
Analýza   hospodárnosti   vynakladania   finančných prostriedkov 
spojených  s vedením   účtovníctva    škôl  a školských zariadení (ďalej len 

ŠZ), ktorých zriaďovateľom je Mesto  Sereď. 
 
 
 
      Dolu v priložených tabuľkách z troch základných škôl, dvoch materských škôl a jednej 
základnej umeleckej školy si môžete pozrieť ukazovatele, ktoré som sledoval a z ktorých 
budem vychádzať. Najprv som požiadal ŠZ počet účtovných dokladov a položiek – ale zistil 
som, že uvedené kritérium by nebolo objektívne pre rôznorodosť zameraní ŠZ – preto som 
zvolil iné kritériá a to majetok, počet dodávateľských faktúr, odberateľských faktúr, prijatých 
a vystavených pokladničných dokladov a v neposlednej miere počet zamestnancov. Ak by 
som mal ísť úplne do hĺbkovej analýzy – musel by som porovnávať len 3 ZŠ, ale aj tak by 
som narazil na problém počtu stredísk a to 5 na ZŠ JF, 4 na ZŠ JAK a 3 na ZŠ POH. 
 
      Výsledkom tejto analýzy nemá byť podľa mňa navrhnutý optimálny spôsob vedenia 
účtovníctva, štatistiky, personalistiky a iných náležitostí ŠZ – ale porovnanie vybraných 
ukazovateľov v 6 ŠZ. Záver nech si urobí každý čitateľ sám – lebo nie každý máme rovnaké 
zmýšľanie. Je tu 6 právnických osôb, ktoré majú svojich štatutárov a každý z nich zodpovedá 
v rámci svojich kompetencií za vedenie a spôsob účtovníctva ako aj za čiastku, za ktoré tieto 
služby má zabezpečené či už vlastnými zamestnancami, resp. prostredníctvom tretej osoby - 
dodávateľskou spoločnosťou. Jednu vec by som si ale dovolil len tak vypichnúť: čo je to 
optimálna výška ceny vedenia účtovníctva?  Resp. čo všetko má byť v cene zahrnuté? Podľa 
vyjadrení externých účtovníčok tu je zohľadnená aj táto skutočnosť, že prebrali nekvalitné 
vedené účtovníctvo a v neporiadku. Každý účtovník má svoje metódy a nerád ich mení Vždy 
pri preberaní nadáva na prácu toho druhého – lebo nie je zvyknutý na jeho účtovnú osnovu, 
resp. účtovné postupy atď. Ale tu tvrdenia pri preberaní o nekvalite vedenia výkazov boli 
potvrdené aj mestským úradom a zároveň sú tu pochvaly aj od daňových úradov za terajšie 
výkazníctvo ŠZ. 
       
      Spoločnosť Econit poskytuje účtovnícke a poradenské služby pre ŠZ – nie všade 
v rovnakom rozsahu a samozrejme nie za rovnakú cenu. Špecifikácia ich služieb je uvedená 
pri každom ŠZ. Cena ich služieb spočiatku bola diferencovaná podľa stavu v akom 
účtovníctvo prebrali a dali citujem: „konečne do zákonných noriem“, ako riaditelia ŠZ 
zdôrazňovali na poslednom MsZ. Samozrejme na výšku ceny má vplyv aj dohoda každého z 
riaditeľov pri každej jednotlivej zmluve, ktorú pravidelne podpisovali – vždy na jeden rok.  
 
      Neviem si predstaviť zistiť výšku optimálnej a trhovej ceny vedenia účtovníctva inak ako 
dlhodobejším obstarávaním, to jest obstarávať vedenie účtovníctva na 2 a viac rokov a 
postupovať pritom podľa zákona o verejnom obstarávaní ako o podprahovej zákazke – resp. 
vždy sa dohodnúť s vonkajšou spoločnosťou na aktualizácii množstva a ceny poskytovaných 
služieb vonkajšou spoločnosťou či už na daný rok, resp. na obdobie trvanie zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Odkiaľ a akým pomerom sa platí Econit: 
 
Podiel finančných porstriedkov ŠR – mesto na vedenie účtovníctva:  
 
