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Správa o hospodárení za rok 2014 
(Poznámky k 31.12.2014) 

 

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 

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

Názov účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou Jána Amosa 
Komenského 

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 
Dana Osuská – vedúca ŠKD 
Andrea Konečná – zástupkyňa pre MŠ 
Ing. Alena Kordevová – vedúca ZŠS 

Priemerný počet zamestnancov a počet 
riadiacich počas účtovného obdobia 

zamestnanci          počet                                riadiaci 
ZŠ                                 41                                          4 
MŠ                               13                                          1 
ŠKD                              10                                          1  
ZŠS                                 9                                          1 

SPOLU:                    73                                      7 
 

3. Informácie o počte žiakov, tried, oddelení (k 15.9.2014) a záujmových krúžkov účtovnej 
jednotky  

Počet žiakov 1.stupeň / počet tried 331 žiakov/ 14 tried 

Počet žiakov 2.stupeň / počet tried 237 žiakov/ 10 tried 

Počet žiakov školy / počet tried spolu 568 žiakov / 24 tried 

Počet detí v MŠ / počet oddelení 99 detí / 5 oddelení 

Počet žiakov v ŠKD / počet oddelení 299 žiakov / 10 oddelení 

Počet žiakov v krúžkoch / ich počet 467 žiakov/23 krúžkov 
 

4. Informácie o počte stravníkov v zariadení školského stravovania   
Žiaci 1.stupňa 270 

Žiaci 2.stupňa 160 

Žiaci spolu: 430 

Deti MŠ 80 

Zamestnanci MŠ 10 

Zamestnanci ZŠ 26 

Zamestnanci ŠKD 8 

Zamestnanci ZŠS 9 
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Zamestnanci spolu: 53 

Dôchodcovia 1 

Cudzí 15 

 
V zariadení školského stravovania sa počas roka 2014 okrem žiakov (detí) a zamestnancov ZŠ (MŠ) stravovali aj cudzí 
stravníci: 

Názov organizácie Počet stravníkov 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 15 

Škôlka v parku, s. r. o. 10 

 

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

Výška finančných 
prostriedkov                  

v € 

Účel použitia finančných prostriedkov  
resp. Názov projektu 

Projekt  SME 253,80 € Projekt – Sme v škole 

MÚ Bratislava Rača pre ZRŠ 
600,-€ Projekt Za  koreňmi miest Brno a Bratislava, návšteva 

Daltonskej školy 

Nadácia PONTIS 

100,-€ Projekt Naše mesto 2014 – Obnovenie náterov 
v skladovacích priestoroch 

1.000,-€ Projekt Chceme sa hýbať – Nákup športových potrieb do 
posilňovne 

OZ Združenie Veselá škola 

4.934,40 € Šatňové skrinky - 20 boxov (16 ks) 

592,- € Oprava schodiska v budove školy 

1800,- € Odkladacie priestory pre žiakov v ZŠ 

775,- € Drobné výdavky 

Nadácia pre deti Slovenska 405,- € Zvonkohry do tried 

Rodičia  400,- € Mapy sveta do tried 1. stupňa 

Asociácia Susan Kovalikovej 2800,- € Vzdelávanie učiteľov ZŠ + ZŠ + ŠKD 

Microsoft 2.000,- € Vzdelávanie učiteľov 

SPOLU  14.060,20 € 
 

6. Spolupráca so Združením rodičov 
Spolupráca s OZ ZR pri ZŠ bola veľmi aktívna. Triedne aktívy sa stretávajú 5x do roka. Výbor ZR postupuje podľa 
schváleného rozpočtu, ktorý je prispôsobený potrebám školy. 

