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Správa o hospodárení školy a školských zariadení                                                                                                              

za kalendárny rok 2019 
 

 
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. Alţbeta Rajnerová 

Zástup. pre II. stupeň:  PaedDr. Katarína Čuvalová 

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:    skola@zsjanakupeckeho.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 ţiakov v ZŠ k 15.9.2019: 787 

Počet tried:     33 

Počet detí v ŠKD:   356 

Počet oddelení.     13 

Počet zamestnancov:    96 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Analýza príjmov a výdavkov v členení 
Analytické členenie 

 

Príjmy € Výdavky € 

Prenesené finančné prostriedky – mzdy, odvody, 

dofinancovanie platov 

1 241 098,00 1 241 098,00 

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 0 0 

Odchodné ZŠ 

Odchodné ŠJ 

1 248,00 

1 684,00 

1 248,00 

1 684,00 

Deň učiteľov - odmeny 135,00 135,00 

Rekreačné poukazy – prenesené kompetencie 

Rekreačné poukazy – originálne kompetencie 

6 191,00 

654,00 

6 191,00 

654,00 

Asistent učiteľa 43 982,00 

 

43 982,00 

Prenesené finančné prostriedky – tovary a sluţby   194 693,00 191 683,57 

3 009,43 - rok 2020 

Originálne finančné prostriedky – mzdy a odvody v ŠKD 173 209,00 173 209,00 

Originálne finančné prostriedky – mzdy a odvody v ŠJ 98 283,00 98 283,00 

Povinný príspevok - ŠKD 24 479,74 

 

24 479,74 

Reţijné náklady na stravovanie zamestnancov  19 347,36 19 347,36 

Vzdelávacie poukazy 22 349,00 

 

22 349,00 

Príspevok na učebnice 3 333,00 

 

3 333,00 

Príspevok na školu v prírode 

 

8 000,00 8 000,00 

Príspevok na lyţiarsky kurz 

 

10 500,00 10 500,00 

Prenájmy priestorov školy 12 449,17 

 

12 449,17 

OK Slávik Slovenska 250,00 

 

250,00 

 OK Atletika 500,00 

 

500,00 

OK Cezpoľný beh 270,00 

 

270,00 

Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 000,00 1 000,00 

Štátna dotácia – obedy ţiakov 50 700,00 50 700,00 

Hmotná núdza – doplatok na stravu 

 

292,80 292,80 

Rómsky klub detí - príspevok na stravu 

 

1,46 1,46 

Byt – refundácia vody 

 

66,87 66,87 

Projekt „V základnej škole úspešnejší 

Dofinancovanie normatív 

39 011,50 

8 208,00 

39 011,50 

8 208,00 

Projekt „Spolu to zvládneme“ 10 165,00 10,165,00 

Projekt „Čitateľ.,mat.,prír.gramotnosť“ 27 134,15 27 134,15 

Grant „Nadácia Volkswagen Slovakia“ 

 

275,00 275,00 

Grant „ZSE“ 500,00 500,00 

 

Potraviny 88 139,75 88 139,75 

 

Občianske zdruţenie Rodičovské zdruţenie  

 

33 360,50 15 095,41 

Občianske zdruţenie Školák 

 

15 865,60 7 859,22 



 

 

3. Prehľad o poskytovaní finančných prostriedkov 

 

 zo štátneho rozpočtu, ktoré škola dostala od zriaďovateľa 
 

  V roku 2019 pridelil zriaďovateľ  škole zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky v plnej 

výške podľa počtu ţiakov.  

 

 Z finančných  prostriedkov na mzdy a odvody vyplatené tarifné platy,  kreditové príplatky, 

príplatky za riadenie, príplatok triedneho učiteľa, príplatok začínajúceho a uvádzajúceho pedagóga,  

zastupovanie za chýbajúcich učiteľov, odmeny a odvody do fondov.  

 Financie na tovary  a sluţby  boli pouţité  hlavne na splatenie faktúr za  spotrebu plynu, 

elektrickej energie, vody a telefónov. Časť prevádzkových  prostriedkov bola pouţitá na úhradu 

vzdelávania pedagogických zamestnancov a ţiakov, úhradu štartovného na rôzne ţiacke súťaţe, doplatok 

za učebnice,  nákup drobného materiálu, kancelárskych  potrieb,  údrţbu budovy,  potrebné revízie, 

vývoz komunálneho odpadu, beţné opravy a deratizáciu  budovy školy. Havárie na budove sa riešili 

v spolupráci so zriaďovateľom.  

