
Komentár  
k správe o hospodárení 

 
 Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi za rok 2010 

 
1.Úvod  
Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera-_Kvetoňa 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 
Základná umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi je samostatný právny subjekt  od 
1.1.2002. Mesto  Sereď je zriaďovateľom školy od 1.7.2002. Škola poskytuje základné 
umelecké vzdelanie podľa Zákonač.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní § 17, pripravuje 
žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a na 
konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo 
umeleckým zameraním. 
V r. 2010 škola poskytovala  vzdelávanie pre 618 žiakov, z  toho v individuálnom vyučovaní 
237 a v skupinovom vyučovaní 381 žiakov/ stav žiakov podľa výkazu MŠ SR 40-01 
k 15.9.2009/. 
Súčasťou rozpočtovej organizácie je elokovaná trieda na ZŠ  Šúrovce s počtom žiakov 36. 
Počet zamestnancov školy bol 26 , z toho 23 pedagogických a 3 nepedagogickí pracovníci. 
Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov základnej umeleckej školy je  22,7 
osôb, z toho je 20,1 pedagogických zamestnancov a 2,6 nepedagogických zamestnancov. 
 
3.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: 
Z rozpočtu zriaďovateľa...................269 435 € 
Zo štátneho rozpočtu................................644 € /vzdelávacie poukazy za obd.1.-12.mes.2010/ 
Z vlastných príjmov........................... 26 140 € /školné -úhrada nákladov spojených so 
štúdiom na ZUŠ bolo plnené  na 96,81% podľa stavu žiakov k 15.9.2009 /618 žiakov - zač. 
šk. roka / a stavu žiakov k 31.12.2010/ 584 žiakov- záver  kalendárneho roka/. 
Z projektov, účelových dotácií................640 € 
 /2 projekty  -   Letné tanečné tvorivé dielne Duchonka /400 € úhrada cestovného na tanečné 
sústredenie pre žiakov súboru moderného tanca na ZUŠ - Ly dance United/ 

- Večer orientálneho tanca /240 € úhrada technického zabezpečenia podujatia 
v muzejnej záhrade  na reprezentáciu súboru orientálneho tanca štúdia pre 
dospelých  zo ZUŠ/  

 
Výdavky-čerpanie:  
Mzdové prostriedky, odvody do fondov : boli rozpočtované na počet pracovníkov 26, stav k 
31.12.2010 bol 24 zamestnancov. Na uvedenej položke vznikla úspora vo výške 12 400 € 
znížením počtu zamestnancov od 30.6.2010 do 31.08.2010- /4 pedagogickí zamestnanci/ a od 
1.9.2010- 31.12.2010 /2 pedagogickí zamestnanci, z dôvodu odchodu do starobného 
dôchodku/. 
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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. Na dodávky  energií bolo z celkových prevádzkových nákladov  čerpaných 
14.464 Eur,  čo predstavuje 35% nákladov na prevádzku. 
Financovanie umožnilo: nákup učebných pomôcok do všetkých odborov školy /hud.nástroja 
do tr. keyboardu, nákup výtvarných pomôcok a výtv. materiálu/, nevyhnutné opravy 
a maľovanie priestorov školy, čiastočná výmena osvetľovacích telies a s tým spojené 
elektroinštalačné práce, montáž zabezpečovacieho zariadenia a napojenie na pult 
centr.ochrany,  platby účastníckych poplatkov na súťaže, zabezpečenie aktivít – koncertov, 
podujatí školy, účasť na odborných školeniach, dohody o vykonaní prác /údržbárske práce/, 
spracovanie účtovníctva externou účtovnou firmou, stravné  zamestnancov, vyplatenie 
odchodného pre 1 zamestnanca pri odchode do starobného dôchodku,  kancelársky materiál, 
čistiace potreby, atď.  
 
Kapitálové výdavky v roku 2010 neboli rozpočtované ani čerpané.  
 
4.Záver  
 Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, z vlastných príjmov, z príjmov zo štátneho 
rozpočtu a účelových dotácií  v roku 2010 boli použité účelovo a hospodárne so zreteľom na 
zabezpečenie prevádzky školy a kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Škola neeviduje žiadne pohľadávky k 31.12.2010. 
Úspora finančných prostriedkov vo výške 12 400€ bola zaslaná na účet mesta do 31.12.2010. 
Výsledok hospodárenia v sume -4 € nastal nepredpokladanou výškou poplatkov banky k 
31.12.2010. 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovala: Dagmar Šajbidorová – riaditeľka školy 
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