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Správa o hospodárení  
 

za rok 2017 
 
 
 
MsZ schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa na rok 2017 na 
svojom riadnom zasadnutí 08.12.2016 uznesením MsZ v Seredi č. 203/2016 vo výške 
341.540,- €.  
Uznesením MsZ č. 15/2017 zo dňa 09.02.2017 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta 
Sereď, kde bol rozpočet školy upravený na výšku 313.926,-€. 
Uznesením MsZ č. 71/2017 zo dňa 27.04.2017 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta, kde 
bol rozpočet školy upravený na výšku 335.765,-€. 
Uznesením MsZ č. 116/2017 zo dňa 22.06.2017 bola schválená III. zmena rozpočtu mesta, 
kde bol rozpočet školy upravený na výšku 338.255,-€. 
Uznesením MsZ č. 170/2017 zo dňa 21.09.2017 bola schválená IV. zmena rozpočtu mesta, 
kde bol rozpočet školy upravený na výšku 343.483,-€. 
Uznesením MsZ č. 227/2017 zo dňa 09.11.2017 bola schválená V. zmena rozpočtu mesta, 
kde bol rozpočet školy upravený na výšku 343.683,-€. 
Uznesením MsZ č. 267/2017 zo dňa 14.12.2017 bola schválená VI. zmena rozpočtu mesta, 
v rámci ktorej bol rozpočet školy upravený na výšku 344.844,-€. 
 
 
Vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 32.712,- €. Z toho príjmy za čiastočnú úhradu 
nákladov spojených so štúdiom - školné boli rozpočtované vo výške 31.620,- € podľa počtu 
žiakov k 15.09.2016, t.j. 381 žiakov, z toho v individuálnom vyučovaní 165 žiakov 
a v skupinovom vyučovaní 216 žiakov (výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40-01).  Ďalej boli v rámci 
príjmov rozpočtované vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 892,- € 
a prijaté sponzorské dary vo výške 200,- €.  
 
 
Rozpočet na rok 2017 po VI. zmene počítal s výdavkami: 
1. Bežné výdavky 

- dotácia z rozpočtu mesta na mzdy a prevádzku vo výške  299.315,- € 
- dotácia z rozpočtu mesta – poslanecký fond           300,- € 
- príjem zo ŠR za vzdelávacie poukazy vo výške       1.517,- € 
- výdavky kryté z vlastných príjmov vo výške      32.712,- € 

2. Kapitálové výdavky  
        - príspevok z fondu opráv a údržby vo výške      11.000,- €  
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Plnenie rozpočtu za rok 2017 podľa záväzných ukazovateľov v percentuálnom vyjadrení 
uvádzame v nasledovnej tabuľke: 
 
                             Prehľad záväzných ukazovateľov za rok 2017 
    

Názov záväzného ukazovateľa 
rozpočet v  €          

2017  

skutočnosť 
v € k 

31.12.2017 % plnenia 
Mzdové a osobné náklady 290 494 288 585 99,3 
Prevádzkové náklady 43 350 45 270   104,4 
Bežné výdavky  s p o l u : 333 844 333 855 100,0 
Kapitálové výdavky s p o l u : 11 000 11 000 100,0 
Rozpočet  c e l k o m : 344 844 344 855  100,0 
    
Transfer z rozpočtu Mesta na prevádzku 299 615 299 615 100,0 
Vlastné príjmy 32 712 32 745 100,1 
Príjem zo ŠR – vzdelávacie poukazy 1 517  1 517 100,0 
Transf. z podprogr. 4.11 na bežné výdavky  0 0 0,0 
Transf. z podprogr. 4.11 na kapitál.výd. 11 000 11 000 100,0 
Transfery a príjmy c e l k o m : 344 844 344 877 100,0 
 
 
Vlastné príjmy 
 
Vlastné príjmy boli k 31.12.2017 splnené čiastkou 32.860 € na 100,5 %, z toho poskytnuté 
z účtu zriaďovateľa na krytie výdavkov k 31.12.2017 bolo 32.745 €.  
 

