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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 a s  inovovaným 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 2015 navštevovalo 421 žiakov v 17 triedach. 

 

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

IČO: 17080762 

DIČ: 2021635671 

 

      Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia  2015 bol 48,9. Z toho 33,6 

pedagogických /29,5 učiteľov a 4,1 vychovávateľky/ a 15,3 nepedagogických /5,3 ŠJ a 10,00 

ZŠ/. 

 

A. PREHĽAD  O HOSPODÁRENÍ  ZÁKLADNEJ ŠKOLY,  KRYMSKÁ 5, 

MICHALOVCE  /  09121, 09211  / 

 

A.1.1. Dotácia a čerpanie bežné výdavky – normatívne 

 

Normatívne Dotácia Čerpanie Nevyčerpané 
Mzdy a odvody  547.709,-               547.709,- 0,-- 
Z toho:                     mzdy              406.587,-  
                  poistné              141.122,-  
Tovary a služby 100.000,-              100.000,- 0,-- 

                            
  Čerpanie podrobnejšie:                                             

 

cestovné náhrady                                                             192,-  

energie, vodné stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, 

poplatok za internet                        

45.353,- 

školské lavice, stoličky do tried a učební, notebooky pre učiteľov, telef. 

ústredňa, didaktická  technika, tabule do tried, ozvučenie do telocvične, 

videovrátnik, prac. náradie, krovinorez, mater. na opravu a údržbu, 

tonery, kancelárske a čistiace potreby, PHL, prac. odevy, nákup 

učebných pomôcok vo forme výukových programov, máp, váh, dresov  

23.859,- 

dopravné  0,- 

údržba VT , oprava elektrickej rozvodne, didaktickej techniky, výmena 

rozbitých skiel,  poškodených dverí, poškodených žaluzií, oprava 

budovy pavilón 5-9 

 9.562,- 

 

prenájom komunikač. infraštruktúry 86,- 

školenia, služby PO a BOZP, PZS, aktualizácia bezpečnost. projektu, 

revízia a odborná skúška zabezpečovacej techniky, spracovanie 

dokumentácie CO,  revízia hydrantov, služby  VT –upgrade  sofwerov, 

14.592,- 



on-line prístup k smerniciam, k výukovým materiálom 

DATAKABINET, KOMENSKY, revízia a odborná prehliadka 

elektrických zariadení školy, výroba kľúčov a pečiatok,    

náhrada jednotlivcom – PN, odstupné 6.356,- 

SPOLU: 100. 000.- 

 

 

A.1.2. Dotácia a čerpanie bežné výdavky – nenormatívne 
                       

Nenormatívne Dotácia  Čerpanie Nevyčerpané  

Na dopravu žiakov z r. 2014        624,-       624.- 0,- 
Na dopravu žiakov    3.089,-    2.537,- 552,- 

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

Vzdelávacie poukazy  10.512,- 10.512,- 0,- 

Sociálne znevýh. prostredie      2.721,-    2.721,- 0,- 

Odchodné    2.329,-    2.329,- 0,- 

Príspevok na učebnice    1.617    1.617,- 0,- 

         

Čerpanie  podrobnejšie:                                           
 

Na dopravu  žiakov: 

Nevyčerp. dotácia 

z roku 2014 

Dotácia v roku 2015 Čerpanie v roku 

2015 

Nevyčerpané  

 624,- 3.089,- 3.161,- 552,- 

   

Nevyčerpaná dotácia bola presunutá do roku 2016 vo výške 552,- €. Dotácia v priebehu 

roka 2015 bola vyplácaná žiakom podľa daných podmienok.  

 

Mimoriadné výsledky žiakov: 

Dotácia vo výške 600,- € bola v plnej výške použitá na kúpu učebných pomôcok na 

vyučovanie rôznych predmetov. 

 

Vzdelávacie  poukazy: 

Dotácia na vzdelávacie poukazy vo výške 10.512,- € bola plne vyčerpaná na mzdy vo výške 

7.836,- € a na poistné vo výške 2.676,- €. 

