
Komentár  
 

 k správe o hospodárení CVČ JUNIOR za rok 2009 
 
 
 
 
 
 

1.Úvod 
 
 
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu CVČ JUNIOR v Seredi za rok 2009 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 1.1.2009 do 31.12.2009 
 
 
2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie  

 
CVČ JUNIOR, Ul. Komenského 1227/8 v Seredi 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.  
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov CVČ JUNIOR je 3,4 osôb, z toho sú 3 
pedagogickí zamestnanci a 2 nepedagogickí zamestnanci na skrátený úväzok – 0,4 
v prepočítaní za rok 2009.  
 
3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 
 
Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 
pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania a to z rozpočtu mesta a  
vlastných zdrojov z činnosti rozpočtovej organizácie. Rozpočet príjmov a výdavkov v roku 
2009  bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a plnenie 
rozpočtu  je uvedené v samostatnej tabuľke.   
 
Mzdové prostriedky sa čerpali podľa platných predpisov. Za rok 2009 sme vyčerpali mzdové 
prostriedky vo výške 28 672,61 € . Odvody činili 10 009,61 €. Prevádzkové náklady za rok 
2009 boli čerpané nasledovne:  
Na dodávku energií – elektrická energia a plyn - bolo z celkových prevádzkových nákladov 
vyčerpaných 8.338,95 €.  
Na opravu a údržbu boli finančné prostriedky v sume 8.092,60 € použité na výmenu dlažby  
na chodbe a vestibule a šatni, maľovanie chodby, vestibulu, WC, šatne, olejový náter na 
chodbe, vestibule, šatni, výmena radiátorov a výmena hlavných vchodových dverí,. čím sa 
docielili úspory na vykurovaní. Zostáva nám ešte vymeniť okná na druhej polovici budovy, 
ktoré sú tiež v dezolátnom stave. 
Z prevádzkových nákladov bol hradený prenájom plavárne  na ZŠ J. Fándlyho a  telocvične  
na ZŠ P. O. Hviezdoslava. 
Prostriedky boli použité na  dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – 
vedenie záujmových krúžkov – externí pracovníci, na stravovanie vlastných pracovníkov, 
na školenia, semináre, sociálny fond, poistné detí na výletoch, revízie, školenia BOZP, údržba 
programu – licencie, odvoz smetí , bankové poplatky a pod. 



V letných mesiacoch sme zorganizovali letný detský tábor, uskutočnili sme dva výlety do 
ZOO v Bratislave a Farma HUMANITA Kráľová nad Váhom. 
 
Vlastné príjmy za rok 2009 činili 9.267,60 €, ktoré sa použili na nákup materiálu,  
zabezpečenie činnosti  krúžkov,  nákup cien do súťaží  a riadny chod prevádzky. 
 
 
Pohľadávky, záväzky k 31.12.2009 nemáme. 
 
 
Zdroje krytia výdavkov , z ktorých  boli  financované : 
zo štátneho  rozpočtu                                                                          212,40 € 
z rozpočtu zriaďovateľa                                                                 60 898,17 € 
z vlastných príjmov z činnosti školy                                                9 267,60 € 
 
 
4. Záver 
 
V roku 2009 sa všetci pracovníci CVČ snažili  o dodržiavanie prísnych úsporných opatrení, 
hlavne v šetrení energií, materiálu a boli vykonané  nevyhnutné opravy a údržba, ktoré 
prispeli k úsporám energií a CVČ ukončilo rok 2009 bez záväzkov. Našim hlavným cieľom 
bolo zabezpečenie vzdelávania detí,  rozvíjanie mimoškolskej činnosti a aktivít formou 
krúžkovej činnosti alebo súťaží detí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
Spracoval :  Mária Lenčešová                                        Mgr. Erika Šušlová 
                                                                                     riaditeľka CVČ Junior              
 
 
 
 
V Seredi dňa 25. marca 2010 


