,50 

Materiál 133 038,79 

Dopravné 1 288,10 

Údržba 23 922,18 

Služby 80 314,71 

Transfery 6 762,32 

Kapitálové výdavky 6 040,80 

VÝDAVKY SPOLU 1 516 336,62 

 
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 pre záujmové útvary, dopravu žiakov na 
súťaže a odmeny pre žiakov na súťaže. 
 

Spôsob použitia prostriedkov prijatých za vzdelávacie poukazy Suma € 

Mzdy 0,00 

Odvody do poistných fondov 0,00 

Materiál 3 195,24 

Dopravné 0,00 

Služby 1 561,27 

POUŽITÉ PROSTRIEDKY SPOLU 4 756,51 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky v celkovej výške 59 206,47 € boli v decembri 2020 vrátené zriaďovateľovi. V roku 2021 boli 
poukázané na výdavkový účet školy a sú súčasťou príjmov školy v rozpočte na rok 2020. 

Rekapitulácia Suma € 

Príjmy spolu 1 575 543,09 

Výdavky spolu   1 516 336,62   

Rozdiel - prenos do roku 2020, v tom: 59 206,47 

normatívne finančné prostriedky ZŠ 17 884,67 

nenormatívne finančné prostriedky -  dopravné  499,64 

nenormatívne finančné prostriedky – VP 2 430,52 

dotácia MsÚ – ŠKD 523,45 

dotácia MsÚ – CVČ 3 953,32 

projekt EÚ Čitateľská gramotnosť  31 538,60 

vlastné príjmy školy – ŠJ 1 460,18 

vlastné príjmy školy – MŠ 916,09 



 
 

Škola má pre jednotlivé druhy finančných prostriedkov otvorených sedem bankových účtov. Stav jednotlivých bankových účtov 
k 31.12.2020 je uvedený v tabuľke. 
 

Bankový účet  Číslo účtu   Stav účtu  

výdavkový účet SK3602000000001633645751                66,19 €  

príjmový účet SK7002000000001660979351                16,60 €  

sociálny fond SK4102000000001633700757 4 939,78 € 

depozit SK3302000000002128654459 117 665,78 € 

mimorozpočtový účet SK9202000000002981607959 16,60 € 

školská jedáleň MŠ SK1802000000001673908253 3 098,82 € 

školská jedáleň ZŠ SK2102000000003163845853 7 862,98 € 

SPOLU 133 666,75 € 

 

Fyzická inventarizácia majetku školy so stavom ku dňu 31.12.2020 bola vykonaná od 04.01.2021 do 15.01.2021. 
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 

Návrh na 

vyradenie 

Účtov. stav – 

obstarávacia 
cena majetku 
k 31.12.2020   majetku 30.11.2019 01.12.2019 01.12.2019 31.12.2020 31.12.2020 

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

  2. Pracovné stroje a zariadenia, 
prístroje a zvláštne technické 

zariadenia 

      0,00 0,00 0,00 

  41 282,68 16 036,80 4 664,59 52 654,89 0,00 52 654,89 

  3. Inventár 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  4. DDHM - rekonštrukcia ZŠ s MŠ 70 895,04 0,00 5 314,54 65 580,50 0,00 65 580,50 

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

  6. HIM spolu 2 190 376,10 16 036,80 9 979,13 2 196 433,77 0,00 2 196 433,77 

DHM 7. DHM od 16,60 do 1 700 € 389 248,07 58 804,89 38 699,85 409 353,11 0,00 409 353,11 

  8. DHM spolu  389 248,07 58 804,89 38 699,85 409 353,11 0,00 409 353,11 

OTE 9. OTE do 16,60 € 61 111,09 7 260,30 3 953,63 64 417,76 0,00 64 417,76 

  10. Knihy 9 488,03 225,43 1 921,18 7 792,28 0,00 7 792,28 

  11. OTE spolu  70 599,12 7 485,73 5 874,81 72 210,04 0,00 72 210,04 

Spolu 
12. Hnuteľný a nehnuteľný           

     majetok r.6+8+11 2 650 223,29 82 327,42 54 553,79 2 677 996,92 0,00 2 677 996,92 

 
Vypracovala: Martina Simoniková, ekonómka 
 
V Podolínci 17.mája 2021                                                               Mgr. Silvia Reľovská, riaditeľka školy     
 



 
 

 