ZŠ Jana Amosa Komenského:  
a) percentuálny podiel nákladov na vedenie účtovníctva  ZŠ (kód zdroja 111):  67 % 
b) percentuálny podiel nákladov na vedenie účtovníctva  školských zariadení(kód zdroja 41):  
33% 
   ŠKD 13%, ŠSZČ 7%, CVČ 13%   
nám vyšlo podľa zaúčtovaných výdavkov:  celkové výdavky 8964 € (toho prenesené 
6540,14 €, originálky 2405,86€) 
Podiel zo ŠR 73,11% a z podiel. daní 26,89% 
 
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava 
a) percentuálny podiel nákladov na vedenie účtovníctva  ZŠ (kód zdroja 111):  74,48 % 
b) percentuálny podiel nákladov na vedenie účtovníctva  školských zariadení(kód zdroja 41):  
25,52 % 
   ŠKD 9,83 %, ŠJ  15,69 %    
nám vyšlo podľa zaúčtovaných výdavkov celkové výdavky 11740 € (toho prenesené 
8800,9 €, originálky 2941,1€) 
Podiel zo ŠR 74,95% a z podiel. daní 25,05% 
 
ZŠ Juraja Fándlyho 
do roku  2011 vrátane všetky náklady (mzdy, odvody, školenia, programy) zo štátneho 
rozpočtu 
od tohoto roku náklady na mzdy a odvody sa rozúčtovávajú nasledovne 10 platov na ZŠ, 
1 plat na ŠKD, 0,5 platu na ŠSZČ, 0,5 platu na ŠJ), čo vychádza približne:  
a) percentuálny podiel nákladov na vedenie účtovníctva  ZŠ (kód zdroja 111):  83,33 % 
b) percentuálny podiel nákladov na vedenie účtovníctva  školských zariadení(kód zdroja 
41):16,67 % 
   ŠKD 8,33%, ŠSZČ 4,17%, ŠJ  4,17%   
 
MŠ Ul. D. Štúra  
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na päťročné deti boli použité len na školské, 
 učebné pomôcky a čiastočnú úhradu faktúr za energie 
 
MŠ Komenského ul.  
finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na päťročné deti boli použité len na školské, 
 učebné pomôcky a čiastočnú úhradu faktúr za energie 
 
ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa 
finančné prostriedky zo ŠR len nenormatívne – vzdelávacie poukazy používajú na nákup 
učeb. pomôcok a pod.   
 
 
 
 
Vyjadrenie sa spoločnosti Econit: 