 

Sociálne znevýhodnené prostredie:                

Poskytnutá dotácia pre sociálne znevýhodnené prostredie vo výške 2.721,- € bola použitá 

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

skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Odchodné: 

Dotácia vo výške 2.329,- € bola v plnej výške použitá na vyplatenie odchodného pri odchode 

do dôchodku zamestnankyne základnej školy. 

 

Príspevok na učebnice: 

Dotácia vo výške 1.617,- € bola v plnej výške použitá na vymedzený účel a to nákup učebníc 

pre žiakov 3-5 ročníka ZŠ. 

 

 



A.2. Ostatné zdroje financovania výdavkov 

 

A.2.1. Transfer  od zriaďovateľa:                

Od zriaďovateľa dostala základná škola dotáciu vo výške 163,- € na organizovanie a účasť 

v súťažiach O pohár primátora mesta a Turnaj hádzanárskych nádejí. Poukázané finančné 

prostriedky boli použité na zabezpečenie akcií - nákup lôpt a cien vo výške 163,- €. Ďalej 

zriaďovateľ  poskytol škole 500,- € na organizovanie Letného tábora pre deti, celá čiastka 

bola použitá na tento účel. 

 

 A.2.2.  Transfer -  KŠÚ  

KŠU poukázal škole dotácie výške 630,- € na organizovanie Biologickej olympiády kategórie 

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

vybíjanej žiačok a hádzanej žiakov ZŠ. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie 

akcií v plnej výške 630,- €. 

   

A.2.3.  Transfer -  NUCEM  

Na základe zmluvy o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s názvom 

„Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického  testovania“  NUCEM poskytol škole finančnú náhradu na mzdové náklady 

pre zamestnancov školy, ktorí sa zapojili do daného projektu vo výške 3.524,- . Celá čiastka 

vo výške 3.524,-€ bola použitá na vyplatenie odmien a odvodov z nich pre týchto 

zamestnancov. 

 

A.2.4.  Granty:  

Na základe zmluvy o poskytnutí grantu Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla základnej 

škole grant vo výške 1.000 ,- € na projekt „Modernizácia vyučovania nemeckého jazyka“. 

Grant v plnej výške bol použitý na účel vymedzený v predmetnej zmluve. 

 

A.2.5. Vlastné príjmy: 
Základná škola mala v roku 2015  vlastné príjmy v hodnote 18. 771,- € /za prenájom vo výške 

12.366,- €, z dobropisov faktúr vo výške 5.362,- €, príjmy od rodičov za Letný tábor vo výške 

870,- € a ostatné 173,- €/ . 

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

odmenu a poistné za práce mimo prac. času  vo výške  1.170,- € a poistné z dohôd uzavretých 

na organizovanie Letného tábor v celkovej výške 111,- €. Z vlastných príjmov boli spolu 

uhradené mzdy a odvody v celkovej výške 1.281,- €  /1.170,- € +111,- €/. 

Z vlastných príjmov na tovary a služby bolo použité 17.485,- €  a to na: úhradu faktúry za 

vodného a stočného predpísanej v roku 2014 a uhradenej v roku 2015, spolufinancovanie  

kúpy školských stoličiek, didaktickej techniky, čistiacich a kancelárskych potrieb, nákup kníh 

do školskej knižnice, učebných pomôcok pre rôzne predmety, športové potreby, dohody 

o vykonaní práce za organizovanie Letného tábora, údržbu budovy- oprava chodby, 

maľovanie tried, poplatky banke, stravné a vyplatenie preplatkov za energie nájomcom.  

Nevyčerpané príjmy vo výške 5,- € boli vrátené zriaďovateľovi. 

