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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  „Ţivot v škole – škola v ţivote“ je 

hlavným poslaním školy pripraviť ţiakov na ţivot, ktorý od nich vyţaduje, aby boli schopní 

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

Naším princípom je podporovať u ţiakov pozitívny vzťah k učeniu a k celoţivotnému 

vzdelávaniu.  

 

      Školu v roku 2012 navštevovalo 427 ţiakov v 19 triedach. 

 

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

IČO: 17080762 

DIČ: 2021635671 

 

      V roku 2012 pracovalo v škole 44,8 zamestnancov, z toho 31,3 pedagogických /27,3 

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

 

 

Zdroje krytia pre Základnú školu 
Dotácia zo ŠR beţné výdavky - normatívne: 597.690,-€ 

Dotácia zo ŠR beţné výdavky - nenormatívne: 99.322,-€ 

Nevyčerpané na dopravu ţiakov z roku 2011 581,-€ 

Ostatné zdroje financovania:  14.383,-€ 

 

Zúčtovanie dotácie štátneho rozpočtu za rok 2012 v Eur:      

Normatívne  Dotácia  Čerpanie Nevyčerpané 
Mzdy a odvody  476.940,-- 476.940,-- 0,-- 
Z toho: mzdy 354.445,--  
 poistné 122.495,--  
Tovary a sluţby 120.750,-- 120.750,-- 0,-- 

                            
                         
 

Nenormatívne  Dotácia  Čerpanie Nevyčerpané 

Na dopravu ţiakov z r. 2011 581,-- 581,-- 0,-- 
Na dopravu ţiakov 4.785,-- 4.140.-- 645,-- 

Mimor. výsledky ţiakov 200,-- 200,-- 0,-- 

Riešenie havarij. Sitácii 80.000,-- 0,-- 80.000,-- 

Vzdelávacie poukazy  10.904,-- 10.904,-- 0,-- 

Sociálne znevýh. prostredie   3.433,-- 3.433,-- 0,-- 

         

 

Normatívne výdavky podrobnejšie:                                             

 

Čerpanie dotácie na bežné výdavky školy: 

631001 - cestovné náhrady                                                             155,30  

632001 - energie                            47.451,27 



632002 – vodné, stočné            5.724,05 

632003 – poštovné, telekom. 1.291,76 

633002 – výpočt. technika (káble, router, myš, rozbočovač) 174,20 

633004- prev. stroje (kosačka) 1.699,00 

633006- všeob. mater. (kancel, potr.,čistiace prost.,mater na udrţbu, 

tonery) 

4.708,60 

633009 – knihy a učebné pomôcky, odbor. časopisy 672,96 

633010 -  prac. Odevy 287,38 

633003 – upgrade exist. Softveru (Vema, aSc, WinIBEU) 724,12 

633015 -  PHL do kosačky 119,00 

635002 – údrţba VT  2.624,20 

635004 – údrţba  havárij. stavu UK 1.992,58 

635004 – údrţba  budov (oprava podláh, stien, priestor. WC, vodoinštal. 

práce, oprava odp. potrubia, bleskozvodov  

32.673,11 

636002  – nájomné za prenájom signal. zariadenia 202,76 

637001 -  školenia , semináre 162,00 

637004 – sluţ. PO a BOZP, revízia el. zar., hydrantov, čistenie kanal., 

OLO, zhot. kľúčov 

7.967,80 

637011 – štúdia beţeckej dráhy 200,00 

637014 – príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom 6.239,60 

637015 – poistenie podn.,VT,  579,81 

637016 – prídel do SF 3.212,71 

637027 – OOON  1.300,00 

637034 – platby zdravot. zariadeniam 244,72 

642015 – náhrada DNP 343,07 

SPOLU zaokrúhlene:  120.750,00 

 

Nenormatívne výdavky podrobnejšie:                                                        

Zúčtovanie dotácie na dopravu žiakov: 

Nevyčerp. Dotácia 

z roku 2011 

Dotácia z roku 2012 Čerpanie v roku 

2012 

Nevyčerpané 

581,28 4785 4139,64 645,36 

       

Nevyčerpaná dotácia bola presunutá do roku 2013 vo výške 645,39, zaokrúhlene 645,00 

€. Dotácia bola v priebehu roka vyplácaná ţiakom podľa daných podmienok. 

 

Zúčtovanie dotácie na mimoriadne výsledky žiakov: 

Dotácia vo výške 200,-- € bola v plnej výške pouţitá na výdavok týkajúci sa výchovno - 

vzdelávacieho procesu. 

 

 

Zúčtovanie dotácie na riešenie havárij. situácii :                   

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

prebiehajúceho procesu obstarania dodávateľa  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

  

 

Zúčtovanie dotácie na vzdelávacie poukazy: 



Dotácia na vzdelávacie poukazy vo výške 10.904,00 € bola plne vyčerpaná na mzdy vo výške 

8102,91 a na poistné vo výške 2801,09. 

 

Zúčtovanie dotácie pre sociálne znevýhodnené prostredie:                

Poskytnutá dotácia pre sociálne znevýhodnené prostredie vo výške 3433,00 € bola pouţitá na 

nákup učebných pomôcok ( dataprojektor, interaktívna tabuľa, počítač). 

