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 Špeciálna základná škola Trhovište je samostatná rozpočtová organizácia s právnym 

subjektom s identifikačným číslom 31309577. Zriaďovateľom školy je Okresný úrad Košice, 

odbor školstva so sídlom Zádielska 1 Košice.. Škola samostatne hospodári s pridelenými 

finančnými prostriedkami a účtami v Štátnej pokladnici. 

     Účelovo vynakladáme s pridelenými finančnými prostriedkami v zmysle zákona č. 

523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákona č. 291/2002 

Z.z. o štátnej pokladnici, zákona č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 502/2001 Z.z, o finančnej kontrole, 595/2003 Z.z o dani z príjmov ,zákona č. 

278/1993 Z.z o správe a ochrane majetku štátu v znení neskorších predpisov,  zákonov 

a vnútorných smerníc, ktoré priamo súvisia s účtovaním a s plynulým chodom školy, ktoré 

sme povinní dodržiavať. 

 

     V prílohe Vám predkladáme správu  o hospodárení za našu školu  za rok 2015. 

V roku 2015 nám boli pridelené  finančné prostriedky nasledovne: 

 

 

 

Rok 2015                                  Schválený v €                       Upravený v € 

 

Nenormatívne  

finančné prostriedky                                                                 8 387,00 

 

 

Normatívne  

finančné prostriedky               253 042,00                           284 615,00 

 

 

 

Čerpanie nenormatívnych finančných prostriedkov 

___________________________________________________ 

      

 

    Nenormatívne finančné  prostriedky na začiatku kalendárneho roka 2015 boli pridelené vo 

výške 9 884,00 €, úpravami ku koncu roka  vo výške 8 387,00 €. V priebehu roka bola úprava 

z úrovne zriaďovateľa na asistenta zo SZP z dôvodu zníženia počtu žiakov zo SZP,  rozpočet 

na dopravné bol upravovaný na základe predpokladaných výdavkov na preplácanie 

dopravného. Tieto úpravy boli na základe rozpočtových opatrení. 

 

 

Na dopravu žiakov                            106,00 €  

-------------------------                            

 

Dopravné žiakom – boli vyplatené prostriedky na preplatenie cestovného žiakom, ktorí 

dochádzajú do školy vo výške   105,24   €. Nedočerpaných bolo 0,76 € . 

 

 

 

 

 

                                                                                



 

 

Vzdelávacie poukazy                           1 956,00 € 

----------------------                              

z toho :   610  mzdy                              1 450,00 € 

                620  poistné fondy                   506,00 € 

 

 

       

    Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške  1 956,00 € boli vyplatené  

učiteľom formou odmien vo výške 1 450,00 €, ktorí mimo vyučovacieho procesu majú 

záujmové krúžky, následne na to poistné fondy  506 ,00 €.  Pridelené prostriedky boli 

vyčerpané v plnej výške. 

 

 

 

Asistent zo SZP                         pridelený rozpočet           upravený rozpočet 

-------------------- 

                                                                7 844,00 €                     6 325,00 € 

 

z toho :   610  mzdy                               5 813,00 €                     4 687,00 € 

                620 poistné fondy                  2 031,00 €                     1 638,00 € 

 

 

 

Finančné prostriedky na asistenta učiteľa boli pridelené na základe počtu žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia z edu-zberu k 15.9.2014. V priebehu roka bola úprava z dôvodu 

zníženia sumy na jedného žiaka zo SZP a zníženia počtu žiakov. Uvedená výška pridelených 

prostriedkov bola vyčerpaná . Krytie na vyplatenie asistenta učiteľa stačilo  na 6,3  mesiacov. 

 

 

      Nenormatívne finančné prostriedky  boli vyčerpané  do výšky pridelených prostriedkov.  

Čerpanie nenormatívnych finančných prostriedkov tvorí samostatnú prílohu z evidencie 

účtovníctva   podľa ekonomického členenia. 

