
Príloha č. 1 

 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU 

Hubeného 25, 831 53 Bratislava 35 
 

ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2009 
(Poznámky k 31.12.2009) 

 
Čl. I 

Všeobecné údaje 
 

1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky 
 

Názov účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou 

Sídlo účtovnej jednotky Hubeného 25, 831 53 Bratislava  

Dátum založenia/zriadenia  1.4.2002, od 1.4.2004 je súčasťou MŠ 

Spôsob založenia/zriadenia rozpočtová organizácia zriadená obcou 

Názov zriaďovateľa Mestská časť Bratislava-Rača 

Sídlo zriaďovateľa Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IČO 31810497 

DIČ 2021681772 

Hlavná činnosť účtovnej jednotky poskytovanie základného vzdelania 

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky  riadna 

 
2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky  
 

Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ Mgr. Tatiana Kizivatová – riaditeľka školy 
Zástupca štatutárneho orgánu /meno 
a priezvisko/ 

Mgr. Oľga Mäsiariková – zástupkyňa riaditeľa II. stupeň 
Mgr. Mária Dolnáková – zástupkyňa riaditeľa I. stupeň 

p. Dana Osuská – vedúca ŠKD 
Andrea Konečná – zástupkyňa pre MŠ 
Anna Gabrhelová – vedúca ZŠS 

Priemerný počet zamestnancov a počet 
riadiacich počas účtovného obdobia 

zamestnanci          počet                          riadiaci 
ZŠ                             35,4                                 3 
MŠ                             8,6                                 1 
ŠKD                             7                                   1 
ZŠS                              8                                   1 
SPOLU:                     59                                   6 

Organizačné členenie účtovnej jednotky   

 
3. Informácie o počte žiakov, tried, oddelení (k 15.9.2009) a záujmových krúžkov účtovnej 

jednotky  
 

Počet žiakov 1.stupeň / počet tried 221 / 10 

Počet žiakov 2.stupeň / počet tried 214 / 11 

Počet žiakov školy / počet tried spolu 435 / 21 

Počet detí v MŠ / počet oddelení 82 / 4 

Počet žiakov v ŠKD / počet oddelení 188 / 7 

Počet žiakov v krúžkoch / ich počet 416 / 22 
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4. Informácie o počte stravníkov v zariadení školského stravovania   
 

Žiaci 1.stupňa 202 

Žiaci 2.stupňa 136 

Žiaci spolu: 338 

Deti MŠ 77 

Zamestnanci MŠ 7 

Zamestnanci ZŠ 21 

Zamestnanci ŠKD 3 

Zamestnanci ZŠS 7 

Zamestnanci spolu: 38 

Dôchodcovia 1 

Cudzí 15 

 

V zariadení školského stravovania sa počas roka 2009 okrem žiakov (detí) a zamestnancov ZŠ (MŠ) stravovali aj cudzí 

stravníci: 

 

Názov organizácie Počet stravníkov 

Centrum pedagogico-psychologického poradenstva a prevencie 15 

 

 
5. Projekty, dotácie a sponzorské dary 
 
Názov organizácie /  
projekt, dotácia, sponzorský dar 

Výška finančných 
prostriedkov                  

v € 

Účel použitia finančných prostriedkov  
resp. 

Názov projektu 

MČ Bratislava - Rača  
a ZRŠ pri ZŠ s MŠ Hubeného  

1987,- (MČ), 
4050,- (ZRŠ) 

Technické prebudovanie učebne – gymnastickej telocvične 

Nadácia SPP 800,-  Fitlopty v nultom ročníku 

MČ Bratislava - Rača 1000,- Revitalizácia priestorov MŠ (koberec) 

MČ Bratislava - Rača 800,-  Obnova časti nábytku MŠ (stoličky) 

OZ Združenie Veselá škola 153,5  Drobné výdavky 

OZ Združenie Veselá škola 2029,63 Interaktívna tabuľa + inštalácia 

OZ Združenie Veselá škola 128,40  Dejepisné atlasy 

OZ Združenie Veselá škola 1.234,88 Stoly a stoličky do školskej jedálne 

OZ Združenie Veselá škola 1.200,- Školský nábytok 

OZ Združenie Veselá škola 500,- Organizácia adventných a vianočných  akcií 

 

 
6. Spolupráca so Združením rodičov 
 
Spolupráca s OZ ZR pri ZŠ bola veľmi aktívna. Triedne aktívy sa stretávajú minimálne 4x do roka. Výbor ZR postupuje 

podľa schváleného rozpočtu, ktorý je prispôsobený potrebám školy. 

