
Komentár k návrhu rozpočtu 
Základnej školy J. A. Komenského Sereď na rok 

2015 
Návrh viacročného rozpočtu sa vnútorne člení na: 

- Bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) 
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) 

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2016 a2017 majú orientačný charakter, v komentári sa budeme 
bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2015. 

BEŽNÝ ROZPOČET 

Základné východiská bežného rozpočtu: 

 V roku 2015 pri vyberaní poplatkov zákonných zástupcov budeme postupovať podľa VZN 
mesta Sereď 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení 

Príjmová časť bežného rozpočtu 

1. Nedaňové príjmy 
 
Príjmy z vlastníctva – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe 
uzatvorených nájomných zmlúv –  školského bytu v čiastke 2160 €, telocviční 7040 € a PC 
učební 1000 €. Rozpočtovaná čiastka pre rok 2015 je 10 200 €. 
 
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – predpokladáme príjmy 
z poplatkov za školský klub detí v celkovej sume 19 890 € ,  z poplatkov za centrum voľného 
času v čiastke 13216 €. Pri výpočte  poplatkov sme vychádzali z platných VZN mesta Sereď 
a počtu prihlásených žiakov. Ďalšie príjmy predpokladáme za poplatky v školskej knižnici, za 
zber papiera, kovového šrotu v celkovej hodnote 500 €. Rozpočtovaná čiastka pre rok 2015 je 
33 606 €. 
 
Ostatné príjmy – zahŕňajú predpokladané príjmy z dobropisov za 1000 € a predpokladané 
príjmy  za školské ovocie v celkovej hodnote 1800 €. 
 

2. Granty a transfery 

Transfery   - zahŕňajú príjmy za režijné náklady v školskej jedálni od dospelých stravníkov 
v celkovej hodnote 15 440 € 

V návrhu rozpočtu na rok 2015 sú rozpočtované bežné príjmy Základnej školy Jana 
Amosa Komenského v celkovej výške: 62 046 € 

Výdavková časť bežného rozpočtu 

09. Vzdelávanie 
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09.1.2.1. Primárne vzdelávanie – zahŕňajú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky 
výdavky na činnosť základnej školy na 1. stupni a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Návrh tejto časti rozpočtu Základnej 
školy J. A. Komenského obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu  Základnej školy na 
1. stupni . Celková rozpočtová čiastka na rok 2015 je 452 067 €. 

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov Základnej školy J. A. 
Komenského stredisko –  1. Stupeň základná škola v celkovej hodnote 276 010 €. V tejto 
položke sú zahrnuté aj mzdové výdavky zo vzdelávacích poukazov a mzdové výdavky na 
asistentov učiteľov.  Predpokladané výdavky na poistné do poisťovní sú v hodnote 96330 €.  

Na cestovné je rozpočtovaná čiastka 300 € na výdavky súvisiace s pracovnými cestami 
zamestnancov školy na 1. stupni. 

Predpokladané výdavky na energie sú v celkovej  čiastke 35 000 €. Predpokladané výdavky 
na vodné, stočné je 3 500 € na poštové a telekomunikačné služby 2 000 €. 

Na interiérové vybavenie Základnej školy J. A. Komenského je v rozpočte vyčlenená čiastka 
500 €. 

Výdavky v roku 2015  sú z pohľadu výpočtovej techniky zamerané na nevyhnutnú obmenu 
existujúceho stavu ako po hardvérovej tak i softvérovej stránke tak ako aj na položke 
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia. 

Zo sumárnej položky Všeobecný materiál v celkovej sume 11595 € predpokladáme úhradu 
nasledovných výdavkov:   

materiál pre potreby výpočtovej techniky 1050 €, materiál pre potreby prevádzkových strojov, 
prístrojov a zariadenia 500 €, kancelárske potreby a materiál, čistiace potreby, tlačivá, 
prevádzkový materiál, nákup odbornej literatúry, príručiek 6000, učebné pomôcky, knihy 
časopisy 1500 €, pracovné odevy a obuv 350 €, potraviny (školské ovocie) 850 €, softvér 945 
€, palivá ako zdroj energie (benzín do kosačky) 50 €. Na položke reprezentačné výdavky  
v celkovej hodnote 100 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie, na zakúpenie 
reprezentačných predmetov.  

