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1.Úvod 
 
 
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava na rok 
2010 je spracovaná  v súlade so zákonom č.  597/2003 Z. z., ustanoveniami § 5 ods.7) písm. 
g) zákona č. 596/2003 Z. z. a uznesením MsZ č. 263/2007,bod D. Predkladaná správa hodnotí  
hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2010 do 
31.12.2010. 
 
 
2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) 

 
Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Sereď je samostatný právny subjekt - 
rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je mesto  Sereď od 1.7.2002. Poskytuje 
výchovu a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub a  školská jedáleň. V r. 2010 škola    
poskytovala základné    vzdelávanie pre  377  žiakov v 21 triedach. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy 37,2  je osôb, z toho je 
26,9  pedagogických zamestnancov a 10,3 nepedagogických zamestnancov . 
 
Školský klub detí navštevuje 104 žiakov. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD je 4,1 osôb, z toho je 4,1 
pedagogických zamestnancov a 0 nepedagogických zamestnancov . 
 
 
Školská jedáleň pri ZŠ poskytuje stravovanie pre 575 stravníkov, z toho 526 žiakov a 49 
dospelých. V roku 2010 je 945 potencionálnych stravujúcich sa žiakov a počet skutočne 
stravujúcich sa žiakov 526, čo  predstavuje 55,67 % potenciálnych stravníkov. 
 
Školská jedáleň poskytuje aj stravovanie pre  41  žiakov z MŠ a I. a II. stupňa v Šintave. 
 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠJ je 8 osôb. 
 
 



 
 

Základná škola 
 
 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 
pridelenými zriaďovateľom zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 476678 €/normatívne 
finančné prostriedky/, na vzdelávacie poukazy sme dostali 9660 € /nenormatívne finančné 
prostriedky/, s vlastnými príjmami z mimorozpočtových príjmov vo výške 8511,44 €, 
plánované príjmy v rozpočte za rok 2010 predstavovali sumu 3650 €. Plánované vlastné 
príjmy sme prekročili o 4861,44 € a v rámci projektov sme dostali grant od Nadácie Socia 
v sume 300 € a účelovú dotáciu Dolní Loučky od Mesta Sereď v sume 245 €, dotácia na 
asistenta učiteľa bola 3496 €, odchodné 1496 €, dotácie na učebné pomôcky – hmotná núdza 
282,15 €, dotáciu na stravu od MsÚ Sereď 2353,62 € a z OÚ Šintava 602,20 €. 
 
Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010  bol určený zriaďovateľom záväznými 
ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatnej tabuľke č. 
1.   
 
Mzdy a odvody 

 
V roku 2010 nám bola na mzdové prostriedky pridelená finančná čiastka zo štátneho 
normatívu na rok 2010 na mzdy vo výške 284430 € a na povinné odvody do poisťovní v sume 
100119 €, celková čiastka predstavovala sumu 384 549 €. 
Čerpanie mzdových prostriedkov k 31.12.2010 bolo v sume 288656,72 € na mzdy, 100235,30 
€ na  odvody do poisťovní, čo v konečnej sume predstavuje 388892,02 €. 
Suma na mzdy 284430 € zo štátneho normatívu bola navýšená z vlastných príjmov o sumu 
1667 € a suma na odvody 100119 € bola navýšená o sumu 109 €, celkovo o 1776 €. 
 
V tejto celkovej sume je zahrnuté  čerpanie dotácie na asistenta učiteľa v celkovej výške 3496 
€ /vyplatená suma 3455,41 € ako mzda s odvodmi a 40,59 € ako nemocenské dávky/. 
 
Z vlastných príjmov  bola použitá suma 887,14 € ako odmeny a 0,47 € na starobné poistenie. 
 
 
Tovary a služby 

 
Na tovary a služby sme mali v roku 2010 prerozdelenú sumu zo štátneho rozpočtu 92129 €, 
ktorá bola navýšená o vlastné príjmy , vzdelávacie poukazy, grantu a účelovej dotácie na 
sumu 103538 €. 
 
