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Návrh na uznesenie :  
 

Mestské zastupiteľstvo Sliačna svojom zasadnutí dňa                    2012 v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR 

č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 597 / 2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovalo a  

 

 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Správu o hospodárení ZŠ A.Sládkoviča Sliač za rok 2011  

 

a)   bez pripomienok  

 

 

b)   s pripomienkami  

 

 



Správa o hospodárení za rok 2011  
 

KOMENTÁR  

 

a) Základná charakteristika rozpočtovej organizácie.  
 

Základná škola A.Sládkoviča Sliač  je zriadená ako samostatný právny subjekt – rozpočtová 

organizácia od 1.7.2002.  Poskytuje základné vzdelanie v zmysle zákona 245/2008 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. Súčasťou rozpočtovej organizácie je aj školský klub detí (ŠKD)a školská 

jedáleň (ŠJ). K 31.12.2011 škola poskytovala základné vzdelanie pre 392 žiakov v 21 triedach. 

Vyučovací proces prebiehal  v 30 učebniach, v telocvični a športovej hale, na dvoch ihriskách 

s umelou trávou a ďalších plochách v areáli školy /školská záhrada, basketbalové asfaltové 

ihrisko, asfaltová plocha pri športovej hale a pod./. Na ZŠ A.Sládkoviča Sliač bolo zamestnaných 

spolu  46 zamestnancov z toho pedagogických zamestnancov 35 v prepočte 31,96 zamestnanca; 8 

správnych zamestnancov, v prepočte 7,5 zamestnanca; 2 odborný zamestnanci a 1 asistentka 

učiteľa.   

Školský klub detí navštevuje 125 detí v 5 oddeleniach. V školskom klube detí bolo 

zamestnaných  5 vychovávateliek, v prepočte 4,45 vychovávateľky.  

Školská jedáleň poskytuje stravovanie v priemere pre žiakov školy, dospelých stravníkov a deti 

predškolských zariadení v meste. V školskej jedálni je zamestnaných  8  ľudí, v prepočte 6,5 

človeka.  

 

b) Ukazovatele rozpočtu a jeho plnenie  
 

Rozpočtová organizácia v hodnotenom období hospodárila s rozpočtovými prostriedkami 

pridelenými zriaďovateľom z jednotlivých zdrojov financovania (štátny rozpočet, rozpočet obce, 

vlastné zdroje z činnosti rozpočtovej organizácie). Skladba ukazovateľov a plnenie rozpočtu je 

uvedené v samostatných tabuľkách.  

Mesto Sliač vo svojom rozpočte na rok 2011, v Programe 7 - Vzdelávanie  schválilo pre ZŠ 

A.Sládkoviča Sliač, vrátane zariadení ŠKD a ŠJ,  čiastku  706 000 €.  

 

c) Rozpočtové opatrenia  
 

KŠÚ B.Bystrica pre rok 2011 bol pre ZŠ A.Sládkoviča Sliač určený rozpis normatívnych 

prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v čiastke  527 724, -  €  

Normatívne finančné prostriedky boli mesiacom november 2011 upravená na počet žiakov 

k 15.09. 2012  na konečnú čiastku  519 577, - €.  

Dohadovacím konaním bola ešte upravená na  konečnú čiastku  526 067, - € 

V roku 2011 z rozpočtu mesta na originálne kompetencie bola ZŠ A.Sládkoviča Sliač na činnosť 

školy a zariadení  ŠKD, ŠJ  dotovaná čiastkou  157 571,65  €. 

Tieto finančné prostriedky boli prerozdelenév roku 2011  na činnosť : 

ŠKD pri ZŠ A.Sládkoviča Sliač  v celkovej čiastke  48 280, -  €. 

ŠJ pri ZŠ A.Sládkoviča Sliač  v celkovej čiastke 67 370, -  €. 



Čiastka   41 921,65  €  bola v roku 2011 použitá do rozpočtu školy na prevádzkové náklady 

a opravu majetku mesta v správe základnej školy. 

Podrobný rozpis všetkých príjmov, vrátane vlastných príjmov, školy, ŠKD a ŠJ je spracovaný 

v tabuľkovej časti rozpočtu.  Prosím pozrieť „Hárok 1“. 

Výdavková časť rozpočtu je rozpísaná podrobne podľa jednotlivých účtovných položiek 

v tabuľkovej časti rozpočtu. Prosím pozrieť „Hárok 2“. 

Rekapitulácia finančných prostriedkov za ZŠ, ŠKD, ŠJ /príjmy, vlastné príjmy, dopravné, 

vzdelávacie poukazy, dotácie z projektov, výdavky/  je uvedené v samostatnej tabuľke rozpočtu. 

Prosím pozrieť „Hárok 2“. 

Použitie finančných prostriedkov za vzdelávacie poukazy v šk.r. 2011/2012 i celý rok 2011 je 

uvedené v samostatnom „Hárku 3“ 

Je potrebné poznamenať, že ročnú závierku ZŠ A.Sládkoviča Sliač za rok 2011 zriaďovateľ 

odsúhlasil podľa predložených materiálov ekonómkou školy bez pripomienok. 

 

Správa o hospodárení - tabuľky ZŠ A.Sládkoviča Sliač a zariadení ŠKD a ŠJ pri ZŠ A.Sládkoviča 

Sliač sú spracované na základe zaúčtovaných položiek podľa rozpočtovej skladby pre vedenie 

účtovníctva rozpočtových organizácií z ročnej závierky za rok 2011.  

 

 

 