Finančná čiastka vo výške 3 009,43 € bola k 31.12.2019 prenesená zriaďovateľovi  s povolením 

vyčerpania do 31.3.2020. 
Prevádzkové náklady  v školskej jedálni boli  hradené z reţijných nákladov na stravovanie 

zamestnancov a ţiakov.  Z rozpočtu školy a z  mimorozpočtových finančných prostriedkov boli v ŠJ 

hradené energie a pomocná sila v kuchyni.   

 V školskom klube detí boli príspevky pouţité na pokrytie energií,   organizovanie akcií pre deti, 

 nákup hračiek a hier, kancelárskych potrieb a  iných učebných pomôcok a pracovných zošitov.  

Všetky finančné prostriedky boli pouţité účelovo a hospodárne. Škola  k 31.12.2019 neeviduje 

ţiadne pohľadávky. 

 

 z mimorozpočtových finančných prostriedkov 
 

Mimorozpočtové finančné prostriedky škola získava prostredníctvom Občianskeho zdruţenia 

Školák, z prenájmov telocviční, od sponzorov, zo vzdelávacích poukazov, zbermi druhotných surovín. 

 

 Finančné prostriedky získané  z poplatkov rodičov do Občianskeho zdruţenia rodičovského 

zdruţenia boli čerpané po prerokovaní a schválení výborom Rady rodičov. Z týchto prostriedkov sa 

prispievalo na lyţiarsky a plavecký výcvik, na školu v prírode, dopravu na exkurzie,  akcie s druţobnou 

školou z  Mladej Boleslavi, hradili sa  výdavky na projektové vyučovanie, interaktívne prednášky 

a besedy pre ţiakov a spoločné akcie rodičov  s deťmi v škole.  

 Občianske zdruţenie Školák finančne  zabezpečovalo ceny pre ţiakov a materiál na  školské kolá 

rôznych  súťaţí a akcií ţiakov. Prispelo sociálne slabým rodinám na uhradenie poplatkov za stravu, školu 

v prírode, lyţiarsky, plavecký výcvik a exkurzie. Do tried zakúpilo koše na triedenie odpadu. Kúpou 

drobného materiálu a učebných pomôcok prispelo k skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu 

niektorých predmetov.  

  Financie zo vzdelávacích poukazov boli pouţité na úhradu energií, nákup športových potrieb a iného 

materiálu potrebného na krúţkovú  činnosť, na odmeny pre vedúcich krúţkov. 

 

4. Zrealizované práce, nákupy 

 
V spolupráci so zriaďovateľom: 

 výroba o osadenie presklenej priečky na chodbe za účelom vytvorenia priestoru na výučbu 

predmetov, pri ktorých sa ţiaci delia na skupiny 

 dodávka a osadenie oceľovej konštrukcie pri multifunkčnom ihrisku na ochranu fasády budovy 

 rekonštrukcia lapača tukov zo ŠJ 



 nákup vozíka do konvektomatu 

 rekonštrukcia steny výdajného pultu v ŠJ 

 riešili sa nevyhnutné opravy a havárie v budove školy a v ŠJ 

 

V rámci projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti“: 

 nákup kancelárskych potrieb 

 nákup učebných pomôcok 

 nákup kníh do školskej kniţnice 

 

Z rozpočtu školy bolo ďalej zrealizované: 

 maľovanie 21 tried, vrátane rekonštrukcie hygienického kútika v triedach – výmena obkladu, 

umývadiel, vodovodných batérií 

 maľovanie  časti pivničných priestorov ŠJ 

 maľovanie ŠJ 

 montáţ kazetového stropu v ŠJ za účelom zníţenia hlučnosti 

 rekonštrukcia lavičiek a nákup nových preliezok do  areálu školy 

 výmena piesku v pieskoviskách   

 údrţba a opravy IKT, tlačiarní a multifunkčných zariadení 

 oprava a servis počítačovej siete 

 poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

 úrazové poistenie detí a zamestnancov školy 

 predĺţenie licencie programu Virtuálna kniţnica 

 potrebné revízie a deratizácia školy 

 vývoz komunálneho odpadu 

 vývoz odpadu papier, plasty 

 oprava  kotlov v ŠJ 

 opravy a havárie v kotolni 

 úhrada vzdelávania učiteľov ( Hejného matematika) 

