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Správa o hospodárení školy a školských zariadení                                                                                                              
za kalendárny rok 2016 

 
 

1. Základné identifikačné údaje o škole 
 
Názov školy:   Základná škola Jána Kupeckého  
Adresa školy:   Kupeckého 74, 902 01 Pezinok 
Riaditeľ školy:   Mgr. Katarína Volanková 
Zástup. pre I. stupeň:  PaedDr. Dagmar Boreková 
Zástup. pre II. stupeň:  Ing. Alžbeta Rajnerová 
Vedúca ŠKD:   Darina Matonogová 
Vedúca ŠJ:   Daniela Kirinovičová 
IČO:    360 62 171 
DIČ:    202 160 3914 
Tel:     033/640 37 68 
Fax:    033/640 41 49 
e-mail:    zskupeckeho@centrum.sk 
Internetová adresa  www.zskupeckeho.eu 
Bankové účty: Prima banka Slovensko, a.s. Pezinok, M.R. Štefánika 6,         

Pezinok 
Právna forma:   právna subjektivita 
Poradný orgán:   Rada školy 
 
Zriaďovateľ:   Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
Právna forma:   verejná správa 
IČO:    305 022 
 
Počet žiakov v ZŠ k 15.9.2016: 737 
Počet tried:     33 
Počet detí v ŠKD:   320 
Počet oddelení.     12 
Počet zamestnancov:    78 
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2. Analýza príjmov a výdavkov v členení 
Analytické členenie 

 
Príjmy 

€ 
Výdavky 

€ 
Prenesené finančné prostriedky – 

mzdy a odvody 
981 160,00 981 160,00 

Ročné zúčtovanie zdravotného 
poistenia za rok 2016 

1 933,02 1 933,02 

Odchodné ŠKD 1 320,00 
 

1 320,00 

Odmena Deň učiteľov 
 

135,00 135,00 

Asistent učiteľa 9 224,00 
 

9 224,00 

Prenesené finančné prostriedky – 
tovary a služby   

180 292,00 166 260,06 
14 031,94,- rok 2018 

Originálne finančné prostriedky – 
mzdy a odvody v ŠKD 

136 100,00 136 100,00 

Dobropis -  plyn 2016 27,20 27,20 
 

Originálne finančné prostriedky – 
mzdy a odvody v ŠJ 

80 606,00 80 606,00 

Povinný príspevok - ŠKD 22 749,30 
 

22 749,30 

Režijné náklady na stravovanie 
zamestnancov  

11 842,32 11 842,32 

Vzdelávacie poukazy 21 485,00 
 

21 485,00 

Príspevok na učebnice 304,00 
 

304,00 

Príspevok na školu v prírode 
 

6 100,00 6 100,00 

Príspevok na lyžiarsky kurz 
 

7 350,00 7 350,00 

Prenájmy priestorov školy 14 536,17 
 

14 536,17 

OK Slávik Slovenska 225,00 
 

225,00 

 OK Atletika 550,00 
 

550,00 

OK Cezpoľný beh 250,00 
 

250,00 

Mimoriadne výsledky žiakov 600,00 
 

600,00 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného 
prostredia 

1 213,00 1 213,00 

Hmotná núdza – doplatok na stravu 
 

871,15 871,15 

Byt a bytovka – refundácia vody 
 

2 645,33 2 645,33 

Rodičovské združenie  
 

23 931,54 12 056,66 

Občianske združenie Školák 
 

8 714,03 6 735,23 



 
 

3. Prehľad o poskytovaní finančných prostriedkov 
 

• zo štátneho rozpočtu, ktoré škola dostala od zriaďovateľa 
 

  Škole boli v kalendárnom roku 2017 zo štátneho rozpočtu pridelené finančné 
prostriedky v plnej výške podľa počtu žiakov.  