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – na tejto položke máme rozpočtovanú sumu 750 
€ na výdavky spojené s dopravou žiakov v rámci krúžkov, akcií.    

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu interiérového vybavenia, výpočtovej 
techniky, telekomunikačnej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskej techniky, 
budovy, objektov a ich častí. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie 
majetku (budov, prevádzkového zariadenia).  Predpokladané výdavky sú v celkovej sume: 
4800 €. 

Na nájomné je v rozpočte vyčlenená čiastka 1550 €, zahŕňa nájom bazénu, ako aj nájom 
prevádzkových prístrojov. 

Na služby v celkovej čiastke 19482 € je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov 
650 €, na všeobecné služby 8000 €, na poplatky a odvody 1250 €, na poistné 575 € na 
príspevok do sociálneho fondu 3100 € a na príspevok na stravovanie zamestnancov 3550 €. 
Na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme výdavky 
v celkovej sume: 2250.Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na náhrady, pokuty, penále, a dane. 
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Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je 
v rozpočte vyčlenená čiastka 750 €. 

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie – zahŕňajú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie 
všetky výdavky na činnosť základnej školy na 2. stupni a spoločné výdavky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Návrh tejto časti 
rozpočtu Základnej školy J. A. Komenského obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu  
Základnej školy na 2. stupni . Celková rozpočtová čiastka na rok 2015 je 483 098 €. 

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov Základnej školy J. A. 
Komenského stredisko –  2. Stupeň základná škola v celkovej hodnote 299 010 €. V tejto 
položke sú zahrnuté aj mzdové výdavky zo vzdelávacích poukazov a mzdové výdavky na 
asistentov učiteľov.  Predpokladané výdavky na poistné do poisťovní sú v hodnote 104 360 €.  

Na cestovné je rozpočtovaná čiastka 300 € na výdavky súvisiace s pracovnými cestami 
zamestnancov školy na 1. stupni. 

Predpokladané výdavky na energie sú v celkovej  čiastke 35 000 €. Predpokladané výdavky 
na vodné, stočné je 3 500 € na poštové a telekomunikačné služby 2 000 €. 

Na interiérové vybavenie Základnej školy J. A. Komenského je v rozpočte vyčlenená čiastka 
500 €. 

Výdavky v roku 2015  sú z pohľadu výpočtovej techniky zamerané na nevyhnutnú obmenu 
existujúceho stavu ako po hardvérovej tak i softvérovej stránke tak ako aj na položke 
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia. 

Zo sumárnej položky Všeobecný materiál a učebné pomôcky 11595 € predpokladáme úhradu 
nasledovných výdavkov:   

materiál pre potreby výpočtovej techniky 1050 €, materiál pre potreby prevádzkových strojov, 
prístrojov a zariadenia 500 €, kancelárske potreby a materiál, čistiace potreby, tlačivá, 
prevádzkový materiál, nákup odbornej literatúry, príručiek 6000, učebné pomôcky, knihy 
časopisy 1500 €, pracovné odevy a obuv 350 €, potraviny (školské ovocie) 850 €, softvér 945 
€, palivá ako zdroj energie (benzín do kosačky) 50 €. Na položke reprezentačné výdavky  
v celkovej hodnote 100 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie, na zakúpenie 
reprezentačných predmetov.  

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – na tejto položke máme rozpočtovanú sumu 750 
€ na výdavky spojené s dopravou žiakov v rámci krúžkov, akcií.    

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu interiérového vybavenia, výpočtovej 
techniky, telekomunikačnej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskej techniky, 
budovy, objektov a ich častí. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie 
majetku (budov, prevádzkového zariadenia).  Predpokladané výdavky sú v celkovej sume: 
4800 €. 

Na nájomné je v rozpočte vyčlenená čiastka 1550 €, zahŕňa nájom bazénu, ako aj nájom 
prevádzkových prístrojov. 