 

Výška finančných prostriedkov Účel ich použitia 

655,- Úhrada bežných drobných výdavkov 

2189,-  z 2 % dane – interaktívna tabuľa 

1886,- Ozvučenie celej ZŠ 

350,-  Financovanie školských súťaží 

650,-  Financovanie kultúrnych a spoloč. akcií pre žiakov 

3.300,-  Skrinky na topánky do vstupnej haly školy 
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Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach  

 
1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky 

vo svojej činnosti. 
 
2. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek   

a)    Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou.  

Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. 

Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke: 

- dopravné 

- montáž 

       Dlhodobý   majetok   získaný   darovaním   alebo   delimitáciou   sa   oceňuje  reprodukčnou    

       obstarávacou cenou.   

b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 

c) Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.  

d) Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou 

e) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou 

f) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady 

budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

g) Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou 

h) Rezervy  sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady 

opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. 

Tvorba rezerv sa uplatňuje od roku 2008.  

i) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky 

budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  

j) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. 

k) Cudzia mena 

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu kurzom vyhláseným 

Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa 

zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis. V účtovnej závierke sú 

vykázané s prepočtom podľa kurzu platného ku dňu, ku ktorému sa zostavuje. Od roku 2008 sa kurzové 

straty  účtujú  do nákladov a kurzové zisky do výnosov. 

l) Účtovná jednotka nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia   sú 

platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. 

 

3. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa 

vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. 

Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé € 

smerom nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové 

sadzby sú stanovené takto: 
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Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

   

1 4 25 

2 6 16,6666 

3 12 8,3333 

4 20 5 

 

Drobný hmotný majetok od 0,- do 1.700,- Sk, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je 

dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje na účet 501 – Spotreba materiálu. 

 

 

Čl. III 
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy 

A Neobežný majetok  
Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok  
1. Prehľad o pohybe /v €/ 
a) OBSTARÁVACIA CENA 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

OC  
 k 31.12.2008 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

OC  
k 31.12.2009 

        

Pozemky 031 012 475.752,- 0 0 0 475.752,- 

Umelecké diela 
a zbierky 

032 013  
184,- 

 
0 

 
0 

 
0 

 
184,- 

Stavby 021 015 524.727,- 68.384,- 0 0 593.111,- 

Samostatné hnuteľné 
veci a súbory hnut. 
vecí 

 
022 

 
016 

 
26.678,- 

 
0 

 
0 

 
0 

 
26.678,- 

Spolu   1.027.341,- 68.384,- 0 0 1.095.725,- 

b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Oprávky, OP  
k 31.12.2008 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
- 

Presuny 
+ / - 

Oprávky, OP 
 k 31.12.2009 

OP k pozemkom 092 012 0 0 0 0 0 

OP k umeleckým dielam 
a zbierkam 

092 013  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Oprávky a OP k stavbám 081 
092 

015  
462.875,- 

 
28.375,- 

 
0 

 
0 

 
491.250,- 

Oprávky a OP k 
samostatným hnuteľným 
veciam a súb.hn.v. 

