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KOMENTÁR K ÚPRAVE ROZPOČTU ŠKOLY NA ROK 2019 
 

príjmy 2019 –  základná škola  

 normatívny príspevok – určený MŠVVaŠ SR na základe Eduzberu – stav žiakov k 15.9.  

 normatívny príspevok  prenesený z roku 2018   

 normatívny príspevok MsÚ 2018 – určený VZN Mesta Podolínec, ktorým sa určujú podrobnosti financovania 

škôl a školských zariadení na území mesta – prenos finančných prostriedkov na rekonštrukciu priestorov 

(projekt dielne, knižnica a počítačová učebňa) 

 normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínec, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl 

a školských zariadení na území mesta na správu budov 

 príspevok na žiakov zo SZP  -  príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý poskytuje MŠVVaŠ SR 

 asistent učiteľa -  finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, príspevok poskytuje MŠVVaŠ SR 

 dopravné žiaci - finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu žiakov z Nižných Ružbách (5. – 

9.ročník)  - poskytuje MŠVVaŠ SR 

 odchodné - finančné prostriedky na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku 

zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku - poskytuje MŠVVaŠ SR 

 príspevok na nákup učebníc - príspevok na nákup učebníc prvouky, ktorý poskytuje MŠVVaŠ SR 

 príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode – príspevok v sume 150 € na 1 žiaka na lyžiarsky kurz a 100 € 

na 1 žiaka v škole v prírode, ktorý poskytuje MŠVVaŠ SR 

 príspevok UPSVaR – príspevok na podporu zamestnanosti §50j na obdobie od 12/2018 – 05/2019 vo výške 

612,12 €/mesiac a §54 od 03/2019 – 08/2019 vo výške 712,13 € 

 príjmy z dobropisov – vyúčtovanie za rok 2018 – preplatok – plyn a el.energia 

 prenájom – príjmy z prenájmu priestorov školy 

 

príjmy 2019 – materská škola 

 normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínec, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl 

a školských zariadení na území mesta 

 príjmy z dobropisov – vyúčtovanie za rok 2018 – preplatok – plyn a el.energia 

 poplatok za pobyt – príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s pobytom dieťaťa v materskej škole alebo školských zariadeniach určených VZN mesta 

 príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl – poskytuje MŠVVaŠ SR prostredníctvom 

Okresného úradu Prešov na deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

 prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2018 (poplatok za pobyt) 

 

príjmy 2019 – školský klub detí 

 normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínec, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl 

a školských zariadení na území mesta 

 príjmy z dobropisov – vyúčtovanie za rok 2018 – preplatok – plyn, el.energia 

 poplatok za pobyt – príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s pobytom dieťaťa v materskej škole alebo školských zariadeniach určených VZN mesta    



 
IČO: 00330132 : +421 52 4391205, +421 52 4391206 Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 

e-mail: mupodolinec@stonline.sk : +421 52 4391207 exp. Podolínec, č.ú. 914528562/0200 

 

 prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2018 (poplatok za pobyt) 

 

príjmy 2019 – školská jedáleň 

 normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínec, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl 

a školských zariadení na území mesta 

 príjmy z dobropisov – vyúčtovanie za rok 2018 – preplatok – plyn, el.energia 

 sponzori – príspevok dodávateľov – 2% z odberu tovaru 

 réžia za stravu – príspevok zamestnávateľa a príjem od zákonných zástupcov žiakov a cudzích stravníkov - 

stravovanie 

 prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2018 (réžia za stravu) 

 

príjmy 2019 – centrum voľného času 

 normatívny príspevok MsÚ – určený VZN Mesta Podolínec, ktorým sa určujú podrobnosti financovania škôl 

a školských zariadení na území mesta 

 cvč – dotácia od iných obcí na deti a žiakov v centre voľného času, ktoré nemajú trvalý pobyt v Podolínci (v 

roku 2018 Holumnica, Toporec, Nižné Ružbachy) 

 príjmy z dobropisov – vyúčtovanie za rok 2018 – preplatok – plyn, el.energia 

 vzdelávací poukaz – príspevok MŠVVaŠ SR, ktorý slúži na financovanie záujmového vzdelávania 

poskytovaného školami a školskými zariadeniami  

 prenos – prenesené fin.prostriedky z roku 2018 (vzdelávacie poukazy) 