položka Názov položky  rozpočet  

skutočnosť 
v € k 

31.12.2017 
plnenie v 

% 
223002 Príspevky od rodičov - školné 31 620 31 767 100,5 
292012 Príjmy z dobropisov 0 0 0,0 
292017 Vratky 892 893 100,1 
311 Granty, dary 200 200 100,0 
  Bežné príjmy   s p o l u : 32 712 32 860 100,5 
 
 
Položka  223002 – Príspevky od rodičov - školné  sú sumou 31.767 € splnené na 100,5 %. 
Položka 292017  – Vratky – ide o vrátené preplatky z ročného zúčtovania zdravotného 
poistenia za rok 2016 (preplatok zamestnávateľa). 
Položka 311 – Granty, dary –  sponzorské dary a príspevky od občianskych združení, ktoré sa 
škole podarilo získať vo výške 200 €.  
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Bežné výdavky  
 
Výdavková časť bežného rozpočtu bola v súhrne splnená na 100,0 % čiastkou 333 855 €. 
Mzdové výdavky boli čerpané na 99,5 % a soc. a zdrav. odvody na 98,9 %. V rámci osobných 
nákladov boli čerpané aj prostriedky zo ŠR za vzdelávacie poukazy – sociálne a zdravotné 
odvody k dohodám o mimopracovnej činnosti vo výške 79 €.  
Položka 630 Tovary a služby je v súhrne splnená na 104,6 %. Položka 640 Bežné transfery je 
v súhrne plnená na 101,4 %. 
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie    

v % 
  Bežné výdavky  s p o l u : 333 844 333 855 100,0 
z toho      
610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania 216 996 215 923 99,5 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 73 498 72 662 98,9 
630 Tovary a služby 40 652 42 534 104,6 
640 Náhrady PN a ost. transféry 2 698 2 736 101,4 
     
 
Rozpis výdavkov na položke 630 – Tovary a služby: 
 
    Položka 631 cestovné výdavky predstavuje náklady na cestovné náhrady pedagógov pri 
ich účasti na súťažiach so žiakmi školy, na workshopoch a školeniach.  
 

631 Cestovné 1 000 880 88,0 
631001 Cestovné náhrady tuzemské 1 000 880  88,0 
631002 Cestovné náhrady zahraničné 0 0 0,0 

 
Položka 632 - energie, voda a komunikácie je v súhrne splnená na 106,2 %, sumou 13.556 €. 
V januári 2018 nám bol vrátený preplatok na kúrení vo výške 608 €. V položke 632002 – 
Vodné, stočné bol rozpočet výdavkov v rámci III. zmeny navýšený z dôvodu úniku vody pri 
havárii.  
 

632 Energie, voda a komunikácie 12 760 13 556 106,2 
632001 Energie 10 610 11 435 107,8 

      v tom: elektr. energia 1 100 1 162 105,6 
  teplo 9 510 10 273 108,0 

632002 Vodné, stočné 750 742 98,9 
632003 Poštové služby 130 121 93,2 
632004 Komunikačná infraštruktúra (internet) 450 429 95,4 
632005 Telekomunikačné služby 820 829 101,1 

