
Komentár  

k správe o hospodárení 

 Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi za rok 2011 
 

1.Úvod  

 

Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera-_Kvetoňa 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 a č.149/2011 zo dňa 13.9.2011. 

Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za 

obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. 

 

2.Základná charakteristika rozpočtovej organizácie 

 

Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi je samostatný právny subjekt  od 

1.1.2002. Mesto  Sereď je zriaďovateľom školy od 1.7.2002. Škola poskytuje základné 

umelecké vzdelanie podľa Zákonač.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní § 17, pripravuje 

žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a na 

konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo 

umeleckým zameraním. 

Súčasťou rozpočtovej organizácie je elokovaná trieda na ZŠ  Šúrovce s počtom žiakov 25 v 

 tanečnom odbore. 

V r. 2011 škola poskytovala  vzdelávanie pre 584 žiakov ,z  toho v individuálnom vyučovaní 

214 a v skupinovom vyučovaní 370 žiakov/ stav žiakov podľa výkazu MŠ SR 40-01 

k 15.9.2010/. 

Počet zamestnancov školy bol 24 , z toho 21 pedagogických a 3 nepedagogickí pracovníci.  

 

3.Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 

 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom a  z uvedených jednotlivých zdrojov financovania. 

Skladba  ukazovateľov a plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatnej tabuľke.   

 

Príjmy: 

Z rozpočtu zriaďovateľa......................266 825 € 

Zo štátneho rozpočtu...................................689 € /vzdelávacie poukazy za obd.1.-

12.mes.2011/ 

Oprava, údržba -dotácia od zriaď...........7 360€ / realizácia opravy a údržby interéru školy 

a montáž uzatváracieho ventilu vodovodnej prípojky 

Z vlastných príjmov................................ 24 210 €  

/školné -úhrada nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ bolo plnené  na 92,02 % podľa stavu 

žiakov k 15.9.2010 /584 žiakov - zač. šk. roka / a stavu žiakov k 31.12.2011/ 484 žiakov- 

záver  kalendárneho roka/.Pokles žiakov nastal v 3.Q 2011 rozviazaním prac. pomeru 

pedagóga skupinového vyučovania-tanečný odbor na vlastnú žiadosť v mesiaci 7./2011. 

Na toto prac. miesto  bol prijatý v mes.9/2011 pedagóg  s vyučovacím predmetom –moderný-

scénický tanec s menším počtom žiakov. 
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Výdavky -  čerpanie:  

 

Mzdové prostriedky, odvody do fondov : Finančné prostriedky boli rozpočtované na počet 

pracovníkov 24 podľa mzdovej inventúry k 1.1.2011.Príplatky boli vyplácané  za riadenie, 

osobný príplatok, príplatok za výkon špecializovanej činnosti /triedny učiteľ/ plat za prácu 

nadčas. Bola vyplatená 1 jubilejná odmena a mimoriadne odmeny pre zamestnancov školy. 

 

Tovary a služby: položky rozpočtu 630: sú uhradené  výdavky z rozpočtu zriaďovateľa, 

z vlastných príjmov a z príjmov zo štátneho rozpočtu. 

 

Čerpanie podľa jednotlivých položiek rozpočtu: 

Materiál: Položka rozpočtu: 633- účel použitia:  
 nákup učebných pomôcok pre potreby výtvarného, tanečného a hudobného odboru, 

ako napr.: sada bicích nástrojov, ozvučovacia technika, struny, notový materiál, 

nástenné zrkadlá  do triedy tanečného odboru, nákup počítača do špeciálnej učebne, 

príslušenstvo k počítačom/tonery, renovácie kaziet/, výtvarný materiál, 

 kancelársky materiál 

 interiérové vybavenie 

 čistiace prostiedky. 

Údržba: Položka rozpočtu: 635- účel použitia:  
 výmena svietidiel, montáž plnospektrálneho osvetlenia  v celej budove školy 

 elektroinštalácia 

 výmena uzatváracieho ventilu vodovodnej prípojky 

 oprava žalúzií, montáž vetračiek 

 úprava interiéru/skladových priestorov/ za účelom zriadenia špeciálnej učebne/ 

Nájomné: Položka rozpočtu:636-  účel použitia:  
Platby za: 

 nájom telocvične za mesiace 1.-6.2011/ pre vyučovanie tanečného odboru vo 

vyučovacom predmete moderný tanec - súborová práca/ 

 nájom zabezpečovacieho systému cez pult centrálnej ochrany realizované Mestskou 

políciou Sereď 

Bežné transféry: Položka rozpočtu: 640- účel použitia:  
 náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti zamestnancov 

 úhrada členského príspevku pre Asociáciu ZUŠ SR Emu Slovakia 

Služby: Položka rozpočtu:637- účel použitia:  
 Prehľad vynaložených finančných prostriedkov  tejto položky  je spracovaný v Prílohe č.1  

tohto komentára. 

 

4.Záver  

Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, z vlastných príjmov, z príjmov zo štátneho 

rozpočtu a dotácií od zriaďovateľa z fondu opráv a údržby  v roku 2011 boli použité účelovo 

a hospodárne so zreteľom na zabezpečenie prevádzky školy a kvalitu výchovno-vzdelávacej 

činnosti. 

Škola neeviduje žiadne pohľadávky k 31.12.2011.Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 

9€ boli prevedené na účet zriaďovateľa v mesiaci február 2012. 

 

Spracovala: Dagmar Šajbidorová – riaditeľka školy 

V Seredi: 02.04.2012 



Príloha č.1:  

Komentár k správe o hospodárení 

 Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi za rok 2011 

 
 

Príloha č. 1 uvedeného materiálu je spracovaná v zmysle Uznesenia MsZ č.149/2011 zo dňa 

13.9.2011. 

 

Podrobný rozpis položky rozpočtu  Služby 637:  

 

Čerpanie fin..prostriedkov vo výške: ......................................................................16 596 € 

 

Položka rozpočtu 637: najvýznamnejšie podpoložky:  

 

 637001 platby za školenia.............................................................................59 € 

 

 637002 účastnícke poplatky, súťaže žiakov všetkých odborov školy........436 € 

 

 637003 propagačný materiál,/plagáty, pozvánky, farebná tlač,/................322 € 

 

 637012 bankové poplatky..........................................................................859 € 

 

 637014 stavovanie zamestnancov.......................................................... 5 862 € 

 

 637015 úrazové poistenie žiakov...............................................................498 € 

 

 637016 prídel do soc. fondu v zmysle KZ na rok 2011..........................1 942 € 

 

 637027 odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru/ škola nemá 

žiadneho technicko-hospodárskeho pracovníka na údržbu, jedná sa o dohody 

o vykonaní práce, napr. kosenie, údržbárske práce, údržba počítačov,/ 

.................................................................................................................1 396 € 

 

 637004 spracovanie účtovníctva dodávateľsky......................................4 420 € 

 

 637004 služby bezpečnostného technika....................................................400 € 

 

 637004 platba za komunálny odpad ........................................................... 33 € 

 

 

 

 

Spracovala: Dagmar Šajbidorová – riaditeľka školy 

                     Ing.Jana Luptáková – sprac. účtovníctva 

 

V Seredi: 02.04.2012 

 