 
 Finančné prostriedky na mzdy a odvody boli použité na tarifné platy,  kreditové príplatky, 
príplatky za riadenie, príplatok triedneho učiteľa, príplatok začínajúceho a uvádzajúceho 
pedagóga,  zastupovanie za chýbajúcich učiteľov, odmeny a odvody do fondov.  
 Z prostriedkov na tovary  a služby  boli uhrádzané  faktúry  za  spotrebu plynu, elektrickej 
energie, vody a telefóny. Časť prevádzkových  prostriedkov bola použitá na úhradu vzdelávania 
pedagogických zamestnancov a žiakov, úhradu štartovného na rôzne žiacke súťaže, doplatok za 
učebnice,  nákup drobného materiálu, kancelárskych  potrieb,  údržbu budovy,  potrebné revízie, 
vývoz komunálneho odpadu, bežné opravy a deratizáciu  budovy školy. Havárie na budove sa 
riešili v spolupráci so zriaďovateľom.  
Finančná čiastka vo výške 14 031,94 € bola k 31.12.2017 prenesená zriaďovateľovi  s povolením 
vyčerpania do 31.3.2018. 

V školskej jedálni boli  prevádzkové náklady  hradené z režijných nákladov na stravovanie 
zamestnancov školy.  Z rozpočtu školy a z  mimorozpočtových finančných prostriedkov boli v ŠJ 
hradené energie a pomocná sila v kuchyni.   
 V školskom klube detí boli príspevky použité na pokrytie energií,   organizovanie akcií pre 
deti,  nákup hračiek a hier, kancelárskych potrieb a  iných učebných pomôcok a pracovných 
zošitov.  

Všetky finančné prostriedky boli použité účelovo a hospodárne. Škola  k 31.12.2017 
neeviduje žiadne pohľadávky. 

 
 

• z mimorozpočtových finančných prostriedkov 
 

Mimorozpočtové finančné prostriedky získava škola prostredníctvom Občianskeho 
združenia Školák, z prenájmov telocviční, od sponzorov, zo vzdelávacích poukazov, zbermi 
druhotných surovín. 

 
 Finančné prostriedky získané  z poplatkov rodičov do rodičovského združenia boli čerpané po 
prerokovaní a schválení výborom Rady rodičov. Z týchto prostriedkov sa prispievalo na lyžiarsky 
a plavecký výcvik, na školu v prírode, dopravu na exkurzie,  akcie s družobnou školou z  Mladej 
Boleslavi, hradili sa  výdavky na projektové vyučovanie, interaktívne prednášky a besedy pre 
žiakov a spoločné akcie rodičov  s deťmi v škole.  
 Občianske združenie Školák finančne  zabezpečovalo  školské kolá rôznych  súťaží a akcií 
žiakov. Prispelo sociálne slabým rodinám na uhradenie poplatkov za stravu, školu v prírode, 
lyžiarsky a plavecký výcvik. Finančnou čiastkou 5 480,40 € prispelo na nákup nových stolov do 
školskej jedálne a ďalších lavičiek na chodby školy. 

  Financie zo vzdelávacích poukazov boli použité na úhradu energií, nákup športových potrieb 
a iného materiálu potrebného na krúžkovú  činnosť. 

 
4. Zrealizované práce, nákupy 

 
V spolupráci so zriaďovateľom: 

• nákup konvektomatu do ŠJ 



• údržba viacúčelového  ihriska – navýšenie sietí  
• začala sa oprava plota  medzi areálom školy a súkromnými záhradami 
• riešili sa nevyhnutné opravy a havárie 

 
 

V rámci rekonštrukcie chodieb boli z rozpočtu školy zrealizované nákupy a práce: 
• maľovanie chodieb na prízemí 
• kompletná výmena svietidiel a vypínačov na prízemí 
• kompletná rekonštrukcia infraštruktúry internetovej siete 

 
 

Z rozpočtu školy bolo ďalej zrealizované: 
• položenie laminátovej podlahy v kabinete dejepisu a v kancelárii na sekretariáte školy 
• údržba a opravy IKT, tlačiarní a multifunkčných zariadení 
• oprava a servis počítačovej siete 
• rozšírenie kamerového systému k vchodom do budovy 
• poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 
• predĺženie licencie programu Virtuálna knižnica 
• potrebné revízie  a deratizácia školy 
• vývoz  komunálneho odpadu 
• úhrada vzdelávania žiakov (ochrana človeka a prírody) a vzdelávania učiteľov ( Hejného 

matematika) 
• navýšenie sietí na viacúčelovom ihrisku – zriaďovateľ 
• nutné väčšie opravy v budove školy a v ŠJ  riešenie havárií  – zriaďovateľ 

 
 

