
Komentár k správe o hospodárení 
Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi za 1. polrok 2010 

 
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 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.  
Súčasťou rozpočtovej organizácie sú elokované triedy na ZŠ Šoporňa, Šúrovce,  Pata.  
Počet žiakov k 30.06.2010 je 595 žiakov, z toho v individuálnom vyučovaní 226 
a v skupinovom vyučovaní 369  žiakov/. 
Počet zamestnancov školy : 26 z toho 23 pedagógov, 3 nepedagogickí zamestnanci 
/ 2 upratovačky , 1 administratívna  pracovníčka/ 
 
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.   
 
Schválený rozpočet na rok 2010 : 329 479.-€. 
 Uznesením MsZ v Seredi č. 86/2010  zo dňa 15.06.2010 bol rozpočet upravený – znížený 
o sumu 20 000.-€, na sumu 309 479.-€. 
 
Príjmy: /podľa položiek/ 
-Transfer z rozpočtu zriaďovateľa 
-Dotácia z mesta na verejnoprospešné účely/ projekty: 
 Letné tanečné tvorivé dielne -sústredenie žiakov moderného tanca LY Dance United vo 
výške 400.- € ,Večer orientálneho tanca vo výške 240.-€ 
-Príjmy z činnosti: /tvoria školné - úhrada nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ podľa 
počtu žiakov  vo výške 15 779.-€,vratka dobropisu z roku 2009 vo výške 70.-€,kreditné úroky 
na bankových účtoch 3.-€. 
 
Výdavky: /podľa položiek/ 
Mzdové prostriedky:  Stanovené na  počet zamestnancov  k 01.01.2010.K 30.06.2010 sú 
uvedené  za  obdobie 1.-5.mes.2010. 
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 zmene 
rozpočtu v 2.štvrťroku 2010. V zmysle pokynov primátora mesta Sereď  o úsporných 
opatreniach boli v rámci výdavkov financované základné prevádzkové náklady na výchovno-
vyučovací proces vo všetkých odboroch školy a nevyhnutná údržba v priestoroch a v areáli 
školy, napr.: spracovanie účtovníctva dodávateľsky - firmou, účastnícke poplatky na 
súťažiach,  dohody o vykonaní prác, údržbárske, elektroinštalačné práce, BOZP, stravné  
zamestnancov, kancelársky materiál, čistiace prostriedky, atď./ 
 
Vykazované údaje  sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a predloženým zúčtovaním 
finančných prostriedkov za 1.polrok 2010. Finančné prostriedky boli použité účelovo 
a hospodárne. Škola neeviduje žiadne pohľadávky k 30.06.2010. 
 
V Seredi: 26.08..2010                             Spracovala: Dagmar Šajbidorová – riaditeľka školy 