Cestovné náhrady tuzemské boli čerpané na školenia v sume 465,81 €. 
 
Na dodávku energií bolo čerpané mierne viac na plyn – kúrenie, nakoľko v zimných 
mesiacoch bolo nepriaznivé počasie výraznejšie ako v minulých rokoch, čo sa prejavilo na 
zvýšenej spotrebe plynu. Plánovaný rozpočet bol 16628 € a skutočné čerpanie 21449,55 €. 
 
Čerpali sme položku Prepravné, kde sme aj menili plánovaný rozpočet, nakoľko sa prenajímal 
autobus na akcie turistického  krúžku, suma 1036,74 € bola financovaná zo vzdelávacích 
poukazov a suma 245 € bola čerpaná z účelovej dotácie z MsÚ Sereď Dolní Loučky. 



Na základe šetrenia spotreby tepelnej energie sme zabezpečili výmenu nekvalitných 
drevených okien v 5.N triede za plastové okná v celkovej sume 1170 €. 
 
Dohody o pracovnej činnosti uhrádzané  na krúžkovú činnosť pedagogických pracovníkov 
 boli hradené z finančných prostriedkov pridelených na vzdelávacie poukazy v sume 3252,00 
€ a na základe dohody o vykonaní práce /pre dvoch pedagogických pracovníkov/ boli čerpané 
v sume 4455,59 € z tovarov a služieb. 
 

V roku 2010 sme čerpali odchodné pre zamestnankyňu, ktorá nastúpila na dôchodok v sume 
1496 € zo štátnych financií a 17,88 € z vlastných mimorozpočtových príjmov. 
 
Ako transfer jednotlivcovi sme čerpali : učebné pomôcky hmotná núdza 282,15 €, 
dotácia na stravu MsÚ Sereď 2353,62 € a z OÚ Šintava 602,20 €.  
 
 
 
 
 
 
Zdroje krytia výdavkov , z ktorých  boli  financované : 
 
zo štátneho  rozpočtu   v celkovej sume        503624,41 €                                               
z toho: 
štátny normatív     476678 € 
vlastné príjmy      8511,44 € 
prostriedky od zriaďovateľa- účelová dotácia 245 € 
vzdelávacie poukazy     9660 € 
zo štátneho rozpočtu  
- odchodné      1496 € 
- dotácia asistent učiteľa    3496 € 
- učebné pomôcky hmotná núdza   282,15 € 
- dotácia na stravu MsÚ Sereď, OÚ Šintava  2353,62 €, 602,20 € 
Nadácia SOCIA – grant    300 € 
 
  Záver 
 
Celkové zhodnotenie rozpočtového hospodárenia v roku 2010: 
 
V roku 2010 sme mali v rámci základnej školy vyrovnaný rozpočet, ktorý sa nám podarilo 
naplniť aj vďaka odd. ŠMaTK. 
Odd. ŠMaTK pri MsÚ v Seredi nám zabezpečilo v dohadovacom konaní chýbajúce finančné 
prostriedky na mzdy v celkovej výške 15000 €. 
 
Transfery zo  štátneho rozpočtu,  rozpočtu mesta a ostatných transferov boli k 31.12.2010 
vyčerpané s nulovým zostatkom.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Školský klub detí 
 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 
pridelenými zriaďovateľom z rozpočtu mesta v celkovej výške 42692 € a s vlastnými 
príjmami z mimorozpočtových príjmov z príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s hmotným zabezpečením v ŠKD v celkovej výške 9175,50 €, teda spolu sumou 
51867,50 €.  
Plánované mimorozpočtové príjmy v sume 10620 € sa v roku 2010 nepodarilo naplniť na 100 
%, boli nižšie o 1444,50 €.  
 
 
Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010  bol určený zriaďovateľom záväznými 
ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatnej tabuľke č. 
2.   
 