 úhrada štartovného na rôzne súťaţe 

 dofinancovanie projektov, riadenie projektov 

 dofinancovanie miezd asistentov učiteľa 

 

Nákup: 

  moderných učebných pomôcok, výučbových softvérov 

 17 tabletov a mobilnej skrinky na tablety 

 2 multifunkčných tlačiarní 

 tonerov do kopírok a tlačiarní 

 2 počítačových zostáv 

 kníh do školskej kniţnice 

 učebných pomôcok na Hejného matematiku 

 učebných pomôcok pre ţiakov so ŠVVP 

 športových potrieb a náčinia na atletiku a TEV 

 personálneho systému AsC agenda, VEMA, WINIBU, ŠJ4 

 vizualizérov, dataprojektorov, notebookov pre učiteľov 

 operačného systému do notebookov pre učiteľov 

 hračiek, kobercov a učebných pomôcok do ŠKD 

 skriniek, stoličiek a násteniek do niekoľkých tried 

 šatňových skriniek, stolov a stoličiek na chodby 

 nábytku do tried a kabinetov pre odborných zamestnancov 

 náradia a drobných strojov pre školníka 

 materiálu na opravy pre školníka 

 vysávačov pre upratovačky 



 drobných strojov do ŠJ 

 tanierov, pohárov a misiek do ŠJ 

 nových konštrukcií pod pracovné stoly v ŠJ 

 kancelárskych potrieb 

 kancelárskych stoličiek pre učiteľky do tried 

 čistiacich prostriedkov 

 pracovných odevov a obuvi pre nepedagogických zamestnancov 

 

 Sponzorsky: 

 presklená stena medzi ŠJ a chodbou na prízemí 

 server s príslušenstvom 

 

5. Nevyhnutné opravy, nákupy: 

 
  Oprava poškodenej asfaltovej plochy v celom areáli školy 

 Oprava schodov do školského bytu, dvoch zadných vchodov na školský dvor 

 Nákup a montáţ nových krytov na radiátory – po výmene okien sú pôvodné nepouţiteľné 

 Úprava volejbalového ihriska a asfaltového ihriska v strede beţeckej dráhy 

 Zriadenie učebne techniky 

 Výmena podlahovej krytiny v prechodovej chodbe do telocvične 

 Nákup nového univerzálneho robota do ŠJ 

 Nákup výdajného ohrevného pultu do ŠJ 

 

 

6. Rok 2020 
 

 Vedenie školy sa sústavne usiluje o skvalitňovanie a modernizáciu priestorov školy. Umoţňuje nám 

to dostatok finančných prostriedkov nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj mimorozpočtové finančné 

prostriedky. 

Škola uţ niekoľko rokov ţiada zriaďovateľa o opravu asfaltovej plochy v celom areáli. Je to veľká, ale 

z hľadiska bezpečnosti ţiakov nevyhnutná investícia.   

Škola je v prevádzke od roku 1982. Počas necelých 40 rokov prešla škola veľkou rekonštrukciou v roku 

2015, priebeţne  sa realizovali opravy budovy a odstraňovali sa rôzne poruchy. Vek sa začína výrazne 

odzrkadľovať  najmä na vodoinštalácií. Často sa prejavujú poruchy na prehrdzavených, popraskaných 

vodovodných trubkách. 

V tomto roku bude opäť potrebná  výmena niektorých časti zariadenia a strojov v školskej kuchyni, ktoré sa 

pouţívajú uţ viac ako 30 rokov.    

Počas letných prázdnin bude potrebné vymaľovať väčšinu tried a kabinetov. 

 

 Vedenie školy vyuţíva 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 2019  (prístupná k nahliadnutiu na vedení školy). 

Poţiadavky na beţné a kapitálové výdavky na roky 2020 - 2022(prístupná k nahliadnutiu na vedení školy). 


