
Základná škola Jana Amosa Komenského 
Komenského 1227/8 Sereď  

 
 

Správa o hospodárení za rok 2010 
 
 

1.Úvod 
 
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základnej školy Jana Amosa 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. Predkladaná správa hodnotí  
hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2010 do 
31.12.2010 
 
2. Základná charakteristika   rozpočtovej organizácie ( z hľadiska financovania) 

 
Základná škola Jana Amosa Komenského 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 je aj školský klub,  a ŠSZČ V r. 2010 škola  poskytovala základné   
vzdelávanie pre 397 žiakov v 21  triedach. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej školy  je 37,5 osôb, z toho je 
28 pedagogických zamestnancov a 9 nepedagogických zamestnancov . Ako samostatný 
právny subjekt riaditeľ školy ohodnotil výkony pracovníkov ZŠ za celoročnú mravenčiu 
prácu a trpezlivosť.  
Školský klub detí navštevovalo 95 žiakov 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠKD je 4,8 osôb, z toho sú 4 
pedagogickí zamestnanci a 1nepedagogický zamestnanec  
Školské  stredisko záujmovej činnosti navštevovalo 147 žiakov.  
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov ŠSZČ je 0,8. osôb, z toho sú 2 
pedagogickí zamestnanci a 8 nepedagogických zamestnancov . 
 
3. Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie 
 
Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 
pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet 
mesta, vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Rozpočet príjmov a výdavkov 
v roku 2010  bol určený zriaďovateľom záväznými ukazovateľmi. Skladba  ukazovateľov a 
plnenie rozpočtu  je uvedené v samostatnej tabuľke.   
 
Prenesené kompetencie: 
ZŠ mala rozpočet 481 394 €, čerpanie 485 707 €. Rozdiel   + 4313 € sú: 
finančné prostriedky z prenájmov, preplatky za energie, príjem zo súdu, nájom za služobný 
byt, poplatky za výpožičku kníh. 
Originálne kompetencie: 
ŠKD mal rozpočet 47 071 €, čerpanie 51 286 €. Rozdiel – 4215 €. Vzhľadom k nízkemu 
rozpočtu sme v rámci originálnych kompetencií museli presunúť a použiť finančné 
prostriedky zo ŠSZČ na energie v ŠKD. 



ŠSZČ malo rozpočet 17 785 €, čerpanie 12 484 €. Rozdiel + 5301 €, z toho  4215 € bolo 
presunuté na energie do ŠKD a 1086 € bolo použité na nákup učebných pomôcok 
a športových potrieb. 
CVČ malo rozpočet 53 255 €, čerpanie 49 060 €. Rozdiel + 4195 €, z toho 3990 € bolo 
použité na bariérové  oplotenie brány a 205 € na nákup krmiva pre zvieratká. 
 
Príjem mimorozpočtových prostriedkov za rok 2010 
Z prenájmu školského bytu                           1.378,30 € 
Z prenájmu telocvične                                   1.947,08 € 
Z príjmov ZŠ / popl. za zošity /                     1.943,65 € 
Príjem nenormatívnych finančných prostriedkov : 
Vzdelávacie poukazy                                      9.386,00 € 
Odchodné                                                       4.497,00 € 
Dary a sponzorské                                         1.163,70 € 
Školské pomôcky                                             331,92 € 
Za mimoriadne výsledky žiakov                   1.000,00 € 
Finančné prostriedky získané cez projekty : 
MU Sereď – letný tábor, mestská atlet. Olym. 300,00 € 
MU Sereď –šport. hry mesto Tišnov- Sereď,  
 považské hry                                                    220,00 € 
MU Sereď – deň zeme, majster prezentácie    180,00 € 
  
Financovanie umožnilo v roku 2010 nákup: šatňových skriniek, športových potrieb, 
flórbalových lôpt a bránok , školských pomôcok a výkresov, nákup školských lavíc a stoličiek  
/ polohovateľné / 
 
Pohľadávky, záväzky k 31.12.2010                               0: 
Suma nevyčerpaných príjmov z činnosti ( za rok 2010  len základné školy ), škola nemala 
žiadne nevyčerpané príjmy z činnosti. 
 
Zdroje krytia výdavkov , z ktorých  boli  financované : 
zo štátneho  rozpočtu                       481.394,00 € 
odchodné                                              4.497,00 € 
z rozpočtu zriaďovateľa   
ŠKD                                                    38.071,00 €       
ŠSZČ                                                  13.785,00 €   
CVČ                                                    43185,00 €                                                                       
z vlastných príjmov z činnosti školy     7.389,00 € 
z VÚC                                                           0,00 € 
ostatné Mesto Sereď- projekty                  700,00 € 
 
4. Záver 
Transfery zo  štátneho rozpočtu,  rozpočtu mesta, boli k 31.12.2010 vyčerpané 
s nulovým zostatkom.  Nevyčerpaný zostatok príjmov z vlastnej činnosti bol dňa 31.12.2010 
vrátený späť na účet zriaďovateľa vo výške 17,31 €.  
                                                                                    
                                                                                   PaedDr Slávka Kramárová 
                                                                                          riaditeľ školy 
                                                                                                                       
V Seredi dňa 17.3.2011 