082 
092 

016  
22.428,- 

 
837,- 

 
0 

 
0 

 
23.265,- 

Spolu   485.303,- 29.212,- 0 0 514.515,- 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Účty Riadok 
súvahy 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2008 

Zostatková hodnota 
 k 31.12.2009 

ZH pozemkov /031/ - /092/ 012 475.752,- 475.752,- 

ZH umeleckých diel a zbierok /032/ - /092/ 013 184,- 184,- 

ZH stavieb /021/ - /081+092/ 015 61.852,- 101.861,- 

ZH samostatných hnuteľných veci 
a súborov hnuteľných. vecí 

/022/ - /082+092/ 016  
4.250,- 

 
3.413,- 

Spolu   542.038,- 581.210,- 
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2. Opis  a  hodnota  majetku,  ku  ktorému  nemá  účtovná  jednotka  vlastnícke  právo  
 

Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka 
vlastnícke právo 

Suma v € 

Majetok v správe účtovnej jednotky  /RO,PO/ 619.973,- 

Majetok nezapísaný vkladom do katastra 
nehnuteľností, pričom účtovná jednotka majetok užíva 

 
475.752,- 

 

B         Obežný majetok  
Zásoby /riadky 035 až 039 súvahy/:   
 

Položka zásob Riadok 
súvahy 

Hodnota v € 
k 31.12. 

2008 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zrušenie 
-  

Hodnota 
v € k 31.12. 

2009 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP 

k zásobám 

Materiál (potraviny) 035 4.315,- 66,- 0 0 4.381,- Nákup potravín do ZŠS 

Spolu  4.315,- 66,- 0 0 4.381,-  

 
 

          
    Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
 
 

A Vlastné imanie  
podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Názov položky Hodnota  
v € 

 k 31.12.2008 

Zvýšenie 
+ 

Zníženie 
- 

Presun 
+ / - 

Hodnota  
v € 

k 31.12.2009 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

455.719,- 0 73.288,- 0 382.431,- 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 

-20.547,- 67.697,- 0 0 47.150,- 

Spolu 435.172,- 67.697,- 73.288,- 0 429.581,- 

 
 

B Záväzky 

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
 

Položka rezerv Výška  
v € 

 k 31.12.2008 

Tvorba 
+ 

Zníženie 
- 

Zrušenie 
- 

Výška 
v € 

k 31.12.2009 

Predpokladan
ý rok použitia 

rezerv 

       

Ostatné krátkodobé rezervy        

Mzdy za dovolenku vrátane 
sociálneho zabezpečenia 

28.148,- 28.565,- 0 28.148,- 28.565,- 2010 

Spolu 28.148,- 28.565,- 0 28.148,- 28.565,- 2010 
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II. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti v €:   
 

Záväzky podľa doby splatnosti Výška v €  
k 31.12.2008 

Výška v €  
k 31.12.2009 

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu z toho  19.418,- 58.775,- 

Záväzky v lehote splatnosti 19.418,- 58.775,- 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 

Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 631,- 1.052,- 

Záväzky v lehote splatnosti 631,- 1.052,- 

Záväzky po lehote splatnosti  0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 20.049,- 59.827,- 

 
 
2. Záväzky zo sociálneho fondu  /v €/  

 
Sociálny fond Rok 2008  Rok 2009  

Stav  k 1.januáru  1.285,- 622,- 

Tvorba sociálneho fondu 839,- 4.083,- 

Čerpanie sociálneho fondu 1.502,- 3.653,- 

Stav k 31.decembru 622,- 1.052,- 

 
III. Časové rozlíšenie  

 

Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich                

období podľa jednotlivých položiek súvahy  /v €/ 

 
Opis položky časového 

rozlíšenia 
Riadok 
súvahy 

Hodnota 
k 31.12.2008 

Prírastky 
+ 

Úbytky 
-  

Hodnota 
k 31.12.2009 

Výdavky budúcich období 
spolu z toho: 

     

Účet 383 181 2.191,- 0 2.191,- 0 

Výnosy budúcich období 
spolu z toho: 

     

Stav depozitného účtu 182 66,- 0 49,- 17,- 

Spolu 180 2.257,- 0 2.240,- 17,- 

 
Čl. V 

Informácie o výnosoch a nákladoch  
 
1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v €/ 

Druh výnosov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Tržby za vlastné výkony  a tovar 602 – Tržby z predaja služieb 139.939,- 

