
Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky 
Nábrežná ul. č. 95, 940 57  Nové Zámky 

t.č. : 035/6410 526 (528)                      e-mail: skola@zsnabrezna.sk 
 
 

SPRÁVA 
o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2018 

 
 
I. Príjmy a výdavky 

 

Príjmy 
Rekapitulácia rozpočtu a plnenia príjmov za dané obdobie – na základe výkazu  FIN 1-12. 
 
Časť I. Príjmy -  1.2  Príjmy bežného rozpočtu – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta. 
 

Zdroj  Schválený  
rozpočet 
(EUR) 

Upravený  
rozpočet 
(EUR) 

Plnenie 
 

(EUR) 

 Príjmy spolu: 142 747,00 162 37700 158 477,11 
72g Príjmy za ŠKD, nájomné, réžia 42 300,00 41 766,00 41 708,28 

72f Príjmy za Stravné v ŠJ 100 447,00 90 777,00 86 936,31 

72j Príjmy za dobropisy a vratky 0,00 1 083,00 1 082,63 

72c Granty – projekty NSPK 0,00 1 696,00 1 695,92 

131H Z vratiek – RZ ZP za PK 0,00 664,00 663,47 

11GG Granty – spolufinanc. proj.ESF 0,00 989,00 988,50 

11O5 Granty – projekt Erasmus+ 0,00 2 865,00 2 865,00 

3AC1 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 20 165,00 20 164,68 

3AC2 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 2 372,00 2 372,32 

 
Rozpočet na vlastné príjmy za rok 2018 bol schválený vo výške 142 747,00 EUR, z čoho 
100 447,00 Eur boli príjmy v školskej jedálni za stravu. Ostatné príjmy školy boli rozpočtované 
vo výške 42 300,00 Eur.  
 
Rozpočtované príjmy boli rozpočtované aj vo výdavkovej časti – uznesenie  MsZ č. 297/250418 
A/4 vo výške  40 655,00 Eur. 
 
Príjmy školy tvoria hlavne príjmy z poplatkov za ŠKD (31 116,00 EUR), z príjmov za réžiu v ŠJ 
(9 218,00 EUR), z nájomného (1 374,28 EUR).  

 
 
Časť II. Finančné operácie -  2.2  Príjmové operácie 
Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zostatok na mimorozpočtových účtoch k 1.1.2018 – 
v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
 
Zdroj Príjmy – zostatok účtov Schválený  

rozpočet 
(EUR) 

Upravený  
rozpočet 
(EUR) 

Plnenie 
 

(EUR) 
13O5 Granty pre ZŠ  - Erasmus+ 0,00 1 719,00 1 718,76 
72F Stravné v ŠJ 0,00 502,00 502,32 

SPOLU: 0,00 2 221,00 2 221,08 
 
 
 
 



Výdavky 
 
Rekapitulácia rozpočtu a čerpania bežných výdavkov za dané obdobie – prenesené + originálne 
kompetencie na základe výkazu  FIN 1-12.  
 
Časť I. Výdavky -  1.2  Výdavky bežného rozpočtu – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta. 
 
Pol.  Schválený  

rozpočet 
(EUR) 

Upravený  
rozpočet 
(EUR) 

Čerpanie 
 

(EUR) 

Nevyčerpané/ 
plnenie 

 
600 Bežné výdavky 1 289 713,00 1 441 502,00 1 431 685,06 9 816,94 Eur 

99,32% 
610 Mzdy a platy 770 329,00 873 290,00 868 354,37 4 935,63 Eur 

99,4% 
620 Odvody 269 230,00 306 122,00 306 120,83 1,17 Eur 

100,0% 
630 Tovary a služby 250 154,00 237 652,00 233 484,62 4 167,38  Eur 

98,2% 

640 

Transfery 0 24 438,00 23 725,24  
z toho náhrada PN 0 393,00 3 436,01 -3 043,01 Eur 
          odchodné 0 0,00 0,00  
          Proj.ESF 0 24 045,00 20 289,23 3 755,77  Eur 

97,1% 
K 31. 12. 2018 neboli evidované žiadne záväzky za rozpočtové hospodárstvo dodávateľom. 
 

