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SPRÁVA 
o výsledkoch hospodárenia školy za rok 2019 

 

 

I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy 
 

Príjmy 
Rekapitulácia rozpočtu a plnenia príjmov za dané obdobie – na základe výkazu  FIN 1-12. 

 

Časť I. Príjmy -  1.1.  Bežné príjmy – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 
Zdroj  Schválený  

rozpočet 

(EUR) 

Upravený  

rozpočet 

(EUR) 

Plnenie 

 

(EUR) 

 Príjmy spolu: 139 089,00 167 334,00 164 672,63 

72g Príjmy za ŠKD, nájomné, réžia 40 100,00 40 100,00 38 779,97 

72f Príjmy za Stravné v ŠJ 98 989,00 60 383,00 56 974,18 

72j Príjmy za dobropisy a vratky 0,00 0,00 608,76 

72c Granty – projekty 0,00 2 479,00 2 479,00 

72h Príjmy z UPSVaR 0,00 0,00 1 459,29 

131I Z vratiek – RZ ZP za PK 0,00 366,00 365,68 

11GG Granty – spolufinanc. proj.ESF 0,00 2 966,00 2 965,50 

3AC1 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 54 615,00 54 614,96 

3AC2 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 6 425,00 6 425,29 

 

Rozpočet  na  vlastné  príjmy  za  rok 2019  bol schválený vo výške  139 089,00 EUR,   z čoho 

98 989,00 Eur boli príjmy v školskej jedálni za stravu. Ostatné príjmy školy boli rozpočtované vo 

výške 40 100,00 Eur.  

 

Príjmy školy tvoria hlavne príjmy z poplatkov za ŠKD (27 684,00 EUR), z príjmov za réžiu v ŠJ 

(9 238,00 EUR), z nájomného (1 809,28 EUR).  

 

 

Časť II. Finančné operácie -  2.1.  Príjmové operácie 

 

Prostriedky z predchádzajúcich rokov – zostatok na účtoch k 1.1.2019  + prijaté finančné 

zábezpeky (stravné)  – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 
Zdroj Príjmy – zostatok účtov Schválený  

rozpočet 

(EUR) 

Upravený  

rozpočet 

(EUR) 

Plnenie 

 

(EUR) 

3AC1 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 3 360,00 3 360,18 

3AC2 NFP – OP ĽZ – Moderné vzdelávanie 0,00 395,00 395,32 

72F Stravné v ŠJ 0,00 1 304,00 1 303,72 

71 Prijaté finančné zábezpeky 0,00 0,00 8 208,56 

SPOLU: 0,00 5 059,00 13 267,78 

 

Celkový rozpočet školy -  PRÍJMY  bol za rok 2019 upravený na   172 393,00 EUR. 
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Výdavky 
 

Rekapitulácia rozpočtu a čerpania bežných výdavkov za dané obdobie – prenesené + originálne 

kompetencie na základe výkazu  FIN 1-12.  

 

Časť I. Výdavky -  1.2.  Bežné výdavky  – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

 
Pol.  Schválený  

rozpočet 

(EUR) 

Upravený  

rozpočet 

(EUR) 

Čerpanie 

 

(EUR) 

Nevyčerpané/ 

plnenie 

 

600 Bežné výdavky 1 299 087,00 1 693 949,12 1 670 177,55 23 771,57 Eur 

98,6 % 

610 Mzdy a platy 755 813,00 964 144,68 964 086,87 57,81 Eur 

100,0 % 

620 Odvody 264 156,00 334 140,00 333 933,61 206,39 Eur 

99,9 % 

630 Tovary a služby 279 118,00 311 537,40 297 697,83 13 839,57 Eur 

95,6% 

640 

Transfery 0 84 127,04 74 459,24  

z toho náhrada PN 0 3 407,00 3 414,69 -7,69 Eur 

100,2 % 

          odchodné 0 999,00 998,40 0,60 Eur 

100 % 

Proj.ESF 0 78 261,75 67 180,78 11 080,97  Eur  

85,8% 

Proj.UPSVaR 0 1 459,29 2 865,37 -1 406,08Eur  

 

K 31. 12. 2019 neboli evidované žiadne záväzky za rozpočtové hospodárstvo dodávateľom. 