 
Ku vsetkym subjektom, ktorym my spracovavame uctovnictvo, by bolo 
dobre dat poznamku, ze sa uctovnictvo spracovava v uctovnom systeme 
TRIMEL /vo vsetkych/, ktory je v majetku Econit, s.r.o. Ak skolske 
zariadenia pouzivaju vlastny software, tak je to na spracovanie miezd, 
nie uctovnictva, prip.na vystavovanie faktur.  
Co sa tyka vykaznictva, vsetky vykazy na Danovy urad a MsU 
spracovavame my, nie ekonomky /ako je uvedene v analyze/. Subjekty si 
spracovavaju vykazy len tykajuce sa KSU a mzdovej oblasti, okrem ZUS, 
kde robime aj toto. 
Porovnanie poctu len vybranych typov uctovnych dokladov sa nam zda 
neobjektivne, nakolko napr. vobec nezohladnujete pocet uctovnych 
zapisov na bankovych uctoch, pricom kazda organizacia ma minimalne 3 
ucty - prijmovy rozpoctovy ucet, vydavkovy rozpoctovy ucet, socialny 
fond, okrem toho prip.jedalnovy ucet, kapitalovy, depozitny a 
projektovy. Ide tu o dost znacny, nezanedbatelny pocet uctovnych 
pripadov.  
Takisto ste z analyzy vynechali interne doklady - mzdove 
predpisy, predpisy skolneho, odpisy majetku, rozuctovanie stravneho, 
zuctovanie zaloh, zuctovanie transferov, vyuctovanie nakladov a 
vynosov skolskej jedalne, podsuvahovu evidenciu majetku. Myslime si, 
ze objektivnejsie by bolo zohladnit a porovnavat celkovy pocet 
uctovnych poloziek a rozpoctovych poloziek, ktorych pocet sa da lahko 
odkontrolovat z uctovnictva. 
NESÚHLASÍM S VAMI. Banka - čo sa uhrádza bankou? predsa faktúry, ktorých počet som 
uviedol Odpisy robí systém automaticky 
Uspora na kancelarskych potrebach, energiach a skoleniach sa netyka 
len MS Komenskej, ale vsetkych ostatnych subjektov okrem ZUS, kde sa 
prace vykonavaju v ich priestoroch a s pouzitim ich materialu. Je to 
zohladnene v cene za sluzby. 
ZS P.O.H. 
- jedalen neuctuje p.Hornackova, ale Econit, s.r.o. Ide o tych cca 500 
stravnikov a 600 doslych faktur. 
- p.Hornackova okrem Vami uvedenych cinnosti, robi este mzdy, 
zverejnovanie udajov a p.Lojsova robi personalistiku, pokladnu a 
administrativu 
- celkovy pocet uctovnych a rozpoctovych poloziek za rok 2011 bol 14487 
ZS J.A.K. 
- celkovy pocet uctovnych a rozpoctovych poloziek za rok 2011 bol 12556 
ZUS 
- celkovy pocet uctovnych a rozpoctovych poloziek za rok 2011 bol 5025 
MS D.Stura 
- celkovy pocet uctovnych a rozpoctovych poloziek za rok 2011 bol 10900 
- odpisovany majetok v pocte 12 
MS Komenskeho 
- celkovy pocet uctovnych a rozpoctovych poloziek za rok 2011 bol 13534 
- odpisovany majetok v pocte 28 
- p.Mudrochova okrem uvedenych cinnosti eviduje aj pokladnu a vedie 
administrativu 
K textovej casti: 



K poznamke, ze je problematicke prebrat po niekom uctovnictvo, lebo 
nie je zvyknuty na jeho uctovnu osnovu a postupy dodame len tolko, ze 
v tom problem urcite nie je, nakolko osnova a postupy su jasne zakonom 
stanovene /samozrejme ak sa dodrziavaju, co v pripade skolskych 
zariadeni bol naozaj problem/. 
 
Cena nebola diferencovana podla stavu, v akom sme ucto preberali, ale 
bola stanovena podla poctu uctovnych poloziek a obtiaznosti 
spracovania. Napr. v ZS je stanovena cena vyssie, nakolko maju aj viac 
poloziek, aj je potrebne sledovat transfery podla toho, ci ide o 
prenesene alebo originalne kompetencie. Cena bola stanovena prave s 
perspektivou dlhodobejsej spoluprace na zaklade ustnych dohod so 
statutarmi a od vzniku spoluprace sme cenu nijako nezvysovali. To, ze 
nasa praca bola narocnejsia pri prebrati jednotlivych agiend, sme v 
cene sluzieb nezohladnovali. Zmluvy boli uzatvorene na zaciatku 
spoluprace vzdy na 1 rok z dovodu zistenia spokojnosti statutarov s 
nami poskytovanymi sluzbami. Tento trend rocnych zmluv sa dodrzal aj 
v dalsich obdobiach /na odporucenie vtedajsieho vedenia MsU pre 
pripad, ak by sa rozhodli zamestnat na vedenie uctovnictva internych 
zamestnancov, prip. ak by vznikol nejaky problem v suvislosti s 
poskytovanymi externymi sluzbami/. 
 
Toto su zhruba nase pripomienky, je na Vasom zvazeni, ci ich tam 
zapracujete alebo nie, ale pokial sa aj ma robit verejne obstaravanie, 
myslime si, ze je nutne, aby potencialni dodavatelia externeho 
uctovnictva mali jasny obraz o pocte uctovnych poloziek a o celkovej 
problematike a jej obtiaznosti. 
 
Dakujeme za moznost vyjadrit sa k danej veci, velmi si to vazime. 
 
S pozdravom, Misurova a Luptakova. 
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