 

výdavky 2019 – materská škola, základná škola, školský klub detí, školská jedáleň, centrum voľ. času 

 osobné náklady  (mzdy a odvody) -                                                               

 tarifné platy a zložky mzdy, ktoré sa vypočítavajú percentom z tarifných platov boli pedagogickým 

zamestnancom v súlade s nariadením vlády, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšené od 01.01.2019 o 10% 
 

 tarifné platy nepedagogických zamestnancov boli v súlade s nariadením vlády SR, ktorým sa ustanovujú 

zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšené od 

01.01.2019 o 10%. Tarifný plat u nepedagogických zamestnancov bol však zvýšený o viac ako 10%.   

 v školskej jedálni základnej školy je rozpočtované do 01.09.2019 prijatie 1 zamestnanca v súvislosti so 

zavedením „obedov zadarmo“ a  v základnej škole prijatie 1 administratívneho zamestnanca 

 so mzdovými nákladmi súvisia odvody zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 

34,95%  

 

 prevádzkové náklady (cestovné, materiál, služby, údržba, transfery) -                          

 v tejto položke sú zahrnuté výdavky na 

 cestovné náhrady pri pracovných cestách –  (školenia, jednodňové semináre, vzdelávanie 

zamestnancov), 

 energie  - plyn, el.energia, vodné, stočné, zrážková voda, telekomunikačné služby – telefón, internet, 

poštové služby  

 materiál - čistiace prostriedky, hygienické potreby, prevádzkové zariadenia a náradie, interiérové 

vybavenie (v  MŠ nákup detských lehátok), tlačivá, kancelárske potreby, výpočtová technika, knihy, 

časopisy, učebné pomôcky, pracovné odevy, softvér, ďalší všeobecný materiál potrebný k prevádzke 

školy, drobnej údržbe a pod. 

 údržbu – maľovanie priestorov školskej kuchyne a jedálne, údržba softvéru, oprava strechy nad 

telocvičňou,  prestavba priestorov v základnej škole (projekt dielne, knižnica a počítačová učebňa)  

 služby - (poplatky za školenia, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, všetky druhy revízií 

(revízia PO, expanzných nádob, kotlov, výťahov, váh, teplomerov, vlhkomerov v školskej jedálni, 

školských ihrísk) a poskytovanie služieb technikov BOZP a PO a el.zariadení, čistenie kobercov, 

lekárske prehliadky (aj služby pracovnej zdravotnej služby), paušálna náhrada právnemu zástupcovi 

školy, poplatky banke, príspevok zamestnávateľa na stravovanie, nákup stravných lístkov, rekreačné 

poukazy pre zamestnancov (max. 275 € / 1 zamestnanec), poistenie majetku, úrazové poistenie 

žiakov, príspevok zamestnávateľa do sociálneho fondu, prepravné na súťaže, ceny na súťaže,  

poplatok za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav.postihnutím, dohody 

mimo prac. pomeru (správca web stránky a administrácia ASC agendy, školský špeciálny pedagóg, 

vyučovanie nemeckého jazyka, vyučovanie náboženskej výchovy, správca IT),  tlač poštových 



 
 

 

peňažných poukazov, platby za lyžiarsky kurz a školu v prírode, prenájom žiaroviek – ukončený 

v 03/2019 

 transfery - (náhrada PN, odškodnenie školského úrazu, dopravné – žiaci z Nižných Ružbách, 

odchodné).  

 kapitálové výdavky – nákup konvektomatu do školskej jedálne ZŠ (obedy zadarmo) 

 

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobudla platnosť novela zákona NR SR č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na 

stravu. Podľa informácii Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny si zriaďovateľ školy, resp. škola môže ponechať 

finančné prostriedky -  rozdiel sumy, ktorá vznikne medzi výškou dotácie a cenou stravného lístka. Do príjmovej 

časti rozpočtu školskej jedálne tak môžu byť doplnené ďalšie finančné prostriedky z tejto dotácie. Momentálne sa 

však stále riešia otázky tzv. „stravy zadarmo“.  

Taktiež  je v riešení aj financovanie tzv. rekreačných poukazov pre zamestnancov. Pre školu je úhrada povinná 

z dôvodu, že zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. V rozpočte sú vyčlenené fin.prostriedky vo výške 11 300 €.  

 