 

Rozpočet školy na bežné výdavky bol schválený  na rok  2019  vo výške  1 299 087,00 EUR MsZ (10. 

12. 2018) - uznesením číslo 25/101218 A2 - 

 

schválené financie z prenesených kompetencií (ZŠ)   - 995 510,00 Eur 

schválené financie z originálnych kompetencií (ŠJ+ŠKD)   - 303 577,00 Eur 

 

a bol upravovaný v priebehu roka nasledovne: 

 

- + 148 207,00  EUR - úprava rozpočtu PK na základe rozpisu normatívu z MŠ SR; 

- + 7 500,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre žiakov na Lyžiarsky výcvik 2019; 

- + 8 800,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre žiakov na Školu v prírode 2019; 

- + 3 696,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 1-4/2019; 

- + 5 357,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 1-3/2019; 

- + 200,00  EUR - SZP  1-4/2019; 

- + 80 196,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet príjmov + zvýšenie výdavkov; 

- + 999,00  EUR - odchodné; 

- + 3 696,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 5-8/2019; 

- + 200,00  EUR - SZP  5-8/2019; 

- + 5 357,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 4-6/2019; 

- - 2 100,00  EUR - vyúčtovanie dotácia z MŠ SR na Lyžiarsky výcvik 2019; 

- + 2 600,00  EUR - úprava rozpočtu OK - rozpočet na projekty Mesta; 

- + 46,00  EUR - príspevok z MŠ SR na rekreačné poukazy 1-4/2019; 

- + 10 260,00  EUR - dotácia z MŠ SR_DK  Asistent učiteľa ESF 2019; 

- + 1 977,00  EUR - dotácia z MŠ SR_DK  osobné náklady 2019; 

- + 2 563,00  EUR - príspevok na jazykové učebnice 2019; 

- + 218,00  EUR - príspevok na učebnice Prvouka pre 2.ročník; 



- + 5 914,00  EUR - dotácia z MŠ SR pre Asistent učiteľa 9-12/2019; 

- - 41 246,00  EUR - úprava rozpočtu OK – rozpočet na nákup potravín ŠJ; 

- + 532,00  EUR - príspevok z MŠ SR na rekreačné poukazy 5-7/2019; 

 

- - 800,00  EUR - vyúčtovanie dotácia z MŠ SR na Školu v prírode 2019; 

- + 11 908,00  EUR - úprava rozpočtu na základe Eduzberu; 

- + 250,00  EUR - SZP  09-12/2019; 

- + 7 078,00  EUR - vzdelávacie poukazy na 9-12/2019; 

- +  1 600,00  EUR - mimoriadne výsledky žiakov; 

-  + 3 944,00  EUR - úprava rozpočtu OK – rozpočet na nákup potravín ŠJ; 

- + 2 220,00  EUR - príspevok z MŠ SR na rekreačné poukazy 8-12/2019. 

 

Rozpočet školy na bežné výdavky bol upravený za rok 2019  na výšku   1 570 259,00 EUR, 

 

upravený rozpočet na prenesené kompetencie (ZŠ)   -  1 221 188,00 Eur 

upravený rozpočet na originálne kompetencie (ŠJ+ŠKD)  -    347 767,00 Eur 

upravený rozpočet na originálne kompetencie (ŠJ – 453) -       1 304,00  Eur 

 

Ďalšie úpravy rozpočtu boli v mysle realizácie projektov v roku 2019 nasledovné: 

 

- + 2 965,50  EUR - spolufinancovanie projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 

- + 57 974,96  EUR - dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 

- + 6 820,29  EUR - dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“; 

- + 366,00  EUR - dotácia na výdavky z príjmov z ročného zúčtovania ZP za PK; 

- + 2 700,00  EUR - dotácia na realizáciu projektov schválených NSPK; 

- + 2 479,00  EUR - dotácia na realizáciu projektu EPH; 

- +  500,00  EUR - dotácia na realizáciu projektu Volkswagen Slovakia; 

-  + 49 729,40  EUR - dotácia UPSVaR na podporu k stravovania + školské potreby 

-  + 1 459,29  EUR - dotácia UPSVaR na realizáciu projektu  

       „Pracuj v školskej kuchyni“. 