 

 

 

 

 

 



B. PREHĽAD  O HOSPODÁRENÍ  ZÁKLADNEJ ŠKOLY,  KRYMSKÁ 5, 

MICHALOVCE  /1070  / 

 

B.1.  Hmotná núdza:                
Poskytnutá dotácia pre deti v hmotnej núdzi vo výške 3.680,- € bola použitá v súlade so 

zákonom o hmotnej núdzi a to na školské potreby v hodnote 780,- € a ako doplatok ku strave 

v hodnote 2.900,-  €. Čerpanie bolo vo výške 100  percent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Ľuboslava Niznerová 

 

V Michalovciach 18.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ PRI 

ZÁKLADNEJ ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /0950/  

 

 

C.1. Dotácia a čerpanie - ŠKD 

Dotácia zriaďovateľ                                                           39,900,- € 

Vlastné príjmy                                                           8.680,- € 

SPOLU:                                                                             48.580,-€ 

 

Na mzdy a odvody bola použitá dotácia  zriaďovateľa a vlastné príjmy v celkovej 

výške 45.989,- €.  Na tovary a služby boli použité vlastné príjmy vo výške 2.591,- € na 

úhradu PZS, stravy pre zamestnancov, prídel do SF a náhradu príjmu počas PN, refundáciu 

energií, pomôcky na vyučovanie v ŠKD. Čerpanie dotácie bolo na 100 %. Rozpočet nebol 

naplnený o 320,- € z dôvodu oslobodenia detí od poplatku. 

 

 

D. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ CENTRA VOĽNĚHO ČASU PRI 

ZÁKLADNEJ ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /0950/  

   

 

 

D.1. Dotácia a čerpanie - CVČ 

Dotácia zriaďovateľ                                                               3.440,- € 

Dotácia  iné subjekty-obce                                                        221,- € 

Vlastné príjmy                                                                916,- € 

SPOLU:                                                                                 4.577,-€ 

 

Na mzdy a odvody bola použitá dotácia zriaďovateľa v celkovej výške 945,- €.  Na 

tovary a služby bola použitá dotácia zriaďovateľa, od iných subjektov a vlastné príjmy 

v celkovej výške 3.632,- € Tieto financie boli použité na vyplatenie OON- odmien na základe 

dohody o pracovnej činnosti, na nákup  materiálu na vyučovanie výtvarného odboru a nákup 

notebooka pre tanečný odbor. Čerpanie dotácie bolo na 100 %. Rozpočet bol prečerpaný o 

207,- € z dôvodu nepojatia dotácie od iných subjektov v hodnote 221,- € do rozpočtu 

a nenaplnenia vlastných príjmov o 8,- € z dôvodu menšieho počtu detí. 

      

  

E. PREHĽAD O HOSPODÁRENÍ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNEJ 

ŠKOLE, KRYMSKÁ 5, MICHALOVCE /09603/  

 

 

E.1. Dotácia a čerpanie - ŠJ 

Dotácia zriaďovateľ                                                           44.800,- € 

Vlastné príjmy                                                         16.955,- € 

SPOLU:                                                                             61.755,-€ 

 

Na mzdy a odvody bola použitá dotácia  zriaďovateľa v celkovej výške 42.600,- €.  Na 

tovary a služby bola použitá dotácia zriaďovateľa a vlastné príjmy v celkovej výške 19.155,- 

€  na úhradu energií, vodného, stočného, telekomunikačných služieb, USB, pracovného 

náradia a mater. vybavenia do kuchyne, šľahacej metly do priem. šľahača, pracovných 

odevov, kancelárskych a čistiacich potrieb, vybavenie lekárničky, tonery, oprava VT, opravu 



pracovných strojov, revíziu a odbornú prehliadku plynu a plynových zariadení, revízie 

výťahu, hygienickú maľbu kuchyne, opravu chodby, prenájom softweru, úhradu stravy pre 

zamestnancov, prídel do SF, náhradu príjmu počas PN, PZS, poplatky banke a iné. Čerpanie 

dotácie bolo na 100 %. Rozpočet nebol naplnený o 1.045,- € z dôvodu nižšieho počtu 

stravníkov. 

 

 

Vypracovala: Ing. Ľuboslava Niznerová 

 

Michalovce 18.03.2016 

 