Výška finančných 
prostriedkov 

Účel ich použitia 

130,- Zápis prvákov plus darčeky pre prvákov 
1 330,-  Škola v prírode 

935,- Knižné poukážky pre žiakov 

500,- Klokan 

500,- Súťaže žiakov 

130,- Deň učiteľov 

1 430,- Projekt vzdelávania učiteľov ITV 

900,-  Komparo 

168,-  Rozlúčkový večierok deviatakov 

946,-  Drobné výdavky  

1 475,- Učebné pomôcky do predmetových komisií 

420,- Modelové mesiace 

2 106,- Antigrafitový náter 

455,- Sušiče do toaliet 

288,- Nátery radiátorov 

2 597,- Interaktívne tabule 

1 596,- Knihy do školskej knižnice 

4 437,60 Šatňové skrinky  

20 343,60 SPOLU 
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Spolupráca s OZ ZR pri MŠ bola veľmi aktívna. Triedne aktívy sa stretávajú 4x do roka. Výbor ZR postupuje 
podľa schváleného rozpočtu, ktorý je prispôsobený potrebám materskej školy. 

Výška finančných prostriedkov Účel ich použitia 

500,- € Vstavaná skriňa na pomôcky spálňa  3 

850,- €  Šatňové skrinky 

200,- €  Stoličky do jedálne pre učiteľov 

500,- €  Učebné pomôcky Stiefel 

350,- €  Vstavaná skriňa na pomôcky spálňa 5 

650,- €  Ležadlá do spálne pre deti 

200,- € Tonery do tlačiarní 

450,- € Farebné rolety do spálni 

3.700,- € SPOLU 

 
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: 
 

Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 

1 4 25 

2 6 16,6666 
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3 12 8,3333 

4 20 5 

 
Drobný hmotný majetok od 0,- do 1.700,- €, 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 
31.12.2013 

Prírastky          
+ 

Úbytky              
- 

Presuny         
+ / - 

     OC k 
31.12.2014 

Pozemky 031 012 475751,84 0 0 0 475751,84 

Umelecké diela a 
zbierky 

032 013 183,73 0 0 0 183,73 

Stavby 021 015 616308,87 332565,78 0 0 948874,65 

Samostatné hnuteľné 
veci a súbory 
hnut.vecí 

022 016 25453,87 0 0  25453,87 

Spolu     1117698,31 332565,78 0 0 1450264,09 

 
b) OPRÁVKY A OPRAVNÉ POLOŽKY 

Názov Účet Riadok 
súvahy 

    OP k 
31.12.2013 

Prírastky              
+ 

Úbytky              
- 

Presuny         
+ / - 

     OC k 
31.12.2014 

Oprávky a OP k stavbám 081 
092 

015 611323,79 18114,- 0 0 629437,79 

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

082 
092 

016 17726,52 2066,15 0 0 19792,67 

Spolu     629050,31 20180,15 0 0 649230,46 

 
c) ZOSTATKOVÁ HODNOTA  

Názov Riadok 
súvahy 

   Účty Zostatková hodnota k 
31.12.2012 

Zostatková hodnota k 
31.12.2014 

ZH pozemkov 
012 

/031/ - 
/092/ 

475751,84 475751,84 

ZH umeleckých diel a 
zbierok 

013 
/032/ - 
/092/ 

183,73 183,73 

ZH stavieb 
015 

/021/ -
/081+ 092/ 

4985,08 319436,86 

ZH samostat.hnuteľ. vecí a 
súborov hnuteľných vecí 

016 
/022/ -
/082+ 092/ 

7727,35 5661,20 

Spolu     448648,- 801033,63 

 

2. Opis  a  hodnota  majetku  
Majetok, ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke 

právo 
Suma v EUR 

Pozemky 475751,84 

Umelecké diela a zbierky 183,73 

Budovy, stavby 948874,65 

Stroje, prístroje, zariadenia, inventár 25453,87 
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B         Obežný majetok  
Zásoby /riadky 035 až 039 súvahy/:   

Položka zásob Riadok 
súvahy 

Hodnota 
v € k 31.12. 

2013 

Tvorba 
+ 

Zníženie  
- 

Zruše
nie 

-  

Hodnota 
v € k 31.12. 