 

 

 

 

Príjmy  

______ 

 

 

  V priebehu roka 2015  boli  príjmy vo výške  355,64 € .   Príjmy pozostávali z preplatku  

spotreby plynu z vyúčtovacej faktúry za rok 2014  z SPP Bratislava.  Príjmy boli odvedené na 

príjmový účet , na konci kalendárneho roka odvedené do štátneho rozpočtu  a zaúčtované 

podľa platných zásad zákona o účtovníctve. 

 

 

 

 

 



 

 

Odpredaj majetku 

_________________ 

 

 

Škola v roku 2015 neodpredala žiadny majetok. 

 

 

 

Mimorozpočtové príjmy a výdavky 

______________________________ 

 

V roku  2015 boli prijaté mimorozpočtové príjmy na depozitný účet vo výške  1 245,00 € na 

nákup školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi na 2. polrok školského roka 

2014/2015,  1. polrok školského roka 2015/2016 z Obecného úradu Trhovište. Faktúry  boli 

zúčtované v účtovných obdobiach, kedy faktúry došli   s kódom zdroja 71  podľa zásad 

účtovníctva.  

Mimorozpočtové výdavky s kódom 71 boli vo výške 1 245,00 € - nákup učebných pomôcok 

pre žiakov v hmotnej núdzi. 

 

K 31.12.2015 boli odvedené príjmy  na depozitný účet sporenie zamestnancov, odvody , 

dohody za mesiac december 2015 vo výške  24 368,51 €. 

K príjmom na mimorozpočtových účtoch bola zaúčtovaná povinná tvorba sociálneho fondu za 

r. 2015 vo výške 1 545,05 €. 

 

Výdaje na mimorozpočtovom účte sociálneho fondu boli vo výške 558,98 € s kódom zdroja  

131E  , výdaje zo zdroja 111  1 030,12 €.  Výdaje zo sociálneho fondu boli použité na    

príplatok na stravné vo výške 839,10 €  a  faktúry za darčekové poukážky pre zamestnancov 

školy v sume 750,00 €. Čerpanie sociálneho fondu bolo v súlade so schváleným rozpočtom 

pre r. 2015. 

Výdaje na mimorozpočtovom depozitnom účte boli vo výške 29 491,47 €  - mzdy, odvody, 

dohody za december 2014 s kódom zdroja 131 E. 

Príjmy a čerpanie mimorozpočtových účtov tvorí samostatnú prílohu. 

 

 

 

Príjmy a čerpanie prostriedkov z ESF 

____________________________________________ 

 

Škola nebola zapojená do projektov, ktoré boli financované z prostriedkov ESF. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Záväzky a pohľadávky k 31.12.2015 

____________________________________ 

 

 

K 31.12.2015 nevykazujeme pohľadávky . 

 

 

K 31.12.2015 v účtovníctve evidujeme krátkodobé záväzky na účtoch : 

 

                                                             

 

331         zamestnanci                             13 401,80  € 

336         zákonné poistenie                     8 861,07   € 

 

 

 

342         dane                                           2 105,64  € 

 

 

                

spolu krátkodobé záväzky                    24 368,51  € 

 

 

dlhodobé záväzky 

so splatnosťou do jedného roka               514,93  € 

sociálny fond 

 

 

Spolu záväzky                                        24 883,44  € 

 

 

Krátkodobé záväzky to sú mzdy, odvody. dane za mesiac december 2015.  Krátkodobé 

záväzky budú odúčtované v mesiaci január 2016, dlhodobé záväzky sú finančné prostriedky 

sociálneho fondu, ktoré budú vyčerpané v priebehu roka 2016.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Normatívne výdavky   

 

 

 

Normatívne finančné prostriedky 

_____________________________ 

      

Kategória                      schválený rozpočet  v €      upravený  rozpočet v €                  

 

600 bežné výdavky               253 042,00                           284 615,00                                

 

610 mzdy,platy                     167 130,00                            183 116,00                                

 

620 poistné fondy                  58 412,00                               66 060,00                                   

 

630 tovary,služby                  27 000,00                               34 804,00                                   

 

640 transfery                              500,00                                    635,00 

 

 

 

 

Čerpanie normatívnych výdavkov 

-------------------------------------------- 

 

Čerpanie výdavkov kategórie 610  Mzdy a platy 

 

       V roku 2015 na našej škole pracovalo 15 zamestnancov ,  z toho 12 pedagogických 

zamestnancov,  2  nepedagogickí zamestnanci a 1 asistent učiteľa zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktorý bol financovaný z nenormatívnych finančných 

prostriedkov.  

