
Komentár k správe o hospodárení 
Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi za rok 2009 

 
Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa 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.  
Súčasťou rozpočtovej organizácie sú elokované triedy na ZŠ Šoporňa, Šúrovce,  Pata.  
V r. 2009 škola poskytovala  vzdelávanie pre 626 žiakov /z  toho v individuálnom vyučovaní 
220 a v skupinovom vyučovaní 406 žiakov/. 
Počet zamestnancov školy : 27 z toho 23 pedagógov, 4 nepedagogickí zamestnanci 
/ 2 upratovačky , 1 ekonómka, 1 administratívna  pracovníčka/ 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej umeleckej školy je 23,07 
osôb, z toho je 20,43 pedagogických zamestnancov a 2,64 nepedagogických zamestnancov. 
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: /podľa položiek/ 
Transfer z rozpočtu zriaďovateľa: 
Uvedená suma v skutočnom čerpaní je vyššia, zahŕňa  : 
-dotáciu z mesta na verejnoprospešné účely/ projekt Letné tanečné sústredenie žiakov 
moderného tanca LY Dance United vo výške 548.- €  
-  povolené čerpanie zostatkov bankových účtov k 31.12.2008 vo výške 230.-€/  
Príjmy z činnosti: /tvoria školné - úhrada nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ podľa 
počtu žiakov k 15.9.2008 / 
Oprava,údržba: na zabezpečenie havarijného stavu vodovodného potrubia vo výške 1 500.-€ 
Výdavky: /podľa položiek/ 
Mzdové prostriedky:  
Stanovené na  počet zamestnancov  k 31.12.2008.Od mesiaca 2./2009 bolo zabezpečené 
spracovanie účtovníctva a personalistiky na ZUŠ firmou a bol rozviazaný pracovný pomer 
s ekonómkou ZUŠ. 
Tovary a služby: 
Sú uhradené  výdavky z rozpočtu zriaďovateľa, z vlastných príjmov a z príjmov zo 
štátneho rozpočtu, predovšetkým úhrady faktúr za energie a celkovú prevádzku školy. 
Bola realizovaná úspora čerpania finančných prostriedkov po 3.zmene rozpočtu v 4.štvrťroku 
2009. Financovanie umožnilo: spracovanie účtovníctva dodávateľsky - firmou, nákup 
učebných pomôcok do všetkých odborov školy /hud.nástroja do tr. keyboardu, vybavenie 
triedy audiovizuálnej techniky, nákup výtvarných pomôcok a výtv. materiálu/, maľovanie 
šatní a chodby tanečného odboru s pokládkou lina, oprava WC a vodovodného potrubia 
v pavilóne D/tanečnom/,čiastočný nákup osvetľovacích telies,  platby účastníckych poplatkov 
na súťaže, zabezpečenie aktivít – koncertov, podujatí školy, účasť na odborných školeniach, 
dohody o vykonaní prác /údržbárskych, BOZP/, stravné  zamestnancov, kancelársky materiál, 
čistiace potreby, atď/.V položke : Kapitálové výdavky – bol zakúpený klavír do 
novovytvorenej triedy klavírneho oddelenia v pavilóne D. 
Výsledok hospodárenia vo výške 11.-€ bol vrátený na účet mesta. 
Vykazované údaje  sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a predloženým zúčtovaním 
finančných prostriedkov za rok 2009. Finančné prostriedky boli použité účelovo 
a hospodárne. Škola neeviduje žiadne pohľadávky k 31.12.2009. 
V Seredi: 19.3.2010                             Spracovala: Dagmar Šajbidorová – riaditeľka školy 