 
Položka 633 – Materiál výdavky tejto položky boli za rok 2017 vo výške 9 375 € s plnením na 
122,2 %.  V rámci položky 633001 – Interiérové vybavenie  boli z prostriedkov ŠR za 
vzdelávacie poukazy zakúpené 2 ks špeciálnych stolov pre výtvarný odbor. Ďalej boli 
zakúpená nová infovitrína školy a iné drobné interiérové vybavenie. Na  položke 633004 – 
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Prevádz. prístroje a zariadenia bol rozpočet výraznejšie prekročený (čerpanie 223,6%). Na 
konci roka z ušetrených prostriedkov osobných výdavkov (z dôvodu čerpania PN, znížených 
nadčasov a nečerpaných prostriedkov na odmeny) boli zakúpené nové hudobné nástroje - 3 
ks akordeónov, nakoľko bola potrebná výmena opotrebovaných kusov. Taktiež  bolo 
zakúpené multifunkčné zariadenie (tlačiareň, kopírka, scan), ktoré škole chýbalo. Položka 
633006 – Všeobecný materiál zahŕňa nákup kancelárskych potrieb, tlačív pre ZUŠ, materiálu 
na drobnú údržbu, hygienických a čistiacich potrieb a taktiež občerstvenie a ceny pri 
organizovaní okresného kola súťaže „Hnúšťanský akord“. V rámci položky 633009 – Učebné 
pomôcky boli použité aj prostriedky zo ŠR za vzdelávacie poukazy vo výške 719 €. Zakúpené 
boli učebné pomôcky pre všetky odbory – hudobný, výtvarný aj tanečný. Na položke 633015 
– Palivá ako zdroj energie bol zaúčtovaný nákup PHM do kosačky na zabezpečenie údržby 
areálu školy. Z položky 633018 – Licencie boli zakúpené licencie pre online knižnicu „Škola 
efektívne“ a „aSc agenda“ pre ZUŠ. 
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie    

v % 
633 Materiál 7 672 9 375 122,2 
633001 Interiérové vybavenie 1 336 862 64,6 
633002 Výpočtová technika 100 92 92,0 
633004 Prevádzkové prístr.,zariadenia, stroje 1 485 3 320 223,6 

633006 
Všeobecný materiál (kancel., čist. a hyg. 
potr. , tlačivá, mater. na drobnú údržbu) 1 950  1 969 101,0 

633009 Učebné pomôcky, knihy, časopisy 2 481 2 617 105,5 
633015 Palivá ako zdroj energie 10 7 70,0 
633018 Licencie 310 507 163,7 
 
Položka 634 - Prepravné – na tejto položke sú rozpočtované prostriedky na zabezpečenie 
dopravy žiakov na súťaže, vystúpenia a exkurzie. Čerpanie na tejto položke bolo na 50,3% vo 
výške 525 €. Nižšie čerpanie na tejto položke je z dôvodu zrušenia tanečnej súťaže v závere 
roka, na ktorej sa mali zúčastniť naši žiaci. V rámci tejto položky boli použité aj prostriedky zo 
ŠR za vzdelávacie poukazy vo výške 164 €.  
 

634 Dopravné 1 044 525 50,3 
634004 Prepravné dodávateľským spôsobom 1 044  525 50,3 

 
Položka 635 - Opravy a údržba – z tejto položky bolo vynaložených 1 533 €. Väčšina týchto 
prostriedkov (790 €) bola vynaložená na opravu rozvodov vody po havárii.  Na položke 
635009 – Údržba softvéru je zaúčtovaná úhrada pravidelného poplatku za správu a údržbu 
softvéru na spracovanie účtovníctva a miezd vo výške 240 €. Zostatok výdavkov  bol 
vynaložený na drobnú údržbu budovy školy, zabezpečovacieho zariadenia, údržbu 
výpočtovej techniky, kopírky, ladenie klavírov a revíziu hasiacich prístrojov. Celkové plnenie 
tejto položky je na 99,5%.  
 

635 Rutinná a štandardná údržba 1 540 1 533 99,5 
635002 Údržba výpočtovej techniky 35 35 100,0 
635004 Údržba prevádz. strojov, prístr. a zar. 325 344 105,8 
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635006 Oprava a údržba budov 940 914 97,2 
635009 Údržba softvéru 240 240 100,0 

 
Položka 636 - Nájomné – na tejto položke sú výdavky na prenájom vysielacieho zariadenia  
Mestskej polície - služby pultu PCOO.  Plnenie tejto položky je vo výške 99,3%.  
 