Čerpanie bolo v plnej výške 3433,00 €.  

 

Zúčtovanie dotácie pre deti v hmotnej núdzi:                

Poskytnutá dotácia pre deti v hmotnej núdzi vo výške 6.547,00 € bola pouţitá v súlade so 

zákonom o hmotnej núdzi a to na učebné pomôcky v hodnote 1245, 00 € a ako doplatok ku 

strave v hodnote 5.302, 00 €. Čerpanie bolo vo výške 100  percent.  

 

Ostatné zdroje                                                                 

Finančné prostriedky od zriaďovateľa:                

Od zriaďovateľa dostala základná škola dotáciu vo výške 206,00 € na organizovanie športovej 

súťaţe O pohár primátora mesta, turnaja hádz. nádeji, futbalovej prázdninovej ligy. 

Poukázané finančné prostriedky boli pouţité na zabezpečenie akcií a nákup športových 

potrieb vo výške 206,00 € 

 

Finančné prostriedky z KŠÚ 

KŠU poukázal škole dotácie výške 729,15 € na organizovanie hádzanárskej súťaţe ţiakov, 

organizovanie Biologickej olympiády kategória E, kategória F , fyzikálnej olympiády, 

obvodné kolo volejbal ţiačok. Finančné prostriedky boli pouţité na zabezpečenie akcií v plnej 

výške 729,15 €. 

 

Granty a dary: 
Poskytnuté dary a granty vo výške 2110, 00  € v roku 2012 v tomto členení: 

Grant SE , vo výške 500, 00 €, dar od Nadácie SPP vo výške 1310, 00 € a dar od Nadácie JOJ  

vo výške 300,00 € boli pouţité v plnej výške 2110,00 € v zmysle znenia darovacích zmlúv. 

   

Vlastné príjmy: 
Základná škola mala v roku 2012  vlastné príjmy v tomto členení: 

za prenájom vo výške 4.527,88 €, z predaja poškodených učebníc vo výške 45,28 €, z náhrad 

poistného vo výške 794,57 €, z dobropisov faktúr vo výške 5931,27 €, vrátky vo výške 38,60 

€.                                                                                                    

Finančné prostriedky vrátené zriaďovateľom  boli pouţité na úhradu energií, poplatkov za 

vedenie účtov, vyplatenie vrátok  a OON – Allianz. Nevyčerpané príjmy vo výške 21,67 € 

boli vrátené zriaďovateľovi. 

 

Vypracovala: Ing. Ľuboslava Niznerová 

 

V Michalovciach 19.3.2013 



 

 

Originálne kompetencie  

  

Zdroje financovania Školského  klubu 

Dotácia  36.710,00 € 

Vlastné príjmy   5.316,00 € 

 

Použitie na: 

 

Vlastné príjmy v plnej výške 5.316,00 € boli pouţité na mzdy. ŠKD z dotácie vyčerpal na 

mzdy 23.435,83 € a na odvody 9.708,17 € celkom 38.460,00 €.    

Na tovary a sluţby  školský klub pouţil čiastku 3.566,00 € a to na úhradu 

interiérového vybavenia – školské  stoličky, tlačiareň, projektor, rádiomagnetofón, 

všeobecného materiálu – kancelárske potreby, učebných pomôcok – spoločenské hry, 

športové potreby, úhrada stravovania, povinného  prídelu do sociálneho fondu.  

Čerpanie dotácie bolo na 100 %. 

   

 

Zdroje financovania Školského  strediska záujmovej činnosti 

Dotácia  3.575,-- € 

Vlastné príjmy 338,-- € 

 

Použitie na: 

Dotácia a vlastné príjmy ŠSZČ  boli pouţité na vyplatenie OON, nákup učebných 

pomôcok, športových potrieb, fotoaparátu. 

Čerpanie zdrojov bolo na 100 %. 

       

Zdroje financovania Školskej jedálne 

Dotácia  45.240,00 € 

Vlastné príjmy 16.729,57 €     

 

Použitie na: 

 

Školská jedáleň vyčerpala na mzdy 28.818,70 € a odvody 10.031,30 €, celkom 

38.850,-- €,  čo predstavuje čerpanie na 100,00% 

Na tovary a sluţby školská jedáleň pouţila čiastku 23.119,57 €. Finančné prostriedky 

boli pouţité prevaţne na úhradu plynu,  poštovných a telekomunikačných sluţieb,  

všeobecného materiálu, všeobecné sluţby, stravovanie zamestnancov, prídelu do sociálneho 

fondu a úhradu transferov - náhrad DNP. 

      Vlastné príjmy boli čerpané na úhradu tepla a TÚV,  vodného a stočného, nákup  

prevádzkových prístrojov a zariadení,  na nákup interiérového zariadenia, údrţbu 

prevádzkových priestorov, všeobecné sluţby,  poplatky banke a transferov na odchodné.   

Dotácia bola vyčerpaná na 100,00%. 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Ľuboslava Niznerová 

 