Rozpočet školy na bežné výdavky bol schválený  na rok  2018  vo výške  1 289 713,00 EUR MsZ (13. 
12. 2017) - uznesením číslo 248/131217 A2 - 
 
schválené financie z prenesených kompetencií (ZŠ)   - 975 329,00 Eur 
schválené financie z originálnych kompetencií (ŠJ+ŠKD)  - 314 384,00 Eur 
 
a bol upravovaný v priebehu roka nasledovne: 

 
- + 48 735,00  EUR - úprava rozpočtu PK na základe rozpisu normatívu z MŠ SR; 
- + 8 250,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre žiakov na Lyžiarsky výcvik 2018; 
- + 9 800,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre žiakov na Školu v prírode 2018; 
- + 3 360,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 1-4/2018; 
- + 5 577,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 1-3/2018; 
- + 50,00  EUR - SZP  1-4/2018; 
- + 2 000,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet na projekty Mesta; 
- + 40 655,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet príjmov; 
- + 3 360,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 5-8/2018; 
- + 5 578,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 4-6/2018; 
- + 50,00  EUR - SZP  5-8/2018; 
- + 222,00  EUR - príspevok na učebnice Prvouka pre 2.ročník; 
- - 9 000,00  EUR - vyúčtovanie dotácia z MŠ SR na Školu v prírode 2018; 
- - 1 350,00  EUR - vyúčtovanie dotácia z MŠ SR na Lyžiarsky výcvik 2018; 
- + 3 360,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 9-12/2018; 
- + 6 291,00  EUR - úprava rozpočtu na základe Eduzberu; 
- + 200,00  EUR - SZP  09-12/2018; 
- + 7 143,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 9-12/2018; 
- +  800,00  EUR - mimoriadne výsledky žiakov; 
- - 9 670,00  EUR - úprava rozpočtu OK – rozpočet na nákup potravín ŠJ; 
- - 4 091,00  EUR - úprava rozpočtu OK – presun na kapitálové výdavky. 

 
 



Rozpočet školy na bežné výdavky bol upravený za rok 2018  na výšku   1 411 033,00 EUR, 
 
upravený rozpočet na prenesené kompetencie (ZŠ)   -  1 067 755,00 Eur 
upravený rozpočet na originálne kompetencie (ŠJ+ŠKD)  -    343 278,00 Eur 
 
Ďalšie úpravy rozpočtu boli v mysle realizácie projektov v roku 2018 nasledovné: 

 
- + 989,00  EUR - spolufinancovanie projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 
- + 22 537,00  EUR - dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 
- + 663,00  EUR - dotácia na výdavky z príjmov z ročného zúčtovania ZP za PK; 
- + 1 696,00  EUR - dotácia na realizáciu projektov schválených NSPK; 
- + 1 719,00  EUR - dotácia na realizáciu projektu Erasmus+ (zostatok z 2017); 
- + 2 865,00  EUR - dotácia na realizáciu projektu Erasmus+ (splátka 2018). 

 
Celkový rozpočet školy na bežné výdavky bol za rok 2018   1 441 502,00 EUR. 

 
Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný vo výške  1 431 685,06 EUR.   

 
Nerozpočtované výdavky, o ktoré bol rozpočet v čerpaní prekročený - celkom  502,15  EUR: 
- povolené prekročenie o výdavky na príspevky pre žiakov v hmotnej núdzi. 

  
Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtu za rok 2018: 
- zostatok na bežnom účte školy (222) –   27,75  Eur  (odvedené zriaďovateľovi 22.1.2019); 
- nevyčerpaná poskytnutá dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“ – zostatok na 

bežnom účte školy pre ESF (221-88)  – 3 755,50  Eur (budú použité v roku 2018); 
- nevyčerpaná dotácia na Asistenta učiteľa – 1 893,60 Eur (k 31.12.2018 na depozitnom účte) 

a následne 9. 1. 2019 odvedené zriaďovateľovi; 
- rozdiel rozpočtu na výdavky na potraviny v ŠJ a skutočnými výdavkami na potraviny v ŠJ – 

4 642,09 Eur. 
 
 
 Transfery 

 
Transfery neboli v danom roku rozpočtované, počas roka bol rozpočet upravený na 24 438,00 EUR, 
z čoho 23 526,00 Eur je rozpočet na projekt ESF_„Moderné vzdelávanie“. 
 
