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Správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2012 
 

 

 

 

Základná škola Kulíškova 8 v Bratislave, je rozpočtová organizácia, ktorá je od 1.januára 

1997 právnym subjektov, plnoorganizovaná. 

 

Zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová ul. č. 21, Bratislava. 

 

Osobitosťou školy je výber školského vzdelávacieho programu – zameraného na šport 

a pracovné zručnosti, jazykové vedomosti, informatiku, odstraňovanie špecifických porúch 

reči, porúch učenia. 

Škola má špeciálne triedy a s poruchami reči na I. stupni. Zabezpečujeme aj začlenenie žiakov 

s poruchami učenia v 2. až 9. ročníku základnej školy, podľa vyhlášky o ZŠ. 

Odstraňujeme poruchy učenia – dyslexiu, dyskalkúliu, dysgrafiu, dysortografiu a poruchy 

reči. 

 

Škola má dlhoročnú tradíciu. Vznikla v roku 1952. Povodne 14 triedna škola s odbornými 

učebňami má 21 tried. 

Priestorovo a účelovo je plne využitá. Škole ešte chýbajú priestory na zriadenie ďalších 

odborných učební. Budova je dvojposchodová, má diaľkové vykurovanie, s dodávateľmi sú 

uzatvorené dodávateľsko odberateľské zmluvy. 

Škola má opravenú strechu od roku 2008. 

ZŠ má športový areál, školský dvor, školskú záhradu. Priestory je nutné revitalizovať. 

Súčasťou školy je školský klub detí a školské jedáleň. Školský klub detí zabezpečuje činnosť 

v popoludňajších hodinách vo vyučovacích priestoroch tried. 

Zriaďovateľ zabezpečil(čiastkovú) rekonštrukciu soc. zariadení, výmenu inventáru v školskej 

kuchyni. 

Škola poskytuje základné vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého 

poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie. Poskytuje mravnú, 

estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu, vyučovanie anglického, nemeckého 

a ruského jazyka, informatickú vzdelanosť. Plní štátny vzdelávací program so súhlasom 

zriaďovateľa, vyjadrením rady školy. 

ZŠ sa každoročne zapája do projektov. Na II. stupni sú triedy športové od roku 1960. Aktívna 

je spolupráca s rodičmi, s inštitúciami. Škola je fakultná škola pre PdFUK. 

 

Základná škola má   323 žiakov  (stav k 13.marcu 2013) 

Tried     21 

Počet integrovaných žiakov  73 

Z toho v špec.triedach  24   (I.stupeň 4 triedy) 

 

 

1. Plnenie ukazovateľov plánu práce a rozpočtu (tab.č.3) 

 

A. Plán práce 

 

Stav zamestnancov k 31.12.2012 

- priemerný prepočítaný evidenčný stav  50,019 

- z toho : pedagogickí zamestnanci   28,601 
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    Odborní zamestnanci   1,462 

    Asistent učiteľa          1,000 

    Nepedagogickí zamestnanci  6,956     

    ŠKD      7,000 

    ŠJ      5,000 

 

B. Čerpanie finančných prostriedkov 

 

Škola hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami účelne a hospodárne. 

Zamestnancom boli vyplatené všetky nárokovateľné zložky platu. 

 

V roku 2012 bolo vyplatené jedno odchodné pri prvok ukončení pracovného pomeru a odchod 

do dôchodku vo výške 810,50 € a jedno odstupné, z dôvodu nadbytočnosti vo výške 1866 €. 

Vyplatená bola jedna jubilejná odmena 733 € a odmena pri príležitosti Dňa učiteľov v sume 

198 €. Tieto finančné prostriedky boli vyplatené za prenesený výkon ZŠ – pedagogickí 

zamestnanci. 

 

Osobné príplatky na prenesený výkon boli vyplatené vo výške 7 967,81 €, čo predstavuje 

v priemere na jedného pracovníka na jeden mesiac cca 17,46 €. 