 

 

 Transfery 

 

Transfery neboli v danom roku rozpočtované, počas roka bol rozpočet upravený na 84 127,04 EUR, 

z čoho 67 760,75 Eur je rozpočet z projektu 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, náklady 

na realizáciu projektu ESF_„Moderné vzdelávanie“ a výdavky na realizáciu projektu z UPSVaR 

„Pracuj v školskej kuchyni“. 

 

Nemocenské dávky sme vyplatili zamestnancom vo výške  3 414,69 EUR. 

Jednotkové náklady vyplatené zamestnancom v rámci realizácie projektu ESF_„Moderné 

vzdelávanie“  v celkovej výške  67 180,78 EUR boli financované z viacerých zdrojov. V súlade 

s rozpočtom projektu bolo čerpaných 56 679,83 Eur, sumu 10 260,00 sme čerpali z dotácie MŠVVaŠ 

SR na pokrytie zvýšených osobných nákladov zamestnancov uvedeného projektu  a  240,95 Eur sme 

doplatili z vlastných rozpočtových prostriedkov. 

Na aktívne opatrenia trhu práce sme vyplatili zamestnancovi, ktorý bol prijatý v rámci projektu 

„Pracuj v školskej kuchyni“ sumu 2 865,37  EUR (Mzdy + odvody za  4 mesiace  9/2019-12/2019 + 

jednorázový príspevok na osobné ochranné pracovné pomôcky). Z úradu prace nám bol uhradený 

príspevok 1 459,29 Eur.  Rozdiel   1 406,08 Eur sme hradili z finančných prostriedkov na OK.   

 

Rozpočet  výdavkov na transfery bol čerpaný k 31.12. 2019 vo výške  74 459,24  EUR.   

 

Celkový rozpočet školy – VÝDAVKY  bol za rok 2019 upravený na   1 693 949,120 EUR. 

 



Rozpočet bežných výdavkov bol čerpaný vo výške  1 670 177,55 EUR.   

Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtu za rok 2019: 

- zostatok na bežnom účte školy (222) –    8,48  Eur  (odvedené zriaďovateľovi 20.1.2020); 

- nevyčerpaná poskytnutá dotácia na realizáciu projektu ESF_“Moderné vzdelávanie“ – zostatok na 

bežnom účte školy pre ESF (221-88)  – 11 078,52  Eur (budú použité v roku 2020); 

- nevyčerpaná dotácia na príspevok na rekreačné poukazy v roku 2019  – 305,83 Eur (k 31.12.2019 

na depozitnom účte) a následne 16. 1. 2020 odvedené zriaďovateľovi; 

- nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v roku 2019  – 

10 024,80 Eur (k 31.12.2019 na účte ŠJ) a následne 25. 2. 2020 odvedené zriaďovateľovi; 

- zostatok zábezpeky k 31.12.2019, ktorá bola prijatá od stravníkov ŠJ – žiakov školy  – 8 151,71 

Eur (k 31.12.2019 na účte ŠJ) a následne bude v roku 2020 použitá, alebo vrátená; 

- rozdiel rozpočtu na výdavky na potraviny v ŠJ a skutočnými výdavkami na potraviny v ŠJ – 

1 614,10 Eur. 

 

 

Časť I. Výdavky -  1.2  Kapitálové výdavky – kapitálové výdavky neboli rozpočtované ani čerpané. 