2014 

Opis dôvodov tvorby, 
zníženia, zrušenia OP 

k zásobám 

Materiál 
(potraviny) 

035 7223,42 133542,09 -130198,56 0,- 10566,95 Nákup potravín do ZŠS 

      
Čl. IV 

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy 
 

A Vlastné imanie  
podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 

Názov položky Hodnota  k 
31.12.2013 

Prírastky                
+ 

Úbytky                  
- 

Presun                
+/- 

Hodnota  k  
31.12.2014 

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých 

rokov 
59705,04 

 
43753,90 

 
-51976,60 0 51482,34 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

37879,- 0 -13499,22 0 24379,78 

Spolu 97584,04 43753,90 -65475,82 0 75862,12 
 

B Záväzky 

I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v €/ 
Položka rezerv Výška k 

31.12.2013 
Tvorba                  

+ 
Zníženie                  

- 
Zrušenie               

-     
Výška k  

31.12.2014 
Predpokladaný 

rok použitia 
rezerv 

Ostatné  krátkodobé rezervy 39185,66 0 -39185,66 0 0  

Iné 39185,66 0 -39185,66 0 0  

Spolu 39185,66 0 -39185,66 0 0  
 

II. Záväzky  
1. Záväzky podľa doby splatnosti v €:   

Záväzky podľa doby splatnosti 
Výška záväzkov k 

31.12.2014 
Výška záväzkov k  

31.12.2013 

Dlhodobé záväzky /r.140/              z toho: 3702,25 2330,87 

  Záväzky v lehote splatnosti 3702,25 2330,87 

  Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Krátkodobé záväzky /r.151/           z toho: 107445,22 91611,- 

  Záväzky v lehote splatnosti 107445,22 91611,- 

  Záväzky po lehote splatnosti 0 0 

Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151) 111147,47 93941,87 

 

2. Záväzky zo sociálneho fondu  /v €/  
Sociálny fond Rok  2014 Rok  2013 

Stav k 1.1. 2330,87 632,72 

Tvorba sociálneho fondu 6080,22 10512,31 

Čerpanie sociálneho fondu -4708,64 -8814,16 

Stav k 31.12. 3702,25 2330,87 

 
III. Časové rozlíšenie  
Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období 
podľa jednotlivých položiek súvahy  /v €/ 

Opis položky čas. 
rozlíšenia 

Riadok 
súvahy 

Hodnota k 
31.12.2013 

Prírastky                
+ 

Úbytky                    
- 

Hodnota  k  
31.12.2014 
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Výdavky budúcich 
období spolu                  
z toho: 

181 0 0 0 0 

Výnosy budúcich 
období spolu                   
z toho: 

182 28,32 4390,60 -171,05 4247,87 

Spolu   28,32 4390,60 -171,05 4247,87 

 
 

Čl. V 
Informácie o výnosoch a nákladoch  

1. Výnosy  - popis a výška významných položiek /v €/ 

Druh výnosov Popis /č. účtu a názov/ Suma 

Tržby za vlastné  výkony 
a tovar 

601 - Tržby za vlastné výrobky 0 

602 - Tržby z predaja služieb 227742,42 

622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb 10908,74 

Zúčtovanie rezerv a 
opravných položiek z 
prevádzkovej a 
finančnej činnosti a 
zúčtovanie časového 
rozlíšenia 

652 - Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 0 

653 - Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 25088,06 

657 - Zúčtovanie zákonných oprav. položiek z prevádzk. činnosti  0 

658 - Zúčtovanie ostat. opravných položiek z prevádzkovej činnosti 0 

654 - Zúčtovanie rezerv  z finančnej činnosti 0 

659 - Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 0 

655 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 0 

Výnosy z transferov a 
rozpočtových príjmov v 
obciach, VÚC a v RO a 
PO zriadených obcou 
alebo VÚC 

691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

372132,- 

692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z 
rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a 
príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším 
územným celkom 

20180,15 

693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho 
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 

767450 

694 - Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov zo štátneho 
rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 

0 

695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych 
spoločenstiev 

0 

696 - Výnosy samosprávy z kapitálových  transferov od Európskych 
spoločenstiev 

0 

697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných 
subjektov mimo verejnej správy 

16050,88 

698 - Výnosy samosprávy  z kapitálových  transferov od ostatných  
subjektov mimo verejnej správy 