Pre rok 2015 bol schválený rozpočet na mzdy vo výške  sume 167 130,00 €. V priebehu 

kalendárneho roka formou rozpočtových opatrení z úrovne zriaďovateľa bola úprava rozpočtu 

na mzdy  a upravený rozpočet na mzdy  bol vo výške 183 116,00 €. Treba podotknúť, že 

prostriedky na asistenta učiteľa boli pokryté na necelých sedem mesiacov, ostatné mesiace 

sme museli vykryť z normatívnych finančných prostriedkov, ktoré boli pridelené na mzdy. 

Odmeňovanie bolo v súlade s platnými nariadeniami, ktoré upravovali  platové triedy 

zamestnancom vo verejnom záujme od 1.1.2015 a vnútornom mzdovom predpise.  Čerpanie 

miezd bolo 100 % - né. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Čerpanie výdavkov kategórie 620  - Poistné fondy 

 

     Poistné fondy a príspevok zamestnávateľa do poisťovní sa odvíjal od výšky miezd, 

z ktorých sa jednotlivé poistné odvádza.  

Schválený rozpočet na poistné fondy bol vo výške 58 412,00 €, formou rozpočtových opatrení 

z úrovne zriaďovateľa bol upravený ku koncu roka na 66 060,00 €. Úprava sa týkala aj hlavne 

odvodu 2 % povinného  odvodu za zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie 

v súlade s Vyššou kolektívnou zmluvou pre rok 2015. Čerpanie za rok 2015   bolo vo výške  

66 059,83  €, najvyššiu podpoložku tvorili odvody do fondov sociálnej poisťovne, 

nedočerpaných bolo 0,17  €. 

 

 

Čerpanie kategórie  630  Tovary a služby  

 

     Pre rok 2015 kategóriu 630 Tovary a služby  bol schválený   rozpočet vo výške 27 000,00 

€. Úprava rozpočtovej kategórie 630 bola v priebehu roka upravená rozpočtovými 

opatreniami  na výšku 34 804,00 €.  Finančné prostriedky boli využívané na zabezpečenie 

plynulého chodu školy a vyučovacieho procesu. Čerpanie bolo dodržané podľa jednotlivých 

podpoložiek  v súlade s rozpočtom. 

 

 

 Čerpania v rámci tovarov a služieb boli v následovných položkách : 

 

 

631001 Cestovné                                142,10    preplatenie cestovného, stravného,   

                                                                         v rámci služobných ciest pre   školu 

                                                                          semináre pre ekonomické oddelenie,  

                                                                          cestovné náhrady futbalový turnaj 

                                                                          stravné porady riaditeľa školy 

                                                                  

                                                                            

632001  Energie                              8 092,71     platby energie, vykurovanie  

                                                                          SPP BA  3 689,00  € elokované pracovisko 

                                                                          VSE KE    640,39  € elokované pracovisko 

                                                                           ZŠ s MŠ Trhovište 3 763,32 €  vykurovanie, 

                                                                                                                               el.energia 

                                                                         

 

632002  Vodné,stočné                       776,99     platby za vodné 

                                                                          VVaS KE   157,19 €  vodné elokované            

                                                                                                              pracovisko 

                                                                          ZŠ s MŠ Trhovište  619,80 € Zmluva o  

                                                                                                                           prenájme 

 

 

 

632003  Poštovné,tel.služby             750,06    Orange BA        368,00  € služobný  

                                                                                                                      školský mobil 

                                                                           T-Com BA       286,59 €  pevná linka školy 

                                                                           Poštovné cez pokladnicu   95,47 € 



 