 

 

Časť II. Finančné operácie -  2.2.  Výdavkové operácie 

 

Vrátené finančné prostriedky zo zábezpeky (stravné) – v eurách zaokrúhlené na dve desatinné 

miesta. (Nerozpočtuje sa.) 

 
Zdroj Názov účtu  Čerpanie 

(EUR) 

71 Vrátené finančné zábezpeky - skutočnosť k 31.12.2019 56,85 

 
Celkové   VÝDAVKY  školy boli za rok 2019  -    1 670 234,40 EUR. 

 

 

II. Získané  dotácie  na realizáciu  projektov 

 

- z Mesta Nové Zámky  - 2 600,00 EUR –   

 Športový projekt: „Na Nábrežnej športujú všetci – 2.ročník“ 

 Kultúrny projekt: „Nábrežná vo svete, svet na Nábrežnej – 

2.ročník“ 

 Dotácia na rok 2019 bola schválená vo výške 2 600,00 Eur MsZ  dňa 6.6.2019 uznesením        

č. 75/050619  A/1, rozpočtové opatrenie č.15/2019 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta 

Nové Zámky.  

Dotácia bola poskytnutá formou úpravy rozpočtu školy. 

 

Projekty boli realizované a zúčtované do 31.12.2019. 

 

- z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja   1 100,00  EUR 

Dotácia bola poskytnutá na základe Zmluvy č. 513/2019 – podpora športu -  projekt s názvom „Poďme 

spolu za zdravím“ 

 

- z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja     1 600,00   EUR 

Dotácia bola poskytnutá na základe Zmluvy č. 535/2019 – podpora kultúry - projekt s názvom „Zvyky 

a tradície doma i vo svete“ 

 

- z Nadácie EPH  -  2 479,00 EUR  

Nadácia  EPH poskytla finančný príspevok na základe  - Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

č.2019/01ZUC026 na projekt „LEGOBOTi pre všetkých“ 

 

Projekty boli realizované a zúčtované do 31.12.2019. 



 

 

- z Nadácie Volkswagen Slovakia  -  1 000,00 EUR  

Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla grant na základe Zmluvy o poskytnutí grantu č. 0147/19_MA 

na projekt „Náš LEGOBOT“. 

 

 Projekt bol realizovaný do 31.12.2019 a následne zúčtovaný podľa zmluvy 28.2.2020. Druhá 

splátka finančného grantu bude škole poskytnutá po schválení Záverečnej správy projektu (v roku 

2020). 

 

 

- z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky   

 

Dohoda č. 2019/NZ/054/112 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných 

miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť. 

Doba realizácie projektu: od 1. 9. 2019  do 30.6.2020,  10 mesiacov. Účelom projektu je poskytnutie 

finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v školskej kuchyni. UPSVaR 

poskytne zamestnávateľovi (škole) finančné príspevky na vytvorené pracovné miesto po splnení 

podmienok uzatvorenej dohody na úhradu časti CCP zamestnanca (95 % CCP, v sume maximálne 

703,04 Eur/mesiac), ktorý bol prijatý do pracovného pomeru a na úhradu časti nevyhnutných nákladov 

súvisiacich s výkonom zamestnávania (4%. z CCP vypočítanej z priemernej mzdy, v sume maximálne 

53,21 Eur). 

Na aktívne opatrenia trhu práce sme vyplatili prijatému zamestnancovi v rámci projektu „Pracuj 

v školskej kuchyni“ sumu 2 865,37  EUR.  Z úradu prace nám bol uhradený príspevok 1 459,29 Eur za 

vyúčtované mzdy + odvody za mesiace 9/2019 (703,04 Eur) a 10/2019 (703,04 Eur) a za vyúčtovaný 

jednorázový príspevok na osobné ochranné pracovné pomôcky (53,21 Eur).   

Rozdiel vo výške 1 406,08 Eur, za mzdy + odvody v mesiacoch 11/2019 + 12/2019  sme hradili 

z finančných prostriedkov na OK.  Tieto finančné prostriedky nám budú uhradené v roku 2020. 

