
Komentár k správe o hospodárení 
Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi za 1. polrok 2011 

 
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  Šúrovce.  
Počet žiakov k 30.06.2011 je 550 žiakov, z toho v individuálnom vyučovaní 222 
a v skupinovom vyučovaní 328  žiakov/. 
Počet zamestnancov školy : 24 z toho 21 pedagogických zamestnancov, 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 2011 : 301 015.-€. 
 Uznesením MsZ v Seredi č. 70/2011  zo dňa 19.04.2011 bol rozpočet upravený – navýšený 
o sumu 7 000.-€, /bežné výdavky na opravu a údržbu/ na sumu 308 015.-€. 
 
Príjmy: /podľa položiek/ 
-Transfer z rozpočtu zriaďovateľa k 30.6.2011: 137 352.-€ 
-Príjmy z činnosti: /tvoria školné - úhrada nákladov spojených so štúdiom na ZUŠ podľa 
počtu žiakov  vo výške  14 481.-€ / čo činí plnenie na 92% / 
- Príjmy zo štátneho rozpočtu : 420.-€ / vzdelávacie poukazy/ položka nebola rozpočtovaná, 
stav vznikol prijatím vzdelávacích poukazov  k 30.9.2010. 
 
Výdavky: /podľa položiek/ 
Mzdové prostriedky:  Stanovené na  počet zamestnancov  k 01.01.2011. 
K 30.06.2011 sú uvedené  za  obdobie 1.-5.mes.2011. 
Tovary a služby: Sú uhradené  výdavky z rozpočtu zriaďovateľa, z vlastných príjmov 
a z príjmov zo štátneho rozpočtu, predovšetkým úhrady faktúr za energie, základné 
prevádzkové náklady na výchovno-vyučovací proces vo všetkých odboroch školy 
a nevyhnutná údržba v priestoroch a v areáli školy, napr.: učebné pomôcky do všetkých 
odborov,/nákup notového materiálu, strún, zrkadiel /platby za : účastnícke poplatky na 
súťažiach žiakov, školeniach pedagogických zamestnancov, tlač pozvánok a plagátov na 
aktivity školy, , spracovanie účtovníctva dodávateľsky - firmou, tlačivá, dohody o vykonaní 
prác, /údržbárske, úprava areálu školy, údržba počítačov/ BOZP, stravné  zamestnancov, 
kancelársky materiál, čistiace prostriedky, atď./ 
V  2.štvrťroku 2011 bola realizovaná príprava čerpania finančných prostriedkov /1.zmena 
rozpočtu  2011/ týkajúca sa  opravy, údržby a úpravy interiéru  na ZUŠ. 
Vykazované údaje  sú súhlasné s vedeným účtovníctvom a predloženým zúčtovaním 
finančných prostriedkov za 1.polrok 2011. Finančné prostriedky boli použité účelovo 
a hospodárne. Škola neeviduje žiadne pohľadávky k 30.06.2011. 
 
V Seredi: 10.08.2011                              
 
                                                            Spracovala: Dagmar Šajbidorová – riaditeľka školy 


