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Základná škola, Krymská 5 v Michalovciach bola zriadená ako rozpočtová organizácia 

s právnou subjektivitou dňa 1.4.2002. 

 

     V súlade so školským vzdelávacím programom  „Život v škole – škola v živote“ je 

hlavným poslaním školy pripraviť žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní 

kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémové situácie, v ktorých sa ocitnú. 

Naším princípom je podporovať u žiakov pozitívny vzťah k učeniu a k celoživotnému 

vzdelávaniu.  

 

      Školu v roku 2013 navštevovalo 427 žiakov v 19 triedach. 

 

Štatutárom Základnej školy, Krymská 5 v Michalovciach je Mgr. Jozef Porvaz, riaditeľ školy. 

IČO: 17080762 

DIČ: 2021635671 

 

      V roku 2013 pracovalo v škole 44,1 zamestnancov, z toho 31,1 pedagogických /27,1 

učiteľov a 4 vychovávateľky/ a 13 nepedagogických /5 ŠJ a 8 ZŠ/. 

 

A. PREHĽAD  O HOSPODÁRENÍ  ZÁKLADNEJ ŠKOLY,  KRYMSKÁ 5, 

MICHALOVCE  /  09121  / 

 

A.1.1. Dotácia a čerpanie bežné výdavky – normatívne 

 

Normatívne Dotácia  Čerpanie Nevyčerpané 
Mzdy a odvody  500.627,- 500.627,-- 0,-- 
Z toho: mzdy 371.462,--  
 poistné 129.165,--  
Tovary a služby 108.760,- 108.760,-- 0,-- 

                            
  Čerpanie podrobnejšie:                                             

 

cestovné náhrady                                                             20,-  

energie, vodné stočné, poštové služby                         53.973,- 

všeob. mater, knihy, učebné pomôcky, lavice, skrine, VT, vysávač, 

PHL, žalúzie do okien po výmene otvor. konštrukcií 

19.206,- 

dopravné  0,- 

údržba budov- maľovanie čiar v telocvični, výmena poškodených 

podláh, údržba VT a telekomunikačnej techniky, oprava  signaliz. 

zariadenia, údržba elektrick. zariadení v telocvični, údržba softveru –

VEMA 

21.532,- 

 

prenájom signaliz. zariadenia 203,- 

služby PO a BOZP, revízia komína, hydrantov,  odvoz a likv. 

komunálneho odpadu, výroba kľúčov a gumičiek do pečiatok, 

prečistenie odpadu, poplatky banke, služby VT, príspevok 

zamestnávateľa na stravu zamestnancom, poisťovacie služby, prídel do 

SF 

13.082,- 

náhrada jednotlivcom - PN 744,- 

SPOLU: 108.760.- 



 

 

A.1.2. Dotácia a čerpanie bežné výdavky – nenormatívne 
                       

Nenormatívne Dotácia  Čerpanie Nevyčerpané  

Na dopravu žiakov z r. 2012 645,- 645,- 0,- 
Na dopravu žiakov 4.936,-- 3.832.-- 1.104,-- 

Mimor. výsledky žiakov 200,-- 200,-- 0,-- 

Rieš. havar. situácií z r. 2012 80.000,- 80.000,- 0,- 

Rieš. havar. situácií 99.991,- 99.991 0,- 

Vzdelávacie poukazy  10.359,- 10.359,- 0,-- 

Sociálne znevýh. prostredie   3.667,-- 3.667,-- 0,-- 

         

Čerpanie  podrobnejšie:                                           
 

Na dopravu  žiakov: 

Nevyčerp. dotácia 

z roku 2012 

Dotácia z roku 2013 Čerpanie v roku 

2013 

Nevyčerpané  

645,- 4.936,- 4.477,- 1.104,- 

   

Nevyčerpaná dotácia bola presunutá do roku 2014 vo výške 1.064,- € a 40,- bola vrátená 

cez zriaďovateľa do ŠR  31.03.2014. Dotácia v priebehu roka 2013 bola vyplácaná žiakom 

podľa daných podmienok.  