636 Nájomné 290 288 99,3 
636003 Nájom špec. strojov a zariad. 290 288 99,3 

 
 
Položka 637 – Služby – v tejto položke sú účtované všetky dodávateľsky zabezpečované 
služby.  Za rok 2017 boli výdavky na tejto položke vo výške 16 377 €, čo predstavuje plnenie 
rozpočtu na 100,2 %. V rámci položky 637004 – Všeobecné služby najvýraznejšou položkou 
sú výdavky na zabezpečenie spracovania účtovníctva, personalistiky a miezd, nakoľko pozíciu 
ekonóm-účtovník nemáme v stave zamestnancov.  Na položke 637027 – Odmeny 
z mimopracovného boli čerpané prostriedky zo ŠR za vzdelávacie poukazy vo výške 378 €.  
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie   

v % 
637 Služby 16 346 16 377 100,2 

        637001  Školenia, kurzy, semináre, porady 165 163 98,8 
637002 Konkurzy a súťaže  80 78 97,5 
637004 Všeobecné služby  6 341 6 363 100,4 

          v tom: sprac. účtovníctva a miezd  4 800  
 služby technika BOZP  520  
 zvuková produkcia Artparáda 2017  220  

 
zvuková produkcia „Ďakovanie 
anjelom strážnym“  230  

 kosenie trávy  198  
 provízia za stravné lístky  184  
  iné služby  211  

637006 Náhrady 30 26 86,7 
637012 Poplatky a odvody (bankové poplatky) 360 378 105,0 
637014 Stravovanie 6 300 6 253 99,3 
637015 Úrazové poistenie žiakov 810 808 99,7 
637016 Prídel do sociálneho fondu 1 850 1 850 100,0 
637027 Odmeny z mimopracovného pomeru 410 458 111,7 

    Položka 640 – Náhrady sú rozpočtované prostriedky na úhradu náhrad pri 
práceneschopnosti, ktoré boli vyčerpané na 107,5 % v sume 538 €. Na tejto položke bola vo 
výdavkoch realizovaná aj platba členského príspevku Asociácie ZUŠ EMU Slovakia za rok 
2017 vo výške 50 €. Ďalej bolo v rámci tejto položky vyplatené odchodné 2 pedagogických 
zamestnancov pri ukončení ich pracovného pomeru z dôvodu odchodu do starobného 
a invalidného dôchodku v sume 2.149 €. V súhrne bolo vynaložených na položku 640 – 
Náhrady 2 736 €, čo predstavuje plnenie na 101,4 %.   
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položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie   

v % 
640 Transfery 2 698 2 736 101,4 
642006 Na členské príspevky 50 50 100,0 
642013 Odchodné 2 148 2 149 100,0 
642015 Náhrady PN 500 538 107,5 
 
 
Kapitálové výdavky  
 
Položka 713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení – v rámci kapitálových výdavkov bol 
realizovaný nákup klavírneho krídla do koncertnej sály školy v celkovej výške 11 000 €. 
Rozpočtované kapitálové výdavky boli týmto vyčerpané na 100 %.  
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie   

v % 
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení 11 000 11 000 100,0 

713004 Nákup strojov, prístrojov, zariad. 11 000 11 000 100,0 
 
 
 
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov k 31.12.2017 
 
Mzdové prostriedky 
 
      Na mzdy a platy – položka 610 bolo za rok 2017 vyplatených 215 923 €,  plnenie je na 
99,5 %. Do poisťovní bolo na soc. a zdravotné odvody z miezd - položka 620 - za rovnaké 
obdobie poukázaných 72 662 €, čo predstavuje plnenie na 98,9 %. V tejto čiastke sú zahrnuté 
aj odvody z dohôd vykonávaných mimopracovného pomeru a z odchodného. 
 

položka Názov položky rozpočet 
skutočnosť 

v € 
plnenie 

v% 
610 Mzdy, platy  216 996 215 923 99,5 
620 Poistné a príspevok do poisťovní 73 498 72 662 98,9 
 
 
 
Na mzdy boli vynaložené prostriedky v nasledovnom členení: 
 
                                                      Rozpočet                          Čerpanie                           % 
                                                          v €                            k 31.12.2017 v €                plnenia 
Tarifný plat                                  184.600,-                           183.940,-                        99,6 
Príplatky                                         20.390,-                             20.141,-                        98,8 
Odmeny                                         12.006,-                              11.842,-                        98,6 
S p o l u:                                       216.996,-                           215.923,-                         99,5 
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Zamestnanci a priemerná mzda 
 
K 31.12.2017 bolo evidovaných v stave 24 zamestnancov, z toho 3 sú nepedagogickí  
zamestnanci. Priemerný počet zamestnancov za rok 2017 bol 24,2 osôb, priemerný 
prepočítaný počet zamestnancov bol 20,4.  Priemerná  mesačná  mzda  dosiahla výšku 
880,85 €, priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov bola vo výške 931,40 €. 
 
