
Komentár k návrhu rozpočtu                             
Základnej umeleckej školy Jána Fischera – 

Kvetoňa v Seredi na  rok 2015 
  

 
  Návrh  viacročného rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v  Seredi 
sa vnútorne člení na: 

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

 
Nakoľko ukazovatele rozpočtu  na rok 2016 a 2017 majú orientačný charakter, v komentári sa 
budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2015. 
 
 

                                              Bežný rozpočet 
 
           Základné východiská bežného rozpočtu: 
 
           Pri zostavovaní rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na rok 2015  sme vychádzali 
z potreby pokryť nevyhnutné prevádzkové výdavky na zabezpečenie riadneho chodu školy 
a vyučovacieho procesu v limite prostriedkov, poskytnutých zriaďovateľom – dotácie 
z podielových daní. Tieto prostriedky boli doplnené o dotáciu zo ŠR za vzdelávacie poukazy 
podľa počtu získaných poukazov k 28.09.2014 (52 poukazov).  
 Pri vyberaní poplatkov od 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 

 
 
Nedaňové príjmy   
 
V príjmovej časti rozpočtujeme príjem na položke 223002 – Za jasle, materské školy, škol. 
kluby detí, ZUŠ – ide o príspevky prijaté od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov 
vyučovacieho procesu v celkovej čiastke 36.190,- Eur.  Pri výpočte predpokladaného príjmu 
sme vychádzali z počtu žiakov podľa stavu k 15.09.2014, a to: 195 žiakov v individuálnom 
štúdiu a 218 žiakov v skupinovom štúdiu a z výšky školného podľa VZN č.2/2013 (10,- Eur 
mesačne pri individuálnom štúdiu a 7,- Eur mesačne pri skupinovom štúdiu) a VZN č. 6/2014 
pre štúdium pre dospelých s vlastným príjmom 70,- Eur pri individuálnom štúdiu a 40,- Eur 
pri skupinovom štúdiu).   
 
 
 

1 



Výdavková  časť bežného rozpočtu 
 
Pri rozpočtovaní výdavkovej časti bežného rozpočtu sme vychádzali z nasledovných zdrojov 
financovania: 
 
Dotácia z podielových daní od zriaďovateľa      247.641,- Eur  
Príjmy zo ŠR (vzdelávacie poukazy)             1.523,- Eur 
Vlastné príjmy – školné           36.190,- Eur 

 
 

1. Mzdové a osobné výdavky  
 
Mzdové a osobné výdavky sú rozpočtované v celkovej sume 249.880,- Eur,  a to 
konkrétne na týchto rozpočtových položkách:  
 

- položka 611 – Tarifné platy – na tejto položke sú rozpočtované mzdy a platy 19 
pedagogických a 3 nepedagogických zamestnancov podľa mzdovej inventúry bez 
navýšenia tarifných platov. Táto položka je rozpočtovaná v celkovej výške 167.400,- 
Eur 

- položka 612001 – Osobné príplatky – táto položka je rozpočtovaná v celkovej výške 
4.250,- Eur 

- položka 612002 – Ostatné príplatky –  na tejto položke sú rozpočtované príplatky 
pedagogických zamestnancov za triednictvo a príplatky za nadčasovú prácu v celkovej 
výške 9.750,- Eur 

- položka 614 – Odmeny – na tejto položke je rozpočtovaná jubilejná odmena v zmysle 
kolektívnej zmluvy pre 1 pedagogického zamestnanca a odmeny pre zamestnancov za 
výchovno-vzdelávaciu činnosť v celkovej výške 3.800,- Eur 

- položka 620 – Zdravotné a sociálne odvody - prepočítané podľa platnej legislatívy 
v celkovej výške 64.680,- Eur.  

 
 
2. Prevádzkové výdavky  
 
V rámci prevádzkových nákladov sú rozpočtované iba nevyhnutné výdavky na základný chod 
školy. Výdavky podľa jednotlivých položiek sú nasledujúce: 
 

- položka 631001 - Cestovné náhrady – nevyhnutné výdavky na cestovné na školenia 
zamestnancov a účasť na súťažiach v celkovej výške 450,- Eur 

- položka 632001 – Energie -  ide o spotrebu elektrickej energie a zabezpečenie 
vykurovania budovy ZUŠ. Vychádzame z úrovne cien a spotreby v roku 2014 
a rozpočtovaná čiastka je 10.780,- Eur 

