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Správa o hospodárení školy a školských zariadení                                                                                                              

za kalendárny rok 2020 
 

 
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 

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 žiakov v ZŠ k 15.9.2020: 818 

Počet tried:     34 

Počet detí v ŠKD:   357 

Počet oddelení.     13 

Počet zamestnancov:    99 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Analýza príjmov a výdavkov v členení 

Analytické členenie Príjmy € Výdavky € 

Prenesené finančné prostriedky – mzdy, odvody, 

dofinancovanie platov 

1 439 178,00 1 439 178,00 

Odchodné ZŠ 

Odchodné ŠJ 

5 607,00 

1 892,00 

5 607,00 

1 892,00 

Rekreačné poukazy – prenesené kompetencie 

Rekreačné poukazy – originálne kompetencie 

5 069,00 

518,00 

5 069,00 

518,00 

Asistent učiteľa 96 317,00 96 317,00 

Prenesené finančné prostriedky – tovary a služby   

Digitalizácia / dištančné vzdelávanie 

Dotácia na dezinfekciu počas pandémie 

Tlač študijných materiálov pre žiakov počas 

pandémie 

203 889,00 

 

4 000,00 

6 109,00 

125,00 

193 309,32 

10 579,68 - rok 2021 

4 000,00 

6 109,00 

125,00 

Originálne finančné prostriedky – mzdy a odvody v 

ŠKD 

207 364,00 207 364,00 

Originálne finančné prostriedky – mzdy a odvody v 

ŠJ 

106 522,00 106 522,00 

Povinný príspevok – ŠKD 24 177,39 24 177,39 

Režijné náklady na stravovanie zamestnancov  25 854,76 25 854,76 

Vzdelávacie poukazy 22 317,00 22 317,00 

Príspevok na učebnice 22 740,00 22 740,00 

Príspevok na lyžiarsky kurz 7 257,00 7 257,00 

Prenájmy priestorov školy 4 594,50 4 594,50 

OK chemickej olympiády 400,00 400,00 

Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 1 200,00 1 200,00 

Štátna dotácia – obedy žiakov 70 373,00 70 373,00 

Byt – refundácia vody 91,08 91,08 

Projekt „V základnej škole úspešnejší 

Dofinancovanie normatív 

38 599,35 

8 208,00 

38 599,35 

8 208,00 

Projekt „Spolu to zvládneme“ 30 495,00 30 495,00 

Projekt „Čitateľ.,mat.,prír.gramotnosť“ 34 829,76 34 829,76 

Grant „Čítame radi“ 

 

800,00 0,00 

800,00 - rok 2021 

Grant „ZSE“ 500,00 500,00 

Letná škola 800,00 800,00 

Potraviny 18 012,49 4 827,34 

13 185,15 – rok 2021 

Dobropis 604,77 604,77 

Občianske združenie Rodičovské združenie  35 986,53 6 082,15 

Občianske združenie Školák 2 754,37 7 550,76 

 

 

 

 

 

 



3. Prehľad o poskytovaní finančných prostriedkov 

 

• zo štátneho rozpočtu, ktoré škola dostala od zriaďovateľa 
 

  Zriaďovateľ  pridelil v roku 2020 škole zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky 

v plnej výške podľa počtu žiakov.  

 

 Z finančných  prostriedkov na mzdy a odvody boli opäť 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 služby  boli predovšetkým  použité na vyplatenie faktúr za  spotrebu 

plynu, elektrickej energie, vody a telefónov. Časť prevádzkových  prostriedkov bola použitá na 

úhradu vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a žiakov, nákup drobného 

materiálu, kancelárskych  potrieb,  údržbu budovy,  potrebné revízie, vývoz komunálneho odpadu, 

bežné opravy a deratizáciu  budovy školy. Veľká časť finančných prostriedkov bola použitá na 

nákup ochranných prostriedkov pre zamestnancov školy a zabezpečenie dezinfekcie priestorov 

školy. Havárie na budove sa riešili v spolupráci so zriaďovateľom.  