Mimoriadne odmeny na prenesený výkon boli vyplatené vo výške 18948 €, z toho 1 100 € 

odmena zo vzdelávacích poukazov pre pedagogických zamestnancov, ktorí videli krúžky 

v štvrtok štvrťroku 2012. Priemerná odmena na jedného zamestnanca zo sumy 18 948 

predstavuje 498,38 €/rok. 

 

V roku 2012 bol vyplácaný doplatok k platu jednému zamestnancovi – odborný zamestnanec, 

v celkovej výške 57,88 €. 

 

Na originálne pôsobnosti ŠKD boli vyplatené osobné príplatky vo výške 438,21, v priemere 

na jedného zamestnanca 5,22 €/mesiac. 

Mimoriadne odmeny boli vyplatené vo výške 2 300 €, čo na jedného zamestnanca predstavuje 

sumu 328,57 €/rok. 

Z rozpočtu na originálne pôsobnosti sa dvom vychovávateľkám vypláca kreditový príplatok – 

za rok to predstavovalo sumu 585,44 €. V priemere na jedného zamestnanca to je 24,39 

€/mesiac. 

 

 

Na originálne pôsobnosti ŠJ boli vyplatené osobné príplatky vo výške 2 419,64 €, 

v priemere na jedného zamestnanca 40,33 €/mesiac. 

Mimoriadne odmeny boli vyplatené vo výške 1 900 €, čo predstavuje čiastku na jedného 

zamestnanca 380 €/rok. 

 

Všetky zložky platu a odvody do poistných fondov boli vo výplatnom termíne odvedené na 

účty zamestnancov a poisťovní a daňový úrad. 

 

2. Plnenie ukazovateľov rozpočtu (tab. č. 1) 

 

A. Príjmy 

 

Príjem z prenájmu nebytových priestorov bol v roku 2012 – 1 707,05 €. Všetky finančné 

prostriedky z prenájmu boli poukázané na účet MČ BA Ružinov. Z príjmov sa škole vrátilo 
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1 611,07 €, nakoľko posledné príjmy na účet školy prišli až koncom mesiaca december. T.j – 

škola použila vo zvýšenom rozpočte príjmy vo výške 1 611,07 €. 

 

 

 

Príjem za ŠKD  19 617,09 € 

Finančné prostriedky boli v sume 19 570,47 € prevedené na účet MÚ. Zvyšná suma bola 

odvedená až v roku 2013, nakoľko na účet školy boli tieto finančné prostriedky pripísané až 

koncom mesiaca december. 

 

 

Príjem za réžiu  12 382,18 € 

Finančné prostriedky boli v plnej výške prevedené na účet MÚ. 

 

Úroky na príjmovom účte 16,13 €. 

 

B. Výdavky 

 

Škola hospodárne a účelne vynakladala pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie 

prevádzky školy. K 31.12.2012 neevidujeme neuhradené faktúry s termínom splatnosti 

k 31.12.2012. 

Nedostatok finančných prostriedkov škola pociťuje v nezrealizovaných plánoch na nutné 

opravy v triedach, maľovanie, údržba a modernizácia sociálnych zariadení (prebehla iba 

čiastočná), oprava elektroinštalácie. 

Finančné prostriedky na prevádzku sa vynakladajú na najnutnejšie výdavky – na úhradu 

dodávateľských faktúr za dodávku tepelnej energie, plynu, elektrickej energie, vodné 

a stočné, telefón, odvoz a likvidácia odpadu. Na zabezpečenie chodu prevádzky – nákup 

kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonera do tlačiarní, kopírky, odborná literatúra, 

materiál na východu a vyučovanie, ochrana objektu a povinné revízie. 

 

Škola hospodárila s finančnými prostriedkami z príjmu – 1 611,07 €. Z týchto financií sa 

hradila tepelná energia vo výške 685,11 €, nákup jedného počítača 331,20 €, nákup toneru,  

myší a klávesníc k počítačom – 500,95 €, a bežné kancelárske potreby – 93,81 €. 

 

Z darov – príjem z PdFUK – nákup kancelárskych potrieb v sume 189,42 €. 

