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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 2014 navštevovalo 422 žiakov v 19 triedach. 

 

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

IČO: 17080762 

DIČ: 2021635671 

 

      Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia  2014 bol 49,5. Z toho 35,4 

pedagogických /31,1 učiteľov a 4,3 vychovávateľky/ a 14,1 nepedagogických /4,9 ŠJ a 9.2 

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  524.646,- 524.646,-- 0,-- 
Z toho: mzdy 389.320,--  
 poistné 135.326,--  
Tovary a služby 90.410,- 90.410,-- 0,-- 

                            
  Čerpanie podrobnejšie:                                             

 

cestovné náhrady                                                             126,-  

energie, vodné stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, 

poplatok za internet                        

46.181,- 

všeob. mater, knihy, učebné pomôcky, lavice, skrine, výpočtová 

a didaktická technika  PHL, náradie na údržbu, chladnička, vysávač, 

pracovné odevy, obuv, sieť wifi 

25.104,- 

dopravné  0,- 

údržba VT , údržba elektrických zariadení, oprava vodovodných 

rozvodov, oprava odpadového potrubia, oprava havarijného stavu 

vodovodnej prípojky, oprava výmena poškodených podláh a schodiska 

 9.192,- 

 

prenájom komunikač. infraštruktúry 86,- 

školenia, služby PO a BOZP, revízia hydrantov,  dezinsekcia, odvoz 

a likv. komunálneho odpadu,  poplatky banke, služby VT, služby 

tlačiarenské, knihviazačské a sklárske, príspevok zamestnávateľa na 

stravu zamestnancom, poisťovacie služby, prídel do SF 

 9.378,- 

náhrada jednotlivcom - PN 343,- 



SPOLU: 90. 410.- 

 

 

A.1.2. Dotácia a čerpanie bežné výdavky – nenormatívne 
                       

Nenormatívne Dotácia  Čerpanie Nevyčerpané  

Na dopravu žiakov z r. 2013 1064,- 1064,- 0,- 
Na dopravu žiakov 3.063,- 2.439.- 624,- 

Mimor. výsledky žiakov 600,- 600,- 0,- 

Vzdelávacie poukazy  10.337,- 10.337,- 0,- 

Sociálne znevýh. prostredie   3.383,- 3.383,- 0,- 

         

Čerpanie  podrobnejšie:                                           
 

Na dopravu  žiakov: 

Nevyčerp. dotácia 

z roku 2013 

Dotácia v roku 2014 Čerpanie v roku 

2014 

Nevyčerpané  

1064,- 3.063,- 3.503,- 624,- 

   

Nevyčerpaná dotácia bola presunutá do roku 2015 vo výške 624,- €. Dotácia v priebehu 

roka 2014 bola vyplácaná žiakom podľa určených podmienok.  

 

Mimoriadné výsledky žiakov: 

Dotácia vo výške 600,- € bola v plnej výške použitá na kúpu výpočtovej techniky, ktorá má 

skvalitniť  vyučovací proces žiakov ZŠ. 

 

Vzdelávacie  poukazy: 

Dotácia na vzdelávacie poukazy vo výške 10.337,- € bola plne vyčerpaná na mzdy vo výške 

7.677,- € a na poistné vo výške 2.660 €. 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie:                

Poskytnutá dotácia pre sociálne znevýhodnené prostredie vo výške 3.383,- € bola použitá 

v plnej výške na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré bude slúžiť na 

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.2. Ostatné zdroje financovania výdavkov 

 

A.2.1. Transfer  od zriaďovateľa:                

Od zriaďovateľa dostala základná škola dotáciu vo výške 217,- € na organizovanie a účasť 

v súťažiach O pohár primátora mesta. Poukázané finančné prostriedky boli použité na 

zabezpečenie akcií - nákup športových potrieb a cien vo výške 217,- €. Ďalej zriaďovateľ  

poskytol škole 600,- € na organizovanie Letného tábora pre deti, celá čiastka bola použitá na 

tento účel. 

 

 A.2.2.  Transfer -  KŠÚ  

KŠU poukázal škole dotácie výške 450,- € na organizovanie Biologickej olympiády kategórie 

E a kategórie F , Fyzikálnej olympiády kategórie G, obvodného  kola basketbalu žiačok 

a hádzanej žiakov. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie akcií v plnej výške 

450,- €. 