Finančná čiastka vo výške 10 579,68 € bola k 31.12.2020 prenesená zriaďovateľovi  s povolením 

vyčerpania do 31.3.2021. 
Prevádzkové náklady  v školskej jedálni boli  hradené z režijných nákladov na stravovanie 

zamestnancov a žiakov.  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 31.12.2020 

neeviduje žiadne pohľadávky. 

 

• z mimorozpočtových finančných prostriedkov 
 

V roku 2020 škola získala mimorozpočtové finančné prostriedky prostredníctvom 

Občianskeho združenia Školák, z prenájmov telocviční, od sponzorov, zo vzdelávacích poukazov. 

 

 Finančné prostriedky získané  z poplatkov rodičov do Občianskeho združenia rodičovského 

združenia boli čerpané po prerokovaní a schválení výborom Rady rodičov. Vzhľadom na to, že 

v roku 2020 sa v období uzatvorenia škôl z dôvodu pandémie COVID – 19 nezorganizovala 

väčšina z plánovaných akcií školy, plenárna schôdza odsúhlasila nepoužité finančné prostriedky 

presunúť do rozpočtu na rok 2021.  

 Občianske združenie Školák, v zmysle svojich stanov, finančne  zabezpečovalo ceny pre 

žiakov a materiál na zorganizované školské kolá súťaží (Hviezdoslavov Kubín, Biblická, 

Dejepisná, Biologická Anglická olympiáda). Sociálne slabým rodinám prispelo na uhradenie 

režijných nákladov za stravu. Žiakovi s poruchou zraku prispelo čiastkou 244,-€ na nákup nových 

okuliarov. Pre začlenených žiakov boli zakúpené kompenzačné pomôcky a učebnice.  Za účelom 

skvalitnenia životného prostredia, zakúpilo v sume 2 400,-€ stromy na výsadbu v areáli školy a vo 

výške 817,-€ smetné koše na triedenie odpadu do tried. Pre skvalitnenie a modernizáciu 

vyučovacieho procesu OZ zakúpilo didaktické hry, didaktickú techniku a názorné učebné 

pomôcky na Hejného matematiku. 

  Financie zo vzdelávacích poukazov boli v období, kedy epidemiologická situácia umožňovala 

činnosť krúžkov, použité na úhradu energií, nákup športových potrieb a iného materiálu 



potrebného na krúžkovú  činnosť, na odmeny pre vedúcich krúžkov. Z veľkej časti týchto 

finančných zdrojov sme zabezpečili nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok. 

 

 

 

4. Zrealizované práce, nákupy 

 
V spolupráci so zriaďovateľom: 

• nákup univerzálneho robota do školskej jedálne 

• modernizácia učebne fyziky (laboratórne stoly, učebné pomôcky, didaktická technika) 

• zariadenie elokovaného pracoviska (nábytok, didaktická technika) 

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

 

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

• nákup 27 ks notebookov pre žiakov aj učiteľov 

• nákup 2 tlačiarní do odborných učební 

• nákup interaktívnej tabule s príslušenstvom 

• nákup dataprojektora, digitálnej kamery a fotoaparátu 

• nákup didaktických prostriedkov na prírodovedné predmety 

• nákup digestora do skladu chemikálií 

 

Z rozpočtu školy bolo ďalej zrealizované: 

• dofinancovanie prác v rámci modernizácie učebne fyziky 

• maľovanie 16 tried 2.stupňa, vrátane rekonštrukcie hygienického kútika v triedach – výmena 

obkladu, umývadiel, vodovodných batérií 

• výmena podlahovej krytiny v dvoch triedach 2.stupňa 

• maľovanie  časti pivničných priestorov a školskej kuchyne  

• maľovanie šatne upratovačiek a jednej kancelárie sekretariátu 

• výmeny radiátorov v šatniach v telocvični 

• údržba a opravy IKT, tlačiarní a multifunkčných zariadení 

• oprava a servis počítačovej siete (nový server a wifi) 

• poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

• úrazové poistenie detí a zamestnancov školy 

• nákup stravných lístkov pre zamestnancov počas dištančného vzdelávania 

• predĺženie licencie programu Virtuálna knižnica 

• potrebné revízie a deratizácia školy 

• vývoz komunálneho odpadu 

• vývoz odpadu papier, plasty 

• oprava  kotlov v ŠJ 

• revízia a oprava plynového potrubia v školskej kuchyni 

• opravy a havárie v kotolni ( výmena expanzomatov, skorodovaných dymovodov na kotloch) 

• úhrada vzdelávania učiteľov ( Hejného matematika, Informatika s Emilom, BIO-GEO) 

• revízie, opravy a nákup hasiacich prístrojov 

• dofinancovanie projektov, riadenie projektov 

• dofinancovanie miezd asistentov učiteľa 

• výrub poškodených a výsadba nových stromov 

 



Nákup: 

• digitálna nástenka SHOWUS s licenciou 

• 5 tabletov pre žiakov na zabezpečenie dištančného vzdelávania 

• 7 dataprojektorov, vizualizéry, USB kľúče, reproduktory,  

• tonerov do kopírok a tlačiarní 

• kníh do školskej knižnice 

• učebných pomôcok na Hejného matematiku 

• učebných pomôcok pre žiakov so ŠVVP 

• skrine do kabinetu 1.stupňa 

• personálneho systému AsC agenda, VEMA, WINIBU, ŠJ4 

• keramickej tabule do učebne chémie 

• operačného systému do notebookov pre učiteľov 

• hračiek a učebných pomôcok do ŠKD 

• skriniek, stoličiek a násteniek do niekoľkých tried 

• stojanov na dezinfekciu rúk do priestorov školy a telocvične 

• štartovacích blokov 

• difuzéry a náplne na dezinfekciu vzduchu do priestorov školy a ŠJ 

• nákup a prenájom čistiaceho stroja pre upratovačky 

• náradia a drobných strojov pre školníka 

• materiálu na opravy pre školníka 

• drobných strojov do ŠJ 

• ekokrabičiek na jednorazový výdaj stravy 

• tanierov, pohárov, príborov a misiek do ŠJ 

• kancelárskych potrieb 

• čistiacich a dezinfekčných  prostriedkov a ochranných pomôcok pre zamestnancov 

• pracovných odevov a obuvi pre nepedagogických zamestnancov 

 

 

 Sponzorsky: 

• klimatizácia v zborovni 2.stupňa 

 

 

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 montáž nových krytov na radiátory – po výmene okien sú pôvodné nepoužiteľné 

• Úprava volejbalového ihriska a asfaltového ihriska v strede bežeckej 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 2021 
 

 Dostatok finančných prostriedkov nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj mimorozpočtové 

finančné prostriedky, umožňujú vedeniu školy skvalitňovať a modernizovať priestory školy. 

Škola je v prevádzke od roku 1982. Veľkou rekonštrukciou a modernizáciou realizovanou z fondov 

ISRMO prešla budova v roku 2015, avšak rozvody elektroinštalácie, zdravotechniky a vykurovania 

sú v pôvodnom stave. Vek sa začína výrazne odzrkadľovať  najmä na vodoinštalácií a kanalizácii. 

Často sa prejavujú poruchy na prehrdzavených, popraskaných vodovodných trubkách 

a kanalizačnom potrubí. Pasport budovy, ktorý bol realizovaný v roku 2020, odhalil množstvo 

nedostatkov, ktoré bude nutné riešiť v súčinnosti so zriaďovateľom. 

 

 Z potrebných rekonštrukčných prác sú najdôležitejšie: 

- Rekonštrukcia spevnených plôch v areáli školy 

- Zvýšenie kapacity sociálnych zariadení 

- Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v budove 

- Komplexná rekonštrukcia vykurovania 

- Komplexná rekonštrukcia zdravotechniky 

- Modernizácia areálového osvetlenia 

 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 2020  (prístupná k nahliadnutiu na vedení školy). 