- položka 632002 – Vodné, stočné -  vychádzame z úrovne cien a spotreby vody v roku 
2014 a rozpočtovaná čiastka je 650,- Eur 

- položka 632003 – Poštovné a telekomunikačné služby -  vychádzame z úrovne cien 
v roku 2014 a  rozpočtovaná čiastka je na úrovni predpokladanej skutočnosti r. 2014 
bez navýšenia - 1.300,- Eur 

- položka 632004 – Komunikačná infraštruktúra -  ide o zabezpečenie internetového 
pripojenia školy na úrovni roku 2014 – rozpočtovaná čiastka je 270,- Eur 
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- položka 633001 – Interiérové vybavenie – rozpočtovaná suma 100,- Eur na 
nevyhnutnú obnovu interiérového vybavenia 

- položka 633006 – Všeobecný materiál – rozpočet nám umožňuje v rámci tejto 
položky rozpočtovať iba minimálne nevyhnutné výdavky na kancelárske, čistiace, 
hygienické potreby a tlačivá pre potreby zabezpečenia chodu školy v celkovej výške 
700,- Eur 

- položka 633009 – Učebné pomôcky – na nákup učebných pomôcok využijeme 
prostriedky zo vzdelávacích poukazov vo výške 629,- Eur 

- položka 634004 - Prepravné – na tejto položke predpokladáme čerpanie prostriedkov 
zo vzdelávacích poukazov na prepravu žiakov na súťaže a kult. podujatia vo výške 
600,- Eur 

- položka 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov – na tejto položke počítame iba 
s rezervou na nevyhnutné opravy a údržbu vo výške 700,- Eur 

- položka 636006 – Nájomné za nájom špeciálnych zariadení – ide o prenájom PCOO 
hradený Mestskej polícii na úrovni r. 2014 vo výške 345,- Eur 

- položka 637001 – Školenia  - rozpočtované výdavky vo výške 100,- Eur 
- položka 637002 – Konkurzy a súťaže – rozpočtované výdavky vo výške 300,- Eur na 

úhradu účastníckych poplatkov pri účasti žiakov na súťažiach 
- položka 637004 – Všeobecné služby -   na tejto položke sú rozpočtované len 

nevyhnutné služby na zabezpečenie prevádzky školy v celk. výške 5.800,- Eur, a to 
konkrétne:  

o spracov.účtovníctva 4.800,- Eur  
o bezp.-tech.služby 520,- Eur 
o poplatky Vaša stravovacia  185,- Eur 
o komunálny odpad  35,- Eur 
o iné služby 260,- Eur 

 
- položka 637012 – Poplatky a odvody  - na tejto položke sú rozpočtované bankové 

poplatky vo výške 900,- Eur 
- položka 637014 – Stravovanie zamestnancov -  ide o výdavky na zabezpečenie 

stravovania zamestnancov z zmysle Zákonníka práce, výdavky sú rozpočtované 
s miernym navýšením z dôvodu zmeny legislatívy (zvýšenia limitu min.stravného) v 
celkovej výške 6.950,- Eur 

- položka 637015 – Poistné – na tejto položke rozpočtujeme predpokladané výdavky na 
úrazové poistenie žiakov vo výške 800,- Eur 

- položka 637016 – Prídel do sociálneho fondu  - na tejto položke sa rozpočtuje 
povinný prídel do sociálneho fondu v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy 
vo výške 1.750,-Eur 

- položka 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – ide o výdavky 
na práce na základe dohôd mimopracovného pomeru vo výške 2.000,- Eur. Na základe 
dohôd mimopracovného pomeru je zabezpečovaná výuka hry na bicie nástroje, 
aktivity financované zo vzdelávacích poukazov a drobné údržbárske práce. 

- položka 640006 – Na členské príspevky -  ide o výdavok na členský príspevok 
Asociácie ZUŠ 50,- Eur  

- položka 640015 – Bežné transféry – ide o náhrady príjmu pri PN v min. 
predpokladanej výške 300,- Eur. 
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Kapitálový rozpočet 
 

 
V roku 2015 ZUŠ rozpočtuje kapitálové výdavky vo výške 4.000,-Eur na zakúpenie 

učebných pomôcok - hudobných nástrojov z dôvodu potreby obmeny opotrebovaných 
nástrojov.  
 
 
 
                                                    
 
 
 
 

  Dagmar Šajbidorová 
                                                                                        riaditeľka  
                                                                              ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  
                                                                                                Sereď 
    
 
                                                                                    
      
V Seredi, 27.11.2014 
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