Zúčtovanie zákonných rezerv  
z prevádzkovej činnosti 

653 – Zúčtovanie ostatných rezerv 
z prevádzkovej činnosti  

 
27.362,- 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  691 – Výnosy z bežných transférov 195.256,- 

 692 – Výnosy z kapitálových transférov 29.212,- 

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov  693 – Výnosy samosprávy z bežných 
transférov 

 
577.422,- 
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697 – Výnosy samosprávy z bežných 
transferov od ostatných subjektov mimo 
verejne správy 

 
4.367,- 

Spolu  973.558,- 

 
2. Náklady  - popis a výška významných položiek /v €/ 

 
Druh nákladov Popis /číslo účtu a názov/  Suma v €  

Spotrebované nákupy 501 – Spotreba materiálu  116.431,- 

 502 – Spotreba energie 74.843,- 

Služby 512 – Cestovné 136,- 

 518 – Ostatné služby  34.212,- 

Osobné náklady 521 – Mzdové náklady  423.052,- 

 524 – Zákonné sociálne poistenie 142.373,- 

 527 – Zákonné sociálne náklady 13.514,- 

Odpisy, rezervy a opravné položky  551 – Odpisy DNM a DHM  29.212,- 

z prevádzkovej a finančnej činnosti 
a zúčtovanie  

553 – Tvorba ostatných rezerv 28.565,- 

časového rozlíšenia     

Finančné náklady  568 – Ostatné finančné náklady 1.037,- 

Náklady na transfery a náklady z odvodu 
príjmov  

588 – Náklady z odvodu príjmov 63.033,- 

Spolu  926.408,- 

 

Čl. VI 
Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektami verejnej správy  

 
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 
      (Záväzok účet 351) v € 

Popis zostatku účtu 351 
/záväzok/ 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2008 

V bežnom 
účtovnom období 
uhradené odvody 
príjmov minulých 

účtovných 
období 

 
- 

Odvody príjmov 
bežného 

účtovného 
obdobia 

zúčtované do 
nákladov 

+ 

Uhradené  
odvody príjmov 

bežného 
účtovného 

obdobia 
 
- 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2009 
z dôvodu 

neodvedených  
odvodov 
príjmov 

Spolu -839 0 63.850,- 63.033,- -22,- 

 
2. Zúčtovanie prijatých transferov v členení  podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 

Názov zostatku  v členení 
podľa štruktúry súvahy 

/riadky súvahy 134 až 139/ 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2008 

Druh  
transferu 
/bežný, 

kapitálový/ 

Príjem   
bežného/ 

kapitálového 
transferu 

 
+ 

Zúčtovanie  
do výnosov 

bežného 
účtovného 

obdobia 
- 

Zúčtovanie  
do výnosov 

budúcich 
období  

/účet 384/ 
- 

Stav  
záväzku 

k 31.12.2009 
z dôvodu 
prijatých 

transferov 

Zúčtovanie transférov 
rozpočtu obce (355) 

 
66.102,- 

 
bežný 

 
39.172,- 

 
39.155,- 

 
17,- 

 
105.274,- 

Spolu  66.102,- bežný 39.172,- 39.155,- 17,- 105.274,- 

 
 

Čl. VII 
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Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 
 