 
 
Transfer na bežné výdavky 
Plánovaný ročný transfer                      299.615,- € 
Skutočnosť k 31.12.2017                    299.615,- €  (100,0 %) 
 
 
Kapitálový transfer  
 
Rozpočet kapitálových výdavkov                   11.000,- € 
Prijatý kapitálový transfer z podprogramu 
4.11 – Opravy a údržba                      11.000,- € (100,0%) 
 
 
Pohľadávky k 31.12.2017 
Škola eviduje k 31.12.2017 pohľadávku voči spoločnosti Energetika Sereď z titulu preplatku 
na kúrení za obdobie december 2017 vo výške 608 €. 
 
 
Záväzky k 31.12.2017  
Škola eviduje k 31.12.2017 záväzky v lehote splatnosti, vyplývajúce z pracovno-právnych a 
dodávateľských vzťahov za mesiac december 2017 v nasledovnom členení: 
 
321 – Záväzky z dodávateľských vzťahov 298 € 
331 – Záväzky voči zamestnancom  13.785 € – mzdy  za  mesiac december 2017 
336 – Záväzky voči inštitúciám soc. a zdrav. poistenia  8.062 € -  za december 2017 
342 – Daň zo závislej činnosti 1.708 € -  z miezd za december 2017                 
379 – Iné záväzky – príspevok odborovej organizácii 38 € za december 2017     
472 – Sociálny fond 392 € 
Záväzky spolu : 24.283 €.          
Príjmy zo štátneho rozpočtu 
 
      Z Ministerstva školstva SR sme za rok 2017 obdržali príjmy za vzdelávacie poukazy 
v celkovej výške 1.517 €. Prostriedky boli použité na nákup špeciálnych stolov pre výtvarný 
odbor, učebných pomôcok pre výtvarný a tanečný odbor, prepravu žiakov na výstavu Bienále 
ilustrácií Bratislava a vstupenky na túto výstavu  a tiež na dohody o mimopracovnej činnosti. 
Tieto prostriedky boli k 31.12.2017 vyčerpané na 100 %.  
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Záver k správe o hospodárení Základnej umeleckej školy Jána Fischera – 
Kvetoňa v Seredi za rok 2017 

 
 

      V roku 2017 sme finančné prostriedky vynakladali účelne a hospodárne, v zmysle 
schváleného rozpočtu so zreteľom na aktuálny vývoj podielových daní. Vynaložené finančné 
prostriedky boli použité na zabezpečenie základného chodu školy (úhrada nevyhnutných 
prevádzkových nákladov a pomôcok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu). 
Rozpočet bol v príjmovej časti splnený na 100,5 %, sumou 31.767 €.  
Okrem rozpočtových príjmov sa podarilo získať aj mimorozpočtové zdroje vo výške 200 € zo 
sponzorských darov a príspevkov od občianskych združení.   
Vo výdavkovej časti bežného rozpočtu bolo plnenie na 100,0 % čiastkou 333.855 €. 
Kapitálové výdavky boli čerpané na 100,0 % sumou 11 000 €. Skutočné príjmy i výdaje boli  
plnené na úrovni plánovaného rozpočtu za uvedené obdobie.  
 
 
V Seredi, 14.03.2018                                                                          
 
 
Spracovala: Ing. Jana Luptáková, ekonómka školy 
Predkladá:  Dagmar Šajbidorová, DiS. art., riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
                                                                                            Dagmar Šajbidorová, DiS. art. 
                                                                                                         riaditeľka školy 
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