V časti transfery sme účtovali náklady na náhradu príjmu za prvých 10 dní práceneschopnosti – 
nemocenské dávky a odchodné zamestnancom pri prvom odchode do starobného dôchodku a tiež 
náklady na realizáciu projektu ESF_„Moderné vzdelávanie“. 
 
Nemocenské dávky sme vyplatili zamestnancom vo výške  3 436,01 EUR. 
Jednotkové náklady vyplatené zamestnancom v rámci realizácie projektu ESF_„Moderné 
vzdelávanie“  v celkovej výške  20 289,23 EUR, z čoho 19 770,00 bolo v súlade s rozpočtom projektu 
a 519,23 Eur sme doplatili z vlastných rozpočtových prostriedkov. 
 
Rozpočet  výdavkov na transfery bol čerpaný k 31.12. 2018 vo výške  23 725,24 EUR.   

 
Časť I. Výdavky -  1.2  Výdavky kapitálového rozpočtu – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta. 

 
Pol.  Schválený  

rozpočet 
(EUR) 

Upravený  
rozpočet 
(EUR) 

Čerpanie 
 

(EUR) 

% plnenie 
 

700 Kapitálové výdavky 0,00 4 091,00 4 090,80 100,0 
713 Nákup strojov a 

zariadení 
0,00 4 091,00 4 090,80 100,0 

 



Rozpočet kapitálových výdavkov nebol na začiatku roka rozpočtovaný, ale bol upravovaný v priebehu 
roka nasledovne: 

 
- + 4 091,00  EUR - presun zo 6.. na 7..  RO č. 89/2018. 

 
Rozpočet školy na kapitálové výdavky bol upravený za rok 2018  na výšku   4 091,00 EUR.    
 
Rozpočet kapitálových výdavkov bol čerpaný k 31.12. 2018 vo výške  4 090,80 EUR.   
Rozpočet bol v nedočerpaný o finančné prostriedky vo výške  0,20  EUR, ktoré zostali na bežnom 
účte.   

 
 

II. Získané  dotácie  na realizáciu  projektov 

 

- z Mesta Nové Zámky  - 2 000,00 EUR –   
 Športový projekt: „Na Nábrežnej športujú všetci“ 
 Kultúrny projekt: „Nábrežná vo svete, svet na Nábrežnej“ 

 Dotácia na rok 2018 bola schválená vo výške 2 000,00 Eur MsZ dňa 18.2.2018 uznesením        
č. 282/2018  A/5 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky.  
Dotácia bola poskytnutá formou úpravy rozpočtu školy. 

 
Projekty boli realizované a zúčtované do 31.12.2018. 

 
 

- z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja   1 145,92  EUR 
Zmluva č. 699/2018 – podpora športu -  „Cesta k olympijským víťazstvám – II.ročník“ 
 

- z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja    550,00   EUR 
Zmluva č. 570/2018 – podpora kultúry -  „Vianočné tvorivé dielne – Daruj zo srdca“ 

 
Projekty boli realizované a zúčtované do 31.12.2018. 

 
- z  Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu   
na Projekt v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá zložené 
výlučne zo škôl 

Zmluva o poskytnutí grantu č. 2016-1-FR01-KA219-023885_2  - schválený grant vo výške 14 325,00 
Eur, z čoho sme dostali preddavok vo výške 5 730,00 Eur v roku 2016, čo predstavuje 40 % 
z maximálnej sumy grantu. Po schválení priebežne správy realizácie projektu Erasmus+ sme dostali 
v roku 2017  2.splátku dotácie, čo je  5 730,00 Eur . Finančné prostriedky sme čerpali v roku 2017. 
Zostatok na ďalší rok realizácie projektu (2018) bol 1 718,76 Eur.  
Realizácia projektu bola k 31.8.2018 ukončená a zároveň bola odoslaná záverečná správa projektu. 
Následne sme na základe vykázaných výdavkom dostali 3.splátku dotácie, čo bolo 2 865,00 Eur, t.j. do 
100% výšky schváleného grantu v zmysle zmluvy.  
 