 

Mimoriadné výsledky žiakov: 

Dotácia vo výške 200,-- € bola v plnej výške použitá na kúpu laminátora, ktorý má skvalitniť  

vyučovací proces žiakov ZŠ. 

 

Riešenie havarijných sitácií :                    

Nevyčerp. dotácia 

z roku 2012 

Dotácia z roku 2013 Čerpanie v roku 

2013 

Nevyčerpané  

80.000,- 99.991,- 179.991,- 0,- 

       

Dotácia z roku 2012 v plnej výške 80.000,00 € bola presunutá na čerpanie do roku 2013, 

z dôvodu prebiehajúceho procesu obstarania dodávateľa  v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní. Celková dotácia z roku 2012 a 2013 bola vyčerpaná vo výške 179.991,- €  na 

účel, na ktorý bola poskytnutá a to výmenu otvorových konštrukcií. 

  

Vzdelávacie  poukazy: 

Dotácia na vzdelávacie poukazy vo výške 10.359,- € bola plne vyčerpaná na mzdy vo výške 

7.685,- € a na poistné vo výške 2.674 €. 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie:                

Poskytnutá dotácia pre sociálne znevýhodnené prostredie vo výške 3.667,- € bola použitá 

v plnej výške na nákup didaktickej techniky /počítače a monitory/, ktorá bude slúžiť 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

 

 



A.2. Ostatné zdroje financovania výdavkov 

 

A.2.1. Transfer  od zriaďovateľa:                

Od zriaďovateľa dostala základná škola dotáciu vo výške 114,- € na organizovanie športovej 

súťaže O pohár primátora mesta, Turnaja hádzanárskych nádeji. Poukázané finančné 

prostriedky boli použité na zabezpečenie akcií - nákup športových potrieb a cien vo výške 

114,- €. 

 

 A.2.2.  Transfer -  KŠÚ  

KŠU poukázal škole dotácie výške 359,- € na organizovanie Biologickej olympiády kategórie 

E a kategórie F , Fyzikálnej olympiády kategórie G, obvodného  kola volejbalu žiačok. 

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie akcií v plnej výške 359,- €. 

   

A.2.3. Vlastné príjmy: 
Základná škola mala v roku 2013  vlastné príjmy v hodnote 10. 225,- €. Z toho za prenájom 

vo výške 3.379,- €, z predaja poškodených učebníc vo výške 23,-  €, z dobropisov faktúr vo 

výške 5.226,- ostatné /pedagog. prax, služby, penále/ 1.597,- €. 

Finančné prostriedky vrátené zriaďovateľom vo výške 10.202,- € / 23,- € za predaj 

poškodených učebníc príjem nebol vrátený/ boli použité na odmenu a poistné pre školiaceho 

učiteľa –pedagog. prax podľa Zmluvy, na spolufinancovanie odkladacích skríň do tried, na 

spolufinancovanie didakt. techniky  pre deti zo SZP, spolufinancovanie výmeny otvorových 

konštrukcií, údržbu budovy  po výmene otvorových konštrukcií – maľovanie, na financovanie 

výmeny poškodených podláh, nákup športových učebných pomôcok a iného všeobecného 

materiálu. Nevyčerpané príjmy vo výške 62,- € boli vrátené zriaďovateľovi. 