Na služby v celkovej čiastke 19483 € je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov 
650 €, na všeobecné služby 8000 €, na poplatky a odvody 1250 €, na poistné 575 € na 
príspevok do sociálneho fondu 3100 € a na príspevok na stravovanie zamestnancov 3550 €. 
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Na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme výdavky 
v celkovej sume: 2250.Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na náhrady, pokuty, penále, a dane. 

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je 
v rozpočte vyčlenená čiastka 750 €. 

 

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne –Školský klub detí – obsahuje rozpočtované 
výdavky na činnosť školského klubu detí. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné 
výdavky na chod a správu školského klubu detí. Celková rozpočtová čiastka na rok 2015 je 
82205 €. 

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov školského klubu detí 
v hodnote 55554 € a poistné do poisťovní v hodnote 19416 €. Na energie je rozpočtovaná 
čiastka 4500 € na vodné stočné 400 € a na poštové a telekomunikačné služby 100 €. Na 
materiálové výdavky vrátane učebných pomôcok máme rozpočtovanú čiastku 435 €. Vo 
výdavkoch na služby je rozpočtovaná čiastka 100 € na všeobecné služby, 1000 € na príspevok 
na stravovanie zamestnancov a 400 € na príspevok do sociálneho fondu. 

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je 
v rozpočte vyčlenená čiastka 300 €. 

 

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – Centrum voľného času  – obsahuje 
rozpočtované výdavky na činnosť centra voľného času. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje 
nevyhnutné výdavky na chod a správu  centra voľného času. Celková rozpočtová čiastka na 
rok 2014 je 58847 €. 

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov centra voľného času 
v hodnote 17586 € a poistné do poisťovní 19416 €. Na energie je rozpočtovaná čiastka 6500 
€, vodné stočné 600 € a na poštové a telekomunikačné služby 200 €. Na materiálové výdavky 
vrátane učebných pomôcok máme rozpočtovanú čiastku 2550 €. Na bežnú údržbu budovy 
a výpočtovej techniky 350 €.  Na nájomné je v rozpočte vyčlenená čiastka 6200 €, zahŕňa  
nájom športovej haly na floorbal. Na všeobecné služby je vyčlenená čiastka 15150 €,na 
konkurzy a súťaže 1000 € na všeobecné služby 3600 €, na príspevok na stravovanie 
zamestnancov 400 € a na príspevok do sociálneho fondu 150 €. Z čiastky 10000 € na odmeny 
mimo pracovného pomeru zabezpečujeme prácu trénerov v jednotlivých krúžkoch.   

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je 
v rozpočte vyčlenená čiastka 50 €. 

 

09.6.0 Vedľajšie služby v školstve – Školská jedáleň obsahuje rozpočtované výdavky na 
činnosť školskej jedálne. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod 
a správu školskej jedálne. Celková rozpočtová čiastka na rok 2014 je 89108 €. 

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov školskej jedálne 
v hodnote 41652 € a poistné do poisťovní v hodnote 14556 €. Na energie je rozpočtovaná 
čiastka 15450 € na vodné stočné 5000 € a na poštové a telekomunikačné služby 500 €. Na 
položke všeobecný materiál v celkovej sume 5950 € sú zahrnuté výdavky na kancelárske 
potreby a materiál, na čistiace potreby a na prevádzkové potreby. Na bežnú údržbu budov 
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výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení je vyčlenená čiastka 1200 €. Vo 
výdavkoch na služby je rozpočtovaná čiastka 4500 € na poplatky a odvody, na príspevok na 
stravovanie zamestnancov a na príspevok do sociálneho fondu, na školenia, na všeobecné 
služby. 

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je 
v rozpočte vyčlenená čiastka 250 €. 

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET 

Výdavková časť kapitálového rozpočtu 

 

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie – v rámci kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná čiastka 
15000 € na realizáciu stavby – oplotenie základnej školy. 

09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie - v rámci kapitálových výdavkoch je rozpočtovaná 
čiastka 15000 € na realizáciu stavby – oplotenie základnej školy. 

 

V Seredi, dňa 27.11.2014 
Vypracovala: Ing. Nóra Mihinová 

 

         ________________________________ 

        Mgr. Zuzana Súdinová – riaditeľka školy 
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