1. Ďalšie informácie o údajoch na podsúvahových účtoch  

Druh položky Opis položky  Hodnota Účet 

Majetok v používaní Majetok v používaní - spolu 148.167,20 771 

ZŠ DDHM 59.326,46 771 1 1 01 

 OTE 7.563,90 771 1 1 02 

 UP do 500,- 7.346,28 771 1 1 04 

 UP nad 500,- 31.562,11 771 1 1 05 

 Audio pomôcky 915,27 771 1 1 06  

 Video pomôcky 1.876,11 771 1 1 07  

 Učiteľská knižnica 2.141,18 771 1 1 08 

 Žiacka knižnica 4.219,62 771 1 1 09 

 UP do 100,- 4.722,4 771 1 1 13 

MŠ DDHM  11.591,50 771 111 01 

 Predmety 1.693,78 771 111 02 

 Hračky 1.260,81 771 111 03 

 Kazety 16,55 771 111 06 

 Učiteľská knižnica 161,90 771 111 08 

 Detská knižnica 195,- 771 111 09 

 Prádlo 2.878,41 771 111 11  

ZŠS DDHM  6.318,03 771 8 1 01 

 OTE 1.425,21 771 8 1 02 

 Zásobník 1.894,99 771 8 1 03 

 Odevy nad 100,- 814,41 771 8 1 11  

 Plášte 243,28 771 8 1 12 

Materiál v skladoch civilnej 
ochrany 

Materiál v skladoch CO 1.173,33 789 

Spolu  149.340,54  

 

 
Čl. VIII 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 

Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený ako súčasť rozpočtu MČ Bratislava – Rača 
mestským zastupiteľstvom 16.12.2008 uznesením č.296/16/12/08P. 

 

Rozpočet v € Pôvodný Skutočnosť 

Prenesené kompetencie 530.366,- 524.731,- 

Prenesené kompetencie 517.006,- 509.455,- 

Prenesené kompetencie - MŠ 2.058,- 2.488,- 

Vzdelávacie poukazy 11.302,- 11.384,- 

Odchodné 0,- 1.404,- 

 

 

Originálne kompetencie 164.774,- 119.700,- 

Materská škola 63.068,- 49.700,- 

Školský klub detí 48.596,- 35.000,- 

Zariadenie školského stravovania 53.110,- 35.000,- 

Vlastné príjmy 43.152,- 75.557,- 
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Základná škola 23.236,- 20.488,- 

Materská škola 6.639,- 9.901,- 

Školský klub detí 9.958,- 31.259,- 

Zariadenie školského stravovania 3.319,- 13.909,- 

C E L K O M: 738.292,- 719.988,- 
 

Prenesené kompetencie 

K zníženiu normatívov došlo z dôvodu poklesu žiakov od 1.9.2009. Boli však zvýšené normatívy na 

vzdelávacie poukazy a čiastka na prenesené kompetencie MŠ pre detí, ktoré majú jeden rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky. 

 

Originálne kompetencie 

Pôvodný rozpočet originálnych kompetencií na ZŠ na rok 2009 bol nadhodnotený. Z dôvodu 

zlúčenia školy zo ZŠ Plickova v roku 2008 sa počítalo s vyššími nákladmi. Nepočítalo sa však 

s výšením počtu detí v MŠ. 

 

Vlastné príjmy 

Počas celého roka 2009 boli finančné prostriedky z príjmového účtu presúvané na účet MČ a odtiaľ 

prichádzali na výdavkový účet do 30.6.2009 v plnej výške, od 1.7.2009 boli krátené o čiastku za 

nájomné. Začiatkom roka 2009 boli na výdavkový účet preposlané tiež vlastné príjmy z decembra 

2008. Všetky tieto finančné prostriedky boli použité na pokrytie nákladov spojených s činnosťou 

organizácie. 
 

finančné prostriedky za prenájom miestností 26.518,- 

príspevky rodičov na MŠ 6.422,- 

príspevky rodičov na ŠKD 21.773,- 

príspevky rodičov na ZŠS 7.740,- 

S P O L U: 62.453,- 

 
Výdavky 

Pretože v budove školy nie sú namontované merače médií (elektrika, voda, teplo) skutočné 

náklady školských zariadení (MŠ, ŠKD, ZŠS), ktoré sú financované z originálnych kompetencií sa 

nedajú vyčísliť. Preto boli prevádzkové náklady prepočítavané podľa vnútropodnikovej smernice: 

 

 ZŠ ŠZ 

Plyn - tepelná energia 65% 35% 

Elektrická energia 50% 50% 

Voda 40% 60% 

 
Prílohou Rozboru hospodárenia za rok 2009 je počítačová zostava Čerpanie rozpočtu k 31.12.2009, 

v ktorej sú špecifikované jednotlivé výdavky. 