Komentár tabuľky č. 2 : 
 
Mzdy a odvody 

 
Na mzdy a odvody sme v roku 2010 čerpali finančnú čiastku v celkovej výške 39270,37 €, 
z toho boli platy 29344,39 € a povinné odvody do poisťovní 9925,98 €. 
 
Tovary a služby 

 

Na tovary a služby sme čerpali finančnú čiastku 12528,53 €, ktorá bola nižšia, nakoľko boli 
nižšie mimorozpočtové príjmy, ktoré boli premietnuté do pôvodného plánované rozpočtu na 
rok 2010 v sume 14042 €. 
 
Z uvedenej finančnej sumy sme použili 2729,49 € na úhradu energií. 
 
Do školského klubu sme v decembri zakúpili  nové šatníkové skrine v celkovej sume 4335,76 
€, ktorá predstavovala najväčšiu čiastku v čerpaní. 
 
Na údržbu nekvalitných a netesniacich balkónových dverí a okien, výmenou za  plastové sme 
vyčerpali sumu 780 €. 
 
Služby sa nám navýšili, z dôvodu zabezpečovania účtovníctva účtovnou firmou, ktoré boli 
preúčtované podľa počtu zamestnancov aj na rozpočet školského klubu detí. 
 
  Záver 
 
Celkové zhodnotenie rozpočtového hospodárenia v roku 2010: 
 
Nevyčerpaný zostatok k 31.12.2010 bol vrátený späť na účet zriaďovateľa vo výške 68,60 €.   
 
 



 
 
 
 

Školská jedáleň 
 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 
pridelenými zriaďovateľom z rozpočtu mesta v celkovej výške 62484 €, s vlastnými príjmami 
z mimorozpočtových príjmov /režijné náklady/ v celkovej výške 9937,28 €. 
 
Plánovanú finančnú čiastku mimorozpočtových príjmov v roku 2010 v sume 7170 €, sa nám 
podarilo naplniť a prekročiť o sumu 2767,28 €. 
 
 
Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 2010  bol určený zriaďovateľom záväznými 
ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatnej tabuľke č. 
3.   
 
Mzdy a odvody 

 
Na mzdy a odvody sme v roku 2010 čerpali finančnú čiastku v celkovej výške 49502,34 €, 
z toho boli platy 36758,28 € a povinné odvody do poisťovní 12744,06 €. 
 
Tovary a služby 

 

Na tovary a služby sme čerpali finančnú čiastku 22918,94 €, ktorá bola vyššia, nakoľko boli 
vyššie mimorozpočtové príjmy, ktoré boli premietnuté do pôvodného plánované rozpočtu na 
rok 2010 v sume 20154 €. 
 
Z uvedenej finančnej sumy sme použili 9744,24 € na úhradu energií, ktoré boli prekročené 
o 12 %, z dôvodu predpokladanej menšej spotreby energií podľa roku 2009, v ktorom sa 
menej kúrilo. 
 
Z položky Materiál sme vyčerpali najväčšiu sumu na skvalitnenie prihlasovania 
a odhlasovania stravníkov na obedy/ využíva sa aj možnosť prihlasovania cez internet/, 
zakúpila sa výpočtová technika /čítačka + príslušenstvo, čipové kľúč RFID v celkovej sume 
2115,84 €. 
 
Na údržbu sme čerpali finančné prostriedky na maľovanie kuchyne a jedálenských priestorov. 
 
Služby sa nám navýšili, z dôvodu zabezpečovania účtovníctva účtovnou firmou, ktoré boli 
preúčtované podľa počtu zamestnancov aj na rozpočet školskej jedálne. 
 
  Záver 
 
Celkové zhodnotenie rozpočtového hospodárenia v roku 2010: 
 
Transfery z rozpočtu mesta a vlastných príjmov boli k 31.12.2010 vyčerpané s nulovým 
zostatkom.   
 



 
 
 
 
Spracoval :                                                                                          riaditeľ školy: 
 
Adriana Hornáčková        Mgr. Ján Horniak                                                                                                        
 
 
 
V Seredi dňa :18.3.2011  
 