 

 

- 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 financií z roku 2018, ktoré sme použili v roku 2019 bol  3 755,50 Eur. V roku 2019 

sme dostali štyri platby v celkovej výške 64 795,25  Eur. 

Zostatok finančných prostriedkov  k 31.12.2019  na bežnom účte školy – pre projekt ESF, je vo výške 

11 078,52  Eur. 

Na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu od zriaďovateľa školy bola poskytnutá dotácia 

na rok 2019 vo výške 2 965,50 Eur. Spolufinancovanie bolo schválené MsZ dňa 17.9.2018 uznesením        

č. 363/170918  A. Finančné prostriedky boli k 31.12. 2019 vyčerpané v plnej výške. 

Vzhľadom na zvyšovanie osobných nákladov na asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, ktoré hradíme z uvedeného projektu, sme dostali od MŠVVaŠ SR mimoriadnu 

dotáciu vo výške 10 260,00 Eur, v rámci dohadovacieho konania, na dofinancovanie asistentov učiteľa 

z projektu ESF na rok 2019. 

 

 



 

III. Inventárna hodnota majetku   
 

Stav majetku k 31.12.2018 - 2 432 598,09 EUR 

Prírastok majetku za rok  2019 - 26 127,21 EUR 

Úbytok majetku za rok 2019 - 38 932,87 EUR 

Stav majetku k 31.12.2019 - 2 419 792,43 EUR 

 

Fyzická a dokladová inventarizácia bola vykonaná ku dňu 31.12.2019 na základe Príkazu 

riaditeľa školy číslo 1/2019 zo dňa 11.10.2019  v súlade s organizačnou smernicou 

a harmonogramom prác. Účtovný stav majetku súhlasil s fyzickým stavom. Neboli vykázané 

žiadne rozdiely. Výsledný inventarizačný zápis bol vyhotovený 30.1.2020. 

 

 

IV. Záväzky a pohľadávky  
 

Nevyfakturované dodávky ZŠ (326) 4 013,23 

Pohľadávky z nájmu nebytových priestorov ZŠ (378) 990,00 

Pohľadávky  ZŠ (318) 675,00 

Záväzky zo sociálneho fondu  ZŠ (472) 3 390,27 

Záväzky  ZŠ  (321) 0,00 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (331)  - mzdy zamestnancov za 12/2019 80 830,38 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (379)  - zrážky zo mzdy zamestnancov za 12/2019 122,80 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (342)  - daň zo mzdy zamestnancov za 12/2019 13 035,16 

Krátkodobé záväzky ZŠ  (336)  - odvody zo mzdy za 12/2019 51 506,05 

ZÁSOBY – potraviny ŠJ  (112)  - zostatok potravín na sklade 2 458,38 

Pohľadávky – stravné ŠJ  (318)  - nedoplatky stravného na účte ŠJ 293,73 

Záväzky – dodávatelia  ŠJ  (321)  - neuhradené faktúry k 31.12.2019 0,00 

Záväzky – stravné ŠJ  (324)  - preplatky stravného na účte ŠJ 593,87 

Iné pohľadávky – ŠJ (378)   0,00 

Iné záväzky – ŠJ (379)   10 662,37 

 

 

V. Zúčtovacie vzťahy a výnosy  
 

Zúčtovanie transf. rozpočtu obce ZŠ (355) 283 270,92 

Ostatné zúčt. rozpočtu obce  ZŠ (357) 1 406,08 

Ostatné zúčt. MVS (372) 500,00 

Výnosy budúcich období  ZŠ (384) 983 394,85 

Náklady budúcich období ZŠ (381) 3 301,36 

 

 

 

Vypracovala : Zuzana  Žatková 

 

 

 

Nové Zámky   28. 2. 2020 

Mgr. R ó b e r t   R u d i n s k ý 

riaditeľ školy 

 