0 

699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 0 

Spolu   1439552,25 

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

Druh nákladov Popis /č. účtu a názov/ Suma 

Spotrebované nákupy 501 - Spotreba materiálu 182087,15 

502 - Spotreba energie 83766,66 

503 - Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 0 

504 - Predaný tovar 0 

Služby 511 - Opravy a udržiavanie 59897,03 

512 - Cestovné 77,03 

513 - Náklady na reprezentáciu 0 

518 - Ostatné služby 15939,14 

Osobné náklady 521 - Mzdové náklady 678319,90 

524 - Zákonné sociálne poistenie 235947,09 
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525 - Ostatné sociálne poistenie  0 

527 - Zákonné sociálne náklady 26643,52 

549 – Manká a škody 702,- 

Odpisy, rezervy a 
opravné položky z 
prevádzkovej a finačnej 
činnosti a zúčtovanie 
časového rozlíšenia 

551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 20180,15 

552 - Tvorba zákonných rezerv  z prevádzkovej činnosti 0 

553 - Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti  0 

557 - Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzk. činnosti 0 

558 - Tvorba ostatných opravných  položiek z prevádzk. činnosti 0 

554 - Tvorba rezerv z finančnej činnosti 0 

559 - Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 0 

555 - Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období  0 

Finančné náklady 561 - Predané cenné papiere a podiely 0 

562 - Úroky 0 

563 - Kurzové straty 0 

564 - Náklady na precenenie cenných papierov 0 

566 - Náklady na krátkodobý finančný majetok 0 

567 - Náklady na derivátové operácie 0 

568 - Ostatné finančné náklady 1802,81 

569 - Manká a škody na finančnom majetku 0 

Náklady na transfery a 
náklady z odvodu 
príjmov 

581 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych 
rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 

0 

582 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným 
subjektom verejnej správy 

0 

583 - Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo 
verejnej správy 

0 

584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a 
príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným 
celkom 

0 

585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho úzmeného celku ostatným subjektom verejnej správy 

0 

586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho úzmeného celku subjektom mimo verejnej správy 

0 

587 - Náklady na ostatné transfery 0 

588 - Náklady z odvodu príjmov 109842,62 

589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov -32,63 

Spolu   1415172,47 

 

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

 

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

Popis zostatku účtu 351                              
/záväzok/ 

Stav záväzku        
k 31.12.2013 

V bežnom účt. 
období uhradené 
odvody príjmov 

min. účt.období (-
) 

Odvody príjmov 
bež. účt. obdobia 

zúčtované do 
nákladov (+) 

Uhradené odvody 
príjmov bežného 

účtovného 
obdobia  (-) 

Stav záväzku k 
31.12.2014        
z dôvodu 

neodvedených 
odvodov 
príjmov 

Spolu 0,- 0,- 125845,93 -125845,93 0,- 

 

Čl. VII 
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 315090,35 771 

ZŠ DDHM 185678,46 771 1 1 01 

OTE 2043,13 771 1 1 02 
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UP do 500,- 7799,51 771 1 1 04 

UP nad 500,- 25736,08 771 1 1 05 

Audio pomôcky 838,23 771 1 1 06  

ZŠ Video pomôcky 1875,86 771 1 1 07  

Učiteľská knižnica 2172,72 771 1 1 08 

Žiacka knižnica 3522,81 771 1 1 09 

UP do 100,- 2687,70 771 1 1 13 

MŠ DDHM  27044,57 771 111 01 

Predmety 1693,78 771 111 02 

Hračky 1260,81 771 111 03 

Kazety 16,55 771 111 06 

Učiteľská knižnica 161,90 771 111 08 

Detská knižnica 195,- 771 111 09 

Prádlo 2878,41 771 111 11  

ZŠS DDHM  42382,36 771 8 1 01 

OTE 2467,36 771 8 1 02 

Zásobník 3577,42 771 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 1173,33 789 

Spolu  316263,69  

 
Čl. VIII 

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu  
 
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený ako súčasť rozpočtu MČ Bratislava - Rača mestským 

zastupiteľstvom 10.12.2013 uznesením č.355/10/12/13P. 
 