Nákup: 
• nových moderných učebných pomôcok, výučbových softvérov  
• nových kníh do školskej knižnice 
• učebnice RUJ a ANJ a knižky do jazykovej školskej knižnice 
• učebné pomôcky na Hejného matematiku 
• športové dresy s logom školy 
• švihadlá na ropeskipping 
• informačné panely - paravány na kolieskach na chodby 
• nákup personálneho systému  AsC agenda 
• vizualizérov, dataprojektorov, 9 ks notebookov pre učiteľov 
• fotoaparátu na fotodokumentáciu akcií školy 
• nových hračiek, kobercov a učebných pomôcok do ŠKD 
• nových skriniek  a násteniek  do niekoľkých tried  
• náradia a drobných strojov pre školníka  
• materiálu na opravy pre školníka 
• kancelárskych  potrieb 
• čistiacich  prostriedkov 
• pracovných odevov  a obuvi  pre nepedagogických zamestnancov  
• vybavenia do školskej jedálne (mikrovlnná rúra, taniere, misky) 
• kuchynská linka do školskej jedálne 
• drevené dosky do regálov do školskej kuchyne 
• operačného  systému do notebookov pre učiteľov  
• tonerov do kopírok a tlačiarní 
• projektová dokumentácia, reproduktory a regulátory hlasitosti k rekonštrukcii školského 

rozhlasu 



 
5. Nevyhnutné opravy, nákupy: 

 
• Zavedenie nových kamier do areálu školy 
• Zriadenie kamerového systému na chodby  školy 
• Oprava schodov do školského bytu, dvoch zadných vchodov na školský dvor 
• Oprava poškodenej asfaltovej plochy v celom areáli školy 
• Výmena 3ks dvojdresov v školskej kuchyni za antikorové 
• Výmena kuchynských stolov za antikorové – 4 ks trojzásuvkových , 1 ks dvojzásuvkový 
• Nákup a montáž nových krytov na radiátory – po výmene okien sú pôvodné nepoužiteľné 
• Výmena poškodenej podlahovej krytiny na chodbách na prízemí 
• Úprava volejbalového ihriska a asfaltového ihriska v strede bežeckej dráhy 
• Oprava   podlahy a výmena osvetlenia  v náraďovni – podaný projekt 
• Výmena osvetlenia v malej telocvični za úsporné - podaný projekt 
• Výmena obkladu stien vo veľkej aj v malej telocvični - podaný projekt 
• Rekonštrukcia, prípadne nový povrch vo veľkej telocvični - podaný projekt 
• Oprava plota medzi školou a súkromnými záhradami – prebieha 

 
 

6. Rok 2018 
 

 Vďaka dostatku finančných prostriedkov sa vedeniu školy darí modernizovať priestory školy. 
Nový vzhľad chodieb, estetika a myšlienka prispievajú k spríjemneniu pobytu detí aj zamestnancov 
v škole. V roku 2018 je nutné pokračovať v rekonštrukcii chodieb na  prízemí.  
V záujme  skvalitňovania podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu úzko spolupracujeme so 
zriaďovateľom, ktorý podal žiadosť o NFP na vybudovanie odbornej učebne fyziky a dovybavenie 
odbornej učebne biológie novými učebnými pomôckami. Projekt je stále na posúdení 
u vyhlasovateľa. 
V roku 2017  podal zriaďovateľ  na MŠVVaŠ SR  žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na 
rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.  Na rekonštrukciu 
telocviční a náraďovne bola schválená suma 40 000,-€ a mesto prispeje čiastkou 10 000,-€. 
V rokoch 2018, 2019 bude musieť škola v spolupráci so zriaďovateľom hľadať riešenia na 
vybudovanie chýbajúcich odborných učební.  

 
Nevyhnutnou investíciou v budúcich rokoch bude oprava asfaltovej plochy v celom areáli školy.  

 
 Vedenie školy využíva zverené finančné prostriedky racionálne  a sústavne robí ekonomické 

opatrenia: reguluje všetky energie, získava peniaze z doplnkových zdrojov pre zabezpečenie 
plynulého chodu školy  a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 
  

 
 
          Mgr. Katarína Volanková 
                 riaditeľka školy 
 
 
 
  Príloha: 
 
Ročná účtovná závierka za rok 2017  (prístupná k nahliadnutiu na vedení školy). 
Požiadavky na bežné a kapitálové výdavky na rok 2018 (prístupná k nahliadnutiu na vedení školy). 