   

A.2.3. Vlastné príjmy: 
Základná škola mala v roku 2014  vlastné príjmy v hodnote 16. 901,- € /za prenájom vo výške 

7.699,- €, z dobropisov faktúr vo výške 8.643,- €, ostatné  559,- € / a príjmy od rodičov za 

Letný tábor vo výške 1080,- € . Príjmy boli naplnené na 91,42 % z dôvodu  presunu 

očakávaných príjmov od odberateľov za nájom a za e-testovanie do roku 2015. 

Vlastné príjmy  boli použité na odmenu a poistné pre školiaceho učiteľa –pedagog. prax, na 

odmenu a poistné za e-Testovanie podľa príslušných zmlúv, na nákup všeob. materiálu, 

náhradných dielov, tonerov,  na opravu podláh, schodiska, opravu zatekajúcej strechy, tlač 

školského bulletinu, poplatky banke, úhradu príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnanca 

a réžie na stravu, na vyplatenie preplatku nájomcom za energie, na náhradu PN, na 

organizovanie letného tábora. Nevyčerpané príjmy vo výške 2,- € 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 5.097,- € bola použitá v súlade so 

zákonom o hmotnej núdzi a to na školské potreby v hodnote 1.046,- € a ako doplatok ku 

strave v hodnote 4.051,-  €. Čerpanie výdavkov bolo 100 %-né..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI 

ZÁKLADNEJ ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /09501/  

 

 

C.1. Dotácia a čerpanie - ŠKD 

Dotácia zriaďovateľ                                                           35,700,- € 

Vlastné príjmy                                                           6.048,- € 

SPOLU:                                                                              41.748,-€ 

 

Na mzdy a odvody bola použitá dotácia v celkovej výške 40.617,- €.  Na tovary 

a služby boli použitá dotácia vo výške 1.131,- € na úhradu PZS, stravy pre 

zamestnancov, prídel do SF a náhradu príjmu počas PN. Bežné príjmy boli splnené na 96 %.  

Bežné výdavky boli čerpané na 99,40 %, z dôvodu nenaplnenia predpokladaného príjmu 

o 252,- € a krátenia dotácie od zriaďovateľa.  

 

 

D. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ CENTRA VOĽNĚHO ČASU PRI 

ZÁKLADNEJ ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /09502/  

   

 

 

D.1. Dotácia a čerpanie - CVČ 

Dotácia zriaďovateľ                                                               3.570,- € 

Dotácia  iné subjekty-obce                                                         54,- € 

Vlastné príjmy                                                                752,- € 

SPOLU:                                                                                  4.376,-€ 

 

Na mzdy a odvody bola použitá dotácia celkovej výške 729,- €.  Na tovary a služby 

boli použitá dotácia v celkovej výške 3.647,- € Tieto financie boli použité na vyplatenie 

OON- odmeny na základe dohody o pracovnej činnosti, na nákup  učebných pomôcok, na 

prepravné žiakov na súťaž a náhradu príjmu počas PN. Bežné príjmy boli splnené na 98,95 %.  

Bežné výdavky boli čerpané na 99,82 %, z dôvodu nenaplnenia predpokladaného príjmu o 8,- 

€.  

      

  

E. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNEJ 

ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /09601/  

 

 

E.1. Dotácia a čerpanie - ŠJ 

Dotácia zriaďovateľ                                                           46.500,- € 

Vlastné príjmy                                                         17.987,- € 

SPOLU:                                                                             64.487,-€ 

 

Na mzdy a odvody bola použitá dotácia v celkovej výške 41.300,- €.  Na tovary 

a služby boli použitá dotácia vo výške 23.187,-€  na úhradu energií, vodného, stočného, 

telekomunikačných služieb, na nákup tlačiarne, telefónu, pracovných odevov, update softveru 

pre jedálne, kalibráciu teplomerov, revízie elektrických zariadení a výťahu, všeobecného 

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

varného kotla. Bežné príjmy boli splnené na 100 %.  Bežné výdavky boli čerpané na 99,98 %, 



nevyčerpané 13,-€ určené na poplatky banke boli vrátene na účet zriaďovateľa. Kapitálové 

výdavky boli čerpané na 100 %.  

 

 

Vypracovala: Ing. Ľuboslava Niznerová 

 

Michalovce 27.03.2015 

 