 

 

 

633001 Interiérové vybavenie      2 165,04    Eidon MI           991,20 €  skrine do tried 

                                                                         Mgr.Ceľuch      727,44 €  žalúzie  do tried po 

                                                                                                                    výmene okien  

                                                                         MIPA Mi           446,40 €  kovové skrine do                                                                         

                                                                                                                    registratúry 

 

 

633002 Výpočtová technika       1 695,73      Gnoma MI  700,99 €   notebook s prísluš. 

                                                                         PosAM BA  994,74 €   počítačová zostava 

                                                                                                               pre Štátnu pokladnicu 

 

                                                            

633004 Prevádzk.stroje,zar      1 290,94       Čarný Zalužice   216,00 € hasiace prístroje 

                                                                         3trade Bálint  MI    76,80 € multifunkčné  

                                                                                                                       zariadenie  

                                                                                                                       do dielne 

                                                                         Ďurčák Hatalov    998,14 € radiátory,batérie 

 

 

633006 Všeob. materiál           2 629,54       Poľnosev MI  394,85 €   semená,osivo,hnojivá, 

                                                                       Gnoma MI      211,20 €   tonery, náplne do  

                                                                                                                 tlačiarní  

                                                                        MIPA MI    1 120,91 €  kancelársky,spotrebný 

                                                                                                                materiál, 

                                                                        Slovjaninová   78,20 €   pracovné náradie 

                                                                        PPG Deco MI 274,46 € spotrebný materiál,    

                                                                                                              primalex,stierky,lepidlo 

                                                                                       

                                                                           

                                                                       Ďurčák Hatalov    95,29 € spotrebný materiál 

                                                                       Ing.Jenčík MI     338,00 € materiál k oprave 

                                                                                                                   a výmene svietidiel 

                                                                       Pokladnica           116,63 € hotovostné platby   

                                                                                                                    za bežný materiál, 

                                                                                                                    lieky,                                                                                                                  

 

 

633009 Knihy, časopisy              644,47      Žák MI                   82,70 € učebné pomôcky 

                                                                                                                    na PV šitie   

                                                                       Inka Mi                117,00 €  učebné pomôcky na  

                                                                                                                    PV cvičná kuchynka 

                                                                       Raabe BA             189,55 € predplatné  

                                                                                                                     odborné publíkácie       

                                                                                                                      pre školu 

                                                                       ŠEVT BB           143,80 €  pedagogické tlačivá                            

                                                                                                                   pre  školu 

                                                                       Por.podn.ZA      108,42 € predplatné odb.publ. 

                                                                                                                   pre ekon.oddel. 



 

 

                                                                       Pokladnica              3,00 € drobný nákup 

 

 

634001 Palivo,mazivá                      15,46     PHM do krovinorezu 

 

 

634004 Prepravné                            83,00    Prepravné pri dodávke materiálu 

                                                                        Mgr.Ceľuch       10,00 € 

                                                                        Betostav              25,00 € 

                                                                        Mipa MI             48,00 € 

 

 

635002 Rutinná údržba                  85,00    Gnoma MI          85,00 € oprava notebooku 

             výpočtovej techniky   

 

 

635004  Rutinná údržba               408,80    Plynoservis Ďurčák   388,80 € oprava kotla 

              strojov,zariadení                             Hreško Trhovište        20,00 €  oprava brúsky 

 

 

635006  Rutinná údržba           1 182,46     Betostav Sečovce        420,46 €  vysprávky po 

              objektov,budov                                                                                   výmene okien, 

                                                                                                                            priečky 

                                                                        Berman Strážske      600,00 €   výmena batérií, 

                                                                                                                            radiátorov 

                                                                        Ing.Jenčik MI           162,00 €   oprava  

                                                                                                                             a výmena    

                                                                                                                             svietidiel                                                                                                                

                                                                  

 

