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Správa o hospodárení za rok 2009 
 
 

 
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu ZŠ J.A.Komenského 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. Predkadaná správa hodnotí hospodárenie 
s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009 
 
Základná škola Jana Amosa Komenského je samostatný právny subjekt – rozpočtová 
organizácia , ktorej zriaďovateľom je mesto Sereď od 01.07.2002. Poskytuje výchovu 
a vzdelávanie v zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Súčasťou 
rozpočtovej  organizácie je aj ŠKD a ŠSZČ. V roku 2009 škola poskytovala základné 
vzdelávanie pre 401 žiakov v 21 triedach. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy je 37,5 osôb , z toho je 
30 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov. 
Ako samostatný právny subjekt riaditeľ školy ohodnotil výkony pracovníkov ZŠ za celoročnú 
mravenčiu prácu a trpezlivosť jednorázovým osobným príplatkom vo výške 5.900 €. ZŠ má 
43 zamestnancov z toho 30 učiteľov , 4 vychovávateľov a 9 prevádzkových pracovníkov. 
Priemerná výška jednorázového osobného príplatku bola 137 €.  
 
Školský klub detí navštevovalo 90 žiakov 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD je 4,8 osôb, z toho 4 
vychovávateľky. Príjem mimorozpočtových prostriedkov za rok 2009 – 6.783 € za ktoré boli 
nakúpené hračky, pomôcky , koberce, výkresy.  
 
Školské stredisko záujmovej činnosti navštevovalo 105 žiakov. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet ŠSZČ je 0,8 osôb , z toho sú 2  pedagogický 
zamestnanci  a 8 pracuje na dohodu o pracovnej činnosti v záujmových útvaroch. Príjem 
mimorozpočtových prostriedkov za rok 2009 – 2.543 € za ktoré boli nakúpené športové 
potreby, flórbalové hokejky, prilby, lopty. 
 
Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 
pridelenými zriadovateľom z jednotlivých zdrojov financovania ( štátny rozpočet, rozpočet 
mesta, vlastné zdroje 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. Rozpočet 517 944 € , čerpanie 577 984 
€ rozdiel ktorý vznikol pozostáva z príjmu účelových dotácií, odchodného, vlastných príjmov, 
dotácií na opravu a údržbu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príjem mimorozpočtových prostriedkov :  
 
Z prenájmu školského bytu                                          1.672 € 
Z prenájmu telocvične                                                  1.602 € 
Z príjmov ZŠ / popl. za prac. zošity /                           2.484 € 
Príjem nenormatívnych finančných prostriedkov : 
Vzdelávacie poukazy                                                     9.873 € 
Odchodné                                                                       1.498 € 
Dary a sponzorské                                                             125 € 
Školské pomôcky                                                               365 € 
Mimoriadne výsledky žiakov                                            200 € 
Finančné prostriedky získané cez projekty : 
Trnavský samosprávny kraj – šport                                  500 € 
VUC – zdravý životný štýl                                                690 € 
MŠ SR – otv. Škola obl. Športu                                     1.660 € 
MŠ SR – enviroprojekt                                                   1.420 € 
MU Sereď – letný tábor                                                     225 € 
MU Sereď – šport. hry Tišnov-Sereď                                500 € 
 
Na opravu a údržbu telocvičňa pri ZŠ J.A.Komenského boli požité finančné prostriedky vo 
výške 49.791 € , uvedená čiastka nie je zaúčtovaná vo vedenom účtovníctve školy nakoľko 
došlo k zhavarovaniu softvéru  . Čerpanie finančných prostriedkov na schválený účel pre 
preukázané účtovnými dokladmi.Na úhradu energií / plyn,elektrika,vodné-stočné / bolo 
rozpočtovaných 38.683 € a čerpané 58.197 € . 
 Rozdiel medzi výkazom o mzdách  P1-04, normatívnym rozpočtom na mzdy a skutočným 
čerpaním miezd v roku 2009 vznikol nesprávnym uplatnením rozpočtových pravidiel. 
Finančné prostriedky na mzdy boli použité na tovary a služby. Všetky finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu boli v roku 2009 vyčerpané.  
Pohľadávky a záväzky k 31.12.2009 – 0 € 
Suma nevyčerpaných vlastných príjmov na príjmovom účte 223,1 bola 118 €, ktoré sme 
previedli na účet zriadovateľa. 
Na výdavkovom účte 222,1 bol stav -30,53 € ktorý banka zobrala zo stáleho poplatku, ktorý 
je na účte. V nasledujúcom mesiaci január 2010 bol bankou vyrovnaný.  
Zdroje krytia výdavkov, ktoré boli financované : 
Zo štátneho rozpočtu                                                      503.404 € 
Z rozpočtu zriadovateľa                                                    98.476 € 
Z vlastných príjmov                                                            5.883 € 
Z projektov                                                                          4.995 € 
Ostatné  /vzd. pouk., odchodné,dary,mimor. výsl./           12.061 € 
 
Spracoval : Némethová I.                                          PaedDr. Slávka Kramárová 
                                                                                         riaditeľ školy 
v Seredi dňa :   22.03.2010                                      
 
   