Rozpočet v € Pôvodný Skutočnosť 

Prenesené kompetencie 692.596,- 767.450,- 

Prenesené kompetencie 674.077,- 739.468,- 

Prenesené kompetencie - MŠ 5.794,- 6.727,- 

Vzdelávacie poukazy 12.725,- 12.787,- 

Asistent učiteľa 0 2.600,- 

Kreditové príplatky 0 698,- 

Pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

0 68,- 

Mimoriadne odmeny 0 5.102,- 

Originálne kompetencie 273.824,- 270.824,- 

Materská škola 132.631,- 129.631,- 

Školský klub detí 64.792,- 64.792,- 

Zariadenie školského stravovania 76.401,- 76.401,- 

Vlastné príjmy 92.000,- 101.308,- 

Základná škola 8.500,- 12.320,- 

Materská škola 11.000,- 10.226,- 

Školský klub detí 47.500,- 47.928,- 

Zariadenie školského stravovania 25.000,- 30.834,- 

Iné zdroje 0 16.051,- 

Základná škola  0 13.032,- 

Materská škola  0 192,- 

Školský klub detí 0 2.827,- 

C E L K O M: 1.058.420,- 1.155.633,- 

 
▪ Prenesené kompetencie 

K zvýšeniu normatívov došlo z dôvodu nárastu počtu žiakov od 1.9.2014. Boli tiež zvýšené normatívy na 
vzdelávacie poukazy a stúpla aj čiastka na prenesené kompetencie MŠ pre detí, ktoré majú jeden rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky. 
 

▪ Originálne kompetencie 
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Rozpočet originálnych kompetencií na rok 2014 pokrýval okrem nákladov na mzdy, odvody a úhradu energií aj 
náklady na nákup materiálu a služieb na prevádzku jednotlivých zariadení.  

 
▪ Vlastné príjmy 

Počas celého roka 2014 boli finančné prostriedky z príjmového účtu presúvané na účet MČ. Odtiaľ vlastné príjmy 
školy (príspevky rodičov na MŠ a ŠKD, príjmy za režijné náklady v ZŠS a príjmy za služby spojené s prenájmom 
priestorov na ZŠ) prichádzali na účet výdavkový. Tieto financie boli použité na pokrytie nákladov spojených 
s činnosťou organizácie, napr. 

Príjem finančných prostriedkov Účel požitia Suma 

Za služby spojené s prenájmom budovy Údržba budovy 12.300,- 

Za poplatky do MŠ Podlahy v časti MŠ 2.535,- 

Za poplatky do ŠKD Zakúpenie VT do ŠKD 438,- 

Za réžiu do ZŠS Nákup zariadenia do kuchyne 7.283,- 

 

▪ 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. 

 
Prílohou Rozboru hospodárenia za rok 2014 je počítačová zostava Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014, v ktorej sú 
špecifikované jednotlivé výdavky. 

 

Čl. IX 
Iné skutočnosti 

 
Spolupráca so zriaďovateľom v roku 2014 bola výborná a bezproblémová. Zamestnankyne Školského úradu boli 
ústretové a nápomocné v každej oblasti. Finančné prostriedky z PK, OK i vlastné príjmy boli zasielané pravidelne, aj 
keď  mesačne len vo výške 1/12 zo schváleného rozpočtu. 
 

IX.1  Použité finančné prostriedky za rok 2014 v rámci údržby a revitalizácie školy: 
 

Okrem miezd, odvodov a úhrady energií boli použité aj na nižšie uvedené rekonštrukcie a nákupy. 
Zriaďovateľ  financoval: 

 výmenu okien v ZŠ;  

 zateplenie budovy školy; 

 oprava schodiska do budovy školy. 
 

Ostatné rekonštrukčné práce a nákupy boli realizované z rozpočtu školy a zo sponzorských darov. 

 výmena podlahovej krytiny: 

 v spoločných priestoroch (haly a chodby) MŠ, 

ZŠ a ZŠS; 

 v 11 triedach ZŠ; 

 v školskej kuchynke; 

 revitalizácia školskej jedálne;  

 revitalizácia šatní kuchárok; 

 revitalizácia žiackej kuchynky; 

 revitalizácia výdajne stravy v MŠ; 

 revitalizácia šatní upratovačiek; 

 dovybavenie chodieb kreslami, sedačkami...;  

 výmena radiátorov v 2 miestnostiach; 

 oprava schodiska do ŠKD; 

 zabezpečenie bezbariérových vstupov do školy 

a ŠKD; 

 výmena dverí na služobnom byte; 

 výmena dverí do ZŠS – pre zásobovanie; 

 zriadenie kolobežkárne pre žiakov. 
 