 

Škola v roku 2012 dostala preplatok za tepelnú energiu v sume 1 526,12 €. Tieto finančné 

prostriedky boli použité na úhradu tepelnej energie. 

 

Školská jedáleň hospodárila z finančnými prostriedkami v BSK – stravovanie stravníkov – 

študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici. 

Finančné prostriedky vo výške 2 002 € boli použité podľa pokynov BSK nasledovne: 

Na úhradu FA za plyn  204  € 

Na materiálové vybavenie  1 110,28 € 

Na údržbu (maľovanie ŠJ)  687,72 € 

 

Príjem z darov – BONI FRUCTI – 168,76 € - finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 

čistiacich prostriedkov pre ŠJ. 
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Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov v sume 6 833 € boli použité nasledovne: 

 

Odmeny pre učiteľov – vedúcich krúžkov   1 100 € 

Interiérové vybavenie do masmediálnej učebne  1 065,90 € 

Výpočtová technika      353,50 € 

Kancelárske potreby a materiál    139,42 € 

Tlač        345,93 € 

Materiál na výchovu a vyučovanie    928,25 € 

Odmeny z mimopracovného pomery – krúžky  2 400 € 

Materiál na výchovu a vyučovanie v ŠKD – krúžky  500 € 

 

Finančné prostriedky boli vynaložené účelne a hospodárne na zabezpečenie krúžkovej 

činnosti na ZŠ. 

 

3. Vyčíslenie neproduktívnych nákladov 

 

V roku 2012 škole nevznikli neproduktívne náklady a neriešila ich škodová komisia. 

 

4.A. Záväzky 

 

K 31.12.2012 neevidujeme neuhradené faktúry s termínom splatnosti k 31.12.2012. 

 

Stav na účtoch: 

112 000 Materiál na sklade ŠJ   1 986,81 € 

 

211 000 Pokladnica ZŠ    0 

 

212 100 Pokladnica ŠJ    0 

 

261 000 Peniaze na ceste    0 

 

261 800 Peniaze na ceste ŠJ    0 

 

318 000 Pohľadávky z nedaňových príjmov  0 

 

321 000 Dodávatelia ZŠ    0 

 

321 800 Dodávatelia ŠJ    0 

 

323 100 Rezerva na nevyčerpanú dovolenku 27 370,99 € 

 

326 000 Nevyfakturované dodávky   1 310,62 € 

(došlé FA v roku 2013 za rok 2012) 
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331 100 Zamestnanci     40 102,43 € 

 

331 300 OON      7,60 € 

 

336 000 Zúčtovanie s org. Soc. a Zdrav.  24 451,29 € 

 

342 100 Daň zo mzdy     6 263,18 € 

 

351 000 Zúčtovanie odvodov príjmov  61,48 € 

 

379 000 Zrážky zo mzdy    1 334,15 € 

 

379 800 HV ŠJ     4 711,22 € 

 

381 000 Náklady budúcich období   64,26 € 

 

383 000 Výdavky budúcich období   171,43 € 

 

385 000 Príjmy budúcich období   0,49 € 

 

428 xxx hospodársky výsledok   6 261,23 € 

 

472 000 Sociálny fond    1 665,81 € 

 

5. Fondy a účty organizácie 

 

A. Sociálny fond 

 

Počiatočný stav k 1.1.2012    808,98 € 

Povinný prídel do SF     4 202,98 € 

Spolu:       5 011,96 € 

 

Čerpanie: 

Stravné      1 409,40 € 

Ostatné čerpanie     415 € 

Kultúra      47 € 

Posedenie      435,50 € 

(Deň učiteľov, Ukončenie školského roku, Vianočné posedenie) 

Narodenie dieťaťa     300 € 

Životné jubileum     400 € 

Školné       50 € 

Sociálna výpomoc nenávratná   284,25 

Čerpanie spolu     3 341,15 € 

Zostatok na účte k 31.12.2012   1 665,81 € 
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B. Účty organizácie 

 

Stav na účtoch k 31.12.2012 

 

1. Príjmový účet  1640019556  60,99 € 

2. Výdavkový účet  1640029658  114,84 € 

3. Depozit   2546460753  71 336,27 € 

4. Darovací účet  2440828951  374,48 € 

5. Účet ŠJ   1645872855  3 934,89 € 

 

 

Záver 

 

 

Základná škola hospodárila s pridelenými finančnými prostriedkami účelne a hospodárne. 