 

Čl. IX 
Iné skutočnosti 

 

Spolupráca so zriaďovateľom v roku 2009 bola výborná a bezproblémová. Zamestnankyne 

Školského úradu boli ústretové a nápomocné v každej oblasti. Finančné prostriedky z PK, OK 
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i vlastné príjmy z PÚ boli postačujúce a na výdavkový účet boli zasielané pravidelne, aj keď len 

mesačne vo výške 1/12. Okrem miezd, odvodov a úhrady energií boli použité aj na: 

Remeselnícke práce: 

Maliarske práce maľovanie 7 tried ZŠ a 1 trieda MŠ, gymnastická telocvičňa, vstupná hala školy, chodba 
na prízemí, kancelária RŠ, sekretariát, školská kuchyňa, spoločenská miestnosť, školská 
jedáleň, umývarka 

Vodoinštalačné práce privedenie vody do novovzniknutej triedy školy prenesenej z priestorov odstúpených 
MŠ, rekonštrukcia toaliet pre novozriadenú triedu MŠ 

Obkladačské práce keramický obklad, umývadlo, batérie v 1 triede ZŠ, odstránenie nedostatkov zistených 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva BA v dec. 2008 - opravený keramický 
obklad v chladiacej miestnosti 

Izolačné práce Odstránenie nedostatkov zistených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva BA 
v dec. 2008 - odstránená pôvodná filcová izolácia z potrubia, osadenie novej izolácie 
v škrabke a sklade potravín 

Podlahárske práce Celoplošné koberce - gymnastická telocvičňa, 3 triedy MŠ 
PVC krytina - 2 triedy, odstránenie nedostatkov zistených Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva BA v dec. 2008 - položená nová podlahová krytina pri vstupe 
do varne v školskej kuchyni 

Clonenie okien vertikálne žalúzie - 6 tried I. stupňa, 4 kancelárie vedenia školy,  zborovňa,  gymnastická 
telocvičňa, 3 triedy MŠ 

Orezanie ihličnanov pred budovou školy - ihličnany znižujúce viditeľnosť v triedach a ohlodávajúce fasádu 
školy 

Školská kuchyňa odstránenie nedostatkov zistených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva BA 
v dec. 2008 - výmena dvier, výmena pracovných dosiek na stoloch, zakúpenie riadu 
(poháre, taniere) 

Kancelárie zriadenie kancelárie z dôvodu  vzniku novej pracovnej pozície 2. zástupkyne RŠ pre ZŠ 
zriadenie sekretariátu RŠ 

Zakúpenie: 

Školské lavice pre 11 tried ZŠ 

Školské tabule pre 7 tried 

Interaktívna tabuľka mediálna učebňa 

Školský nábytok do triedy nultého ročníka, 1 triedy MŠ, gymnastickej TV, RŠ, ZŠS, sekretariát 

PC, tlačiareň pre RŠ a pracovníkov školy 

Telocvičné náradie gymnastická TV 

Športové potreby kabinet TV 

Učebné pomôcky MŠ 

Ležadlá MŠ 

Pracovné odevy a obuv pre správnych zamestnancov školy 

Nehmotný majetok zriadenie novej web stránky školy, inštalácia internetovej žiackej knižky, eTlačivá 

Drobný hmotný majetok pre pracovníkov školy (vysávače, chladničky, fax) 

Odborná literatúra pre potreby zamestnancov školy 

Ďalšie práce: 

 

 

 

V Bratislave, dňa 05. 02. 2010  

 

 

------------------------------------------------                              ---------------------------------------------------                                                                                                                           
  Lýdia Csomorová,    ekonómka školy                      Mgr. Tatiana Kizivatová, riaditeľka školy 

Internetizácia školy presieťovanie ďalších priestorov školy vedúca ŠJ 

zborovňa školy 

Kúrenie havária plynového kotla kotolňa 

Zriadenie telefónnej ústredne všetky kancelárie školy + vrátnica  