636001 Nájomné                             4 216,92   nájomné ZŠ Trhovište v zmysle zmluvy 

 

 

637001 Školenia,semináre                  76,00    poplatky za školenia a semináre 

                                                                           40,00 € seminár elektronické trhovisko 

                                                                           36,00 € seminár pre riad.škôl 

                                                                            

 

637004 Všeobecné služby               1 065,04    poskytované služby 

                                                                           Komensky KE         79,63 € služby virtuálnej  

                                                                                                                          knižnice 

                                                                           AsC Software BA  228,00 €  obnova AsC 

                                                                           Čarná Zalužice      480,00 €  služby BOZP, 

                                                                                                                           PO, PZS 

                                                                           Ives KE              155,35 € obnova programov   

                                                                                                                      IBEU,PAM 

                                                                           Inštal.MI              84,00 €  vývoz odpadu  

                                                                           Lukáček MI         15,96 €  nápisná tabuľa 

                                                                           Pokladnica           22,10 €  hotovostné platby 

 



 

 

 

637012 Poplatky a odvody                 21,58    poplatky  

                                                                           Štátna pokladnica                 4,50 €  

                                                                           Ministerstvo školstva SR    17,08 € vrátenie               

                                                                                                                                       zálohy 

 

637014 Stravovanie                      5 758,58     stravovanie v zmysle zákona 

                                                                           Dejeuner Bratislava 

 

 

637015 Poistné                                 793,65     poistné výpočtovej techniky ,poistné  

                                                                          zodpovednosti za škodu 

                                                                          Poisťovňa Union      189,55 €   poistenie     

                                                                                                                             výpočtovej           

                                                                                                                             techniky UIPŠ 

                                                                          Poisť.Union     96,59 €  poistné zodpovednosť  

                                                                                                                            za škodu 

 

                                                                 

                                                                         Poisť. Union     119,86 €  poistné projekt 

                                                                                                                   DIGI SKOLA                 

                                                                                                                   výpočtová techn.                                                                          

 

                                                                                                                           

                                                                       Poisť.Union         387,65 €  poistné výp.techn. 

                                                                                                                     z projektu  

                                                                                                                     V živote sa  

                                                                                                                     nestratím 

 

 

 

637016 Prídel do soc.fondu         1 545,05      tvorba sociálneho fondu r.2015 

 

 

 

637027 Dohody                             1 363,90    správca poč. siete,  školník  

                                                                          

 

                                                                        

     Nedočerpanie v rozpočtovej kategórii 630 Tovary a služby  bolo vo výške  0,98   €, ktoré 

boli odvedené do štátneho rozpočtu. 

                                                         

 

Čerpanie výdavkov kategórie 640  - Transfery 

 

                      

                                               Schválený rozpočet       Upravený rozpočet          Čerpanie 

         

Náhrada príjmu pri PN                   500,00  €                      635,00   €                 634,10 € 

 



 

 

        

    Čerpanie výdavkov na náhradu príjmu  pri dočasnej  pracovnej neschopnosti  sa započítava 

do kategórie 630 ako bežný transfer,  nedočerpaných bolo 0,90 €. 

 

Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov zo zdroja 111 tvorí samostatnú prílohu. 

 

 

             Z uvedeného prehľadu vyplýva, že čerpanie zverených finančných prostriedkov 

pridelených pre rok 2015 bolo vyčerpaných na 99,99 %, nedočerpaných bolo  2,81  €, ktoré 

boli vrátené do štátneho rozpočtu. Naša škola využila finančné prostriedky efektívne  pre 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu  a pre ochranu a údržbu zvereného majetku, 

 dodržiavala rozpočty na jednotlivých kategóriách, ktoré boli účelovo viazané a dodržiavala 

zákony s tým súvisiace. 

 

 

 

 

Trhovište 23.03.2016 

 

 

 

 

 

Vypracovala : M.Vlčáková                           Schválil:  Ing. Radoslav  Smaržík 

                             ek.školy                                                    riaditeľ ŠZŠ Trhovište 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


