
Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa Sereď 

Komenského 1136/36,  

 

                           Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2012 
Výška navrhovaného rozpočtu je určená na základe zabezpečenia vyučovania 
a prevádzky  školy pre  : 
-počet žiakov k 15.9. 2011 / 533 žiakov, stav žiakov vykázaný v zmysle 

Metodického pokynu k vyplňovaniu výkazu Škol MŠ SR 40 01 je 521 žiakov , z 
toho v individuálnom vyučovaní: 220                                                                                          
v skupinovom vyučovaní:    303 

Rozpočet školy na rok 2012 je stanovený na základe dotácie  zriaďovateľa na 
prevádzku žiaka základnej umeleckej školy  a VZN č.14/2011.Celková čiastka  
uvádzaného rozpočtu tvorí  99% celkovej  možnej dotácie  od zriaďovateľa.   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Príjmová časť:Transfér z mesta / úhrady nákladov spojených so štúdiom 
/školné/v zmysle zák.č.245/2008 o vých. a vzdelávaní určené  VZN MsZ  
č.15/2011. Predpokladaná výška:...........................................................27 160 €  
Príjmy z projektov: čiastka nie je vyčíslená, riaditeľstvo školy bude reagovať na 
možnosti získania finančných prostriedkov z projektov podľa 
ponuky/úspešnosti/v priebehu roka. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výdavky: 
Položka č. :611,612,614 Tarifné platy ,príplatky, odmeny:........... 206 055€ 
Tarifné platy sú stanovené z plat. inventúry roka 2011 /k 1.11.2011/  pre 24 
zamestnancov školy s predp. nárastom o 5,7%. Príplatky sú stanovené  za 
riadenie, osobné, vyrovnávacie a  za triednictvo, príplatok za prácu nadčas je 
vyplácaný vo výške maximálne  3 vyuč. hod. týžd. Odmeny sú plánované vo 
výške 8,36 % funkčných   platov zamestnancov,  
620:Poistné a príspevok do poisťovní.................................................72 530 €  

631: Cestovné náhrady.............................................................................500 €  

632:Energie,voda,komunikácie:..........................................................16 715 €            
Platby za kúrenie, vodné, stočné, elektrická energia, poštovné, telekomunikačné 
poplatky sú stanovené z priemeru  platieb roka 2011 navýšeným o 15%. 

633:Materiál............................................................................................ 7 000 € 
-nákup učebných pomôcok na zabezpečenie vých.-vyuč.činnosti školy /struny, 
not. materiál, hud.nástroje, výtvarný materiál, počítačová technika,/ čistiacich 
prostriedkov, kanc.materiálu, /tonery do tlačiarní.,/ os.ochr..prostriedkov,   
635:Rutinná a štandardná údržba:.........................................................4 000 €      
Realizovanie  odhlučnenia tried zvukovo výrazných hudobných nástrojov, 
výmena radiátorov, údržba menšieho rozsahu  realizovaná na základe 
špecifickosti školy./opravy nástrojov, kopíriek, ladenie, zvuk. aparatúry, 
maľovanie. 
 



637: Služby:........................................................................................... 20 200 € 
Spracovanie účtovníctva a miezd firmou, poplatok za používanie softwaru,  
xerox, poplatky - vstupenky  na  exkurzie, výstavy, školenia, poistenie žiakov  
ZUŠ, poistenie budovy,  likvidácia odpadu, príp.iné služby, dohody o vykonaní 
práce, činnosti, brigádnickej činnosti študentov, stravovanie zamestnancov, 
vypracovanie revíznych správ, služby BOZP, bankové poplatky, drobná údržba 
dohodou o vykonaní práce, napr. kosenie, úprava kríkov v areáli školy/, tvorba 
sociálneho fondu,ostatné služby. 
 
636 Nájomné za prenájom:............................................................... .........400 € 
Jedná sa o prenájom zabezpečovacieho systému, ktorý realizuje Mestská polícia 
v Seredi. 
 
640 Bežné transféry...................................................................................2 062 € 
Predpokladáme odchod 1 zamestnanca  do starobného dôchodku v zmysle 
platnej legislatívy, a predpokladané platby–náhrady príjmu počas PN 
zamestnancov. 
 
634 Dopravné.................................................................................................950€ 
Preprava žiakov a pedagógov na súťaže, vystúpenia, koncerty, atď. 
 
717 Kapitálové výdavky:............................................................................4 140€ 
Rozpočtované kapitálové výdavky sú stanovené na  zateplenie vysunutých častí 
jednotlivých blokov budovy na Komenského ul., ktoré  sú v zimných mesiacoch 
chladné. Práve v týchto častiach  blokov   prebieha  individuálne vyučovanie  
hudobného odboru. 
 
Záver.: 

Rozpočet  na rok 2012-2014 /návrh/: 

 

 

Rozpočet na rok 2012........................................................................334 790 €  

Bežné výdavky celkom:.....................................................................330 650 €  

Kapitálové výdavky................................................................................4 140 € 

Transfér z mesta/školné/.....................................................................27 160 € 

Dotácia z podielových daní................................................................306 958 € 

 

 
Vypracovala: Dagmar Šajbidorová -riaditeľka školy 
                       Ing.Janka Luptáková- zodp.za sprac.ekon. a účt. 
 
V Seredi,05.11.2011 
 