- z Operačného programu Ľudské zdroje – PO: Vzdelávanie, ktorého poskytovateľom je 
MPSVaR SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR – špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť 

a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a 

žiakov    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0601/2018_OPĽZ/207/2018 na realizáciu 
projektu s názvom „Moderné vzdelávanie“.  Doba realizácie projektu: od 09/2018  do 08/2021. 
Celkové oprávnené výdavky projektu na realizáciu aktivít sú  177 930,00 Eur, z čoho poskytovateľ 
poskytne maximálne 169 033,50  Eur, čo je 95% oprávnených výdavkov, ďalších 5% oprávnených 
výdavkov poskytne na realizáciu projektu na jednotlivé roky zriaďovateľ školy – Mesto Nové Zámky.. 
Realizácia projektu sa začala 3. 9. 2018. V rámci projektu sme prijali pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnení 5 asistentov učiteľa na 100% úväzok a jednu školskú psychologičku na 50% úväzok. 



V roku 2018 sme dostali 1. zálohovú platbu na realizáciu projektu od MŠVVaŠ vo výške 22 537,00 
Eur, z čoho sme čerpali finančné prostriedky vo výške 18 781,50 Eur, podľa schváleného rozpočtu na 
rok 2018. Zostatok na ďalší rok realizácie projektu je  3 755,50 Eur. Finančné prostriedky sú 
k 31.12.2018 na bežnom účte školy – pre projekt ESF. 
Na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu od zriaďovateľa školy bola dotácia na rok 2018 
poskytnutá vo výške 988,50 Eur. Spolufinancovanie bolo schválené MsZ dňa 17.9.2018 uznesením        
č. 363/170918  A. Finančné prostriedky boli k 31.12. 2018 vyčerpané v plnej výške. 

 
III. Inventárna hodnota majetku   
 

Stav majetku k 31.12.2017 - 2 408 224,47 EUR 
Prírastok majetku za rok  2018 - 25 588,65 EUR 
Úbytok majetku za rok 2018 - 1 215,03 EUR 
Stav majetku k 31.12.2018 - 2 432 598,09 EUR 
 
Fyzická a dokladová inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31.12.2018 na základe Príkazu 
riaditeľa školy číslo 1/2018 zo dňa 15.10.2018  v súlade s organizačnou smernicou 
a harmonogramom prác. Účtovný stav majetku súhlasil s fyzickým stavom. Neboli vykázané 
žiadne rozdiely. Výsledný inventarizačný zápis bol vyhotovený 28.1.2019. 
 

IV. Záväzky a pohľadávky  
 
Nevyfakturované dodávky ZŠ (326) 4 955,37 
Pohľadávky z nájmu nebytových priestorov ZŠ (378) 990,00 
Pohľadávky  ZŠ (318) 675,00 
Záväzky zo sociálneho fondu  ZŠ (472) 1 567,86 
Záväzky  ZŠ  (321) 0,00 
Krátkodobé záväzky ZŠ  (331)  - mzdy zamestnancov za 12/2018 83 549,42 
Krátkodobé záväzky ZŠ  (379)  - zrážky zo mzdy zamestnancov za 12/2018 358,59 
Krátkodobé záväzky ZŠ  (342)  - daň zo mzdy zamestnancov za 12/2018 13 893,94 
Krátkodobé záväzky ZŠ  (336)  - odvody zo mzdy za 12/2018 54 191,95 
ZÁSOBY – potraviny ŠJ  (112)  - zostatok potravín na sklade 727,61 
Pohľadávky – stravné ŠJ  (318)  - nedoplatky stravného na účte ŠJ 704,92 
Záväzky – dodávatelia  ŠJ  (321)  - neuhradené faktúry k 31.12.2018 0,00 
Záväzky – stravné ŠJ  (324)  - preplatky stravného na účte ŠJ 1 177,83 
Iné pohľadávky – ŠJ (378)   0,00 
Iné záväzky – ŠJ (379)   1 558,42 
 
V. Zúčtovacie vzťahy a výnosy  
 

Zúčtovanie transf. rozpočtu obce ZŠ (355) 302 453,19 
Ostatné zúčt.rozpočtu obce  ZŠ (357) 5 649,10 
Ostatné zúčt. mimo VS 0,00 
Výnosy budúcich období  ZŠ (384) 991 404,18 
Náklady budúcich období ZŠ (381) 1 340,69 
 

 
 
Vypracovala : Zuzana  Žatková 
 
 
 
Nové Zámky   12. 2. 2019 

Mgr. R ó b e r t   R u d i n s k ý 
riaditeľ školy 

 