Všetkým zamestnancom boli vyplatené všetky nárokovateľné zložky platu, do všetkých 

poistných fondov boli odvedené finančné prostriedky. 

V roku 2012 bola zamestnancom vyplatená mimoriadna odmena, nakoľko škola 

v dohodovacom konaní dostala finančné prostriedky a boli uhradené všetky došlé faktúry za 

rok 2012. 

V roku 2012 bolo čiastočne zrekonštruované elektrické vedenie, rozsiahlejšie práce na 

rekonštrukcii budú realizované postupne podľa finančných možností. 

 

ZŠ mala v pláne v rozpočte na rok 2012 aj maľovanie priestorov školy – triedy, chodby, 

šatne, sociálne zariadenia – z hygienického hľadiska, čo sa nepodarilo z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov. Tak isto oprava podláh v triedach, oprava a rekonštrukcia 

elektrického vedenia, ktorá bola zrealizovaná iba čiastočne. Elektrické vedenie je zastaralé 

a je nutná jeho rekonštrukcia z bezpečnostného hľadiska. 

 

 

 

 

 

 

        PaedDr. Snehotová Antonia 

         Riaditeľka ZŠ 
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Zúčtovanie finančných vzťahov so zriaďovateľom za rok 2012 

 

 

 

1. Výdavkový účet                   1640029658 

- dotácia – prevod na výdavkový účet z MÚ      691 822,08 

Výdavky za rok 2012         688 967,24 

V tom: mimorozpočtové – bežné výdavky 

    Z odvedených príjmov    1 611,07 

    Kapitálové výdavky z MÚ    7 478,40 

    Refundácia z BSK     2 002 

    Preplatok za TUV     1 526,12 

    Dary ZŠ      189,42 

    Dary ŠJ      168,76 

    HN       402,40 

Konečný stav účtu k 31.12.2012       114,84 

Odvod zostatku na MÚ  13.02.2013       114,84 

 

 

2. Príjmový účet         1640019556 

        

Odvod príjmov v roku 2012 na účet MÚ MČ BA Ružinov    33 659,70 

Plnenie príjmov         33 706,63 

Úroky na PU          16,13 

Konečný stav účtu k 31.12.2012       60,99 

Odvod zostatku na MÚ 13.02.2013 

 

 

3. Depozitný účet         2546460753 

Prevod z účtu 1640029658 dňa 21.02.2012      71 336,27 

Konečný stav účtu k 31.12.2012       71 369,09 

Úhrada dňa 02.01.2013 – mzdy, odvody do poistných fondov   71 336,27 

Zostatok na účte         32,82 

 

4.Účet strediska školská jedáleň       1645872855 

Konečný stav účtu k 31.12.2012       3 934,89 

 

5. Sociálny fond         1640036356 

Stav účtu k 1.1.2013         803,98 

Povinný prídel         4 202,98 

Čerpanie -  na stravné        1 409,40 

  Ostatné čerpanie       415 

  Kultúra         47 

  Posedenie (deň učiteľov, ukončenie škr.roku, vianoč.pos.)  435,50 

  Narodenie dieťaťa       300 

  Životné jubileum       400 

  Školné         50 

  Sociálna výpomoc       284,25 

 

Konečný stav účtu k 31.12.2012       1 665,81 
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6. Darovací účet         2440828951 

Počiatočný stav účtu k 1.1.2012       374,48 

Dotácia z BSK         2 002 

Dar BONI FRUCTI         168,76 

Dar PdFUK          189,42 

Finančné prostriedky boli odvedené na MÚ     - 2 360,18 

Konečný stav účtu k 31.12.2012       374,48 

 

 

 

 

 

 

 

  

        PaedDr. Snehotová Antonia 

         Riaditeľka ZŠ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Haisterová 