 

 

B. PREHĽAD  O HOSPODÁRENÍ  ZÁKLADNEJ ŠKOLY,  KRYMSKÁ 5, 

MICHALOVCE  /  10701  / 

 

B.1.  Hmotná núdza:                

Poskytnutá dotácia pre deti v hmotnej núdzi vo výške 6.469,- € bola použitá v súlade so 

zákonom o hmotnej núdzi a to na učebné pomôcky v hodnote 1.212,- € a ako doplatok ku 

strave v hodnote 5.257,-  €. Čerpanie bolo vo výške 100  percent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Ľuboslava Niznerová 

 

V Michalovciach 1.4.2014 

 

 

 

 



 

C. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI 

ZÁKLADNEJ ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /09501/  

 

 

C.1. Dotácia a čerpanie - ŠKD 

Dotácia /zriaďovateľ a ŠR/ mzdy a odvody                     35.700,- € 

Dotácia zriaďovateľ tovary a služby                                  1.250,- € 

Vlastné príjmy                                                         5.490,- € 

SPOLU:                                                                           42.440,-€ 

 

Na mzdy a odvody bola použitá dotácia/ zriaďovateľa a ŠR/ a  časť vlastných príjmov 

v celkovej výške 39.447,- €.  Z dôvodu krátenia rozpočtu zriaďovateľom o 150,-€ na mzdy 

a odvody zo dňa 20.12.2013 na dofinancovanie miezd a odvodov vo výške 97,- € bola použitá 

časť zdrojov rozpočtovaná na tovary a služby. Na tovary a služby boli použitá dotácia od 

zriaďovateľa a vlastné príjmy vo výške 2.993,- € na nákup  učebných pomôcok, úhradu stravy 

pre zamestnancov , prídel do SF a náhradu príjmu počas PN. Čerpanie dotácie bolo na 100 %. 

Rozpočet nebol naplnený o 10,- € z dôvodu oslobodenia detí od poplatku. 

 

 

D. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ CENTRA VOĽNĚHO ČASU PRI 

ZÁKLADNEJ ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /09502/  

   

 

D.1. Dotácia a čerpanie - CVČ 

Dotácia /zriaďovateľ a ŠR/ mzdy a odvody                             610,- € 

Dotácia /zriaďovateľ a iné subjekty-obce/ tovary a služby    2.950,- € 

Vlastné príjmy                                                                557,- € 

SPOLU:                                                                                  4.117,-€ 

 

Na mzdy a odvody bola použitá dotácia/ zriaďovateľa a ŠR/ v celkovej výške 610,- €.  

Na tovary a služby boli použitá dotácia od zriaďovateľa, od obcí, ktorých detí s trvalým 

pobytom danej obce navštevujú  CVČ na Základnej škole, Krymská 5 Michalovce a vlastné 

príjmy v celkovej výške 3.507,- € Tieto financie boli použité na vyplatenie OON- odmeny na 

základe dohody o pracovnej činnosti , na nákup  učebných pomôcok a náhradu príjmu počas 

PN. Čerpanie dotácie bolo na 100 %. Rozpočet nebol naplnený o 73,- € z dôvodu menšieho 

počtu detí. 

      

  

E. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNEJ 

ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /09601/  

 

 

E.1. Dotácia a čerpanie - ŠJ 

Dotácia /zriaďovateľ a ŠR/ mzdy a odvody                      40.050,- € 

Dotácia zriaďovateľ tovary a služby                                   3.500,- € 

Vlastné príjmy                                                         18.700,- € 

SPOLU:                                                                             62.250,-€ 

 



Na mzdy a odvody bola použitá dotácia/ zriaďovateľa a ŠR/ v celkovej výške 40.050,- 

€.  Na tovary a služby boli použitá dotácia od zriaďovateľa a vlastné príjmy vo výške 22.200,-

€  na úhradu energií, vodného, stočného, telekomunikačných služieb, na nákup interiérového 

vybavenia, batérie do notebooku, konvertora USB, pracovných odevov, hygienickú maľbu 

kuchyne, update softveru pre jedálne, opravu váh, výťahu, videovrátnika, všeobecného 

materiálu, úhradu stravy pre zamestnancov, prídel do SF, náhradu príjmu počas PN, 

odchodné. Čerpanie dotácie bolo na 100 %. Rozpočet bol naplnený na 100 %.  

 

 

Vypracovala: Ing. Ľuboslava Niznerová 

 

Michalovce 1.04.2014 

 