Zakúpenie: 

 nákup 3 interaktívnych tabúľ s dataprojektormi 

s krátkou projekciou; 

 nákup nových polohovateľných lavíc a stoličiek do 5 

tried; 

 laminovačky, viazačky, farebnej tlačiarne, rezačky... 

do zborovne... 

 nákup tonerov; 

 nákup inventáru do školskej kuchyne; 

 nákup inventáru do žiackej kuchynky; 

 trezory v rámci nového zákona o ochrane osobných 

údajov 

 učebných pomôcok pre všetky metodické orgány: 

kabinety, hlavne pre HUV, TEV, ŠKD, BIO, SJL,  

1. stupeň... 
 

IX.2   Nevyhnutné  opravy a plánovaná revitalizácia na najbližšie obdobie 



10 

 

 
Celá škola 
 oprava stúpačiek – premokajú steny na toaletách; 

 kompletná rekonštrukcia elektroinštalácií; 

 postupná výmena vyhrievacích telies  

 zabezpečenie bezbariérových vstupov do ŠKD; 

 doriešenie bezbariérového pohybu po budove pre telesne postihnutých žiakov; 

 potreba doriešiť chýbajúce kapacity školy  rastúca populačná krivka  nárast počtu  žiakov  

v porovnaní s rokom 2010 a predpokladaným počtom žiakov  k 1.9.2014  r. 2010 = 435 žiakov  
 r. 2014 = 568 žiakov 

 od 1.9.2015 predpokladaný počet žiakov školy 600 – chýba kapacita pre kmeňové triedy!!! 

 navrhované riešenia: 

 premiestniť MŠ do iných priestorov, resp. 

 prístavba tried MŠ – uvoľnenie minimálne 2 tried potrebných pre ZŠ.. 
 

Základná škola 
 oprava stúpačiek – premokajú steny na toaletách; 

 kompletná rekonštrukcia elektroinštalácií; 

 postupná výmena vyhrievacích telies;  

 výmena podláh v ďalších  kmeňových triedach podľa možností; 

 dovymieňanie chýbajúcich svietidiel na toaletách; 

 zriadenie 2 nových  kmeňových  tried (nárast počtu žiakov), nákup školských lavíc a školského nábytku; 

 zriadenie nového kabinetu pre učiteľov (nárast počtu učiteľov); 
 

Školský klub detí 
 zriadenie relaxačnej záhrady pre žiakov ŠKD pred budovou školy a pod oknami časti Meret... (splanírovanie 

dvora, nános hliny, vysiatie trávy, výsadba stromov a krov, inštalácia lavičiek, nové hracie prvky...) 

 oplotenie pozemku pred školou – chýbajúce priestory pre hru detí v rámci ŠKD. 
 

Materská škola 
 rozšírenie kapacity MŠ; 

 oprava stúpačiek – premokajú steny na toaletách; 

 kompletná rekonštrukcia elektroinštalácií; 

 postupná výmena vyhrievacích telies;  

 úprava terénu v záhrade MŠ; 

 výmena obkladačiek a sanity v spálňach MŠ; 

 výmena prahov; 

 nákup podložiek pod matrace... 
 

Zariadenie školského stravovania 
 revitalizácia schodiska do ZŠS – HAVARIJNÝ STAV! 

 revitalizácia vzduchotechniky v kuchyni  vyplýva z auditu (OPAKUJÚCE SA PLESNE NA STENÁCH);  

 rekonštrukcia elektroinštalácie; 

 vyriešenie zatekania do skladových priestorov zo stúpačiek; 

 postupná výmena vyhrievacích telies  

 sieťky na okná v skladových priestoroch  nariadenie hygieny;  

 maľovanie kuchyne a skladových priestorov – potrebné realizovať každoročne; 

 nákup novej panvice; 
 

 
V Bratislave dňa 20.02.2015  
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----------------------------------------------                              --------------------------------------------------                                                                                                                          
        Lýdia Csomorová      Mgr. Tatiana Kizivatová 

        ekonómka školy                          riaditeľka školy 


