
12.   informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

12.1   o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka 

12.1.1 V roku 2020  bolo do rozpočtu školy pridelené a vyčerpané: 

• v položke 610 – Mzdy  725 031 €, 

• v položke 620 - Poistné 258 183 €,  spolu 983 214 €, z toho:  

-  na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie predsedov a  členov maturitných    

              a skúšobných komisií 316 €,  

- na záujmové vzdelávanie financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov 

2 000 €. 

Čistá výška pridelených finančných prostriedkov na mzdy a poistné je 980 898 €, čo predstavuje 

99,96 % normatívneho príspevku 981 247 € na osobné náklady pri počte žiakov 433). 

 

• V položke 630 - Tovary a služby bolo škole pridelených 161 016 €, z toho na:  

- záujmové vzdelávanie (15 krúžkov) financované prostredníctvom vzdelávacích poukazov 9 770 €,  

- mimoriadne výsledky žiakov 1000 €, 

- príspevok na lyžiarsky kurz 11 700 €, 

- zabezpečenie  školského stravovania žiakov 5 476 €.  

Čisté finančné prostriedky na prevádzku školy boli vo výške   131 057 €  t. j. 110,05 % z normatívu vo 

výške 119 091  €. Tieto finančné prostriedky  škola využila na zabezpečenie bežnej prevádzky,  najmä na  

platby za energie, údržbu budovy školy,  skvalitnenie WIFI, na zakúpenie učebných pomôcok, výpočtovej 

techniky – 45 ks notebookov pre učiteľov na on-line výučbu,  nájomné za prenájom športových zariadení 

pre výučbu telesnej výchovy, stravovanie zamestnancov školy, atď. 

 

• v položke 640 - Bežné transfery bolo pridelených celkom 41 189 €, z toho: 

-    prenájom 9 bytov pre zahraničných lektorov  37 788 €,  

- členské poplatky 33 €, 

- odchodné 2 207€, 

- nemocenské dávky 1 161 €.  

 

• v položke 700 -  škole neboli pridelené žiadne finančné prostriedky. 

 

 

12.1.2 Skutočnosť za obdobie január až august 2021: 

a)  610 - Mzdy: čerpanie  447 785 €  (64,54 %  z rozpočtu 693 861 €), z toho: 



•  maturity 203 € 

b)  620  - Poistné: čerpanie  160 680 €  (66,06 % z rozpočtu 243 224 €),z toho: 

• vzdelávacie poukazy  383 €,  

• maturity 71 €. 

 

Počet žiakov v školskom roku 2020/2021  bol 435. Tomu zodpovedá  normatívny finančný 

rozpočet na mzdové náklady (610+620) vo výške 960 965 €, pričom do rozpočtu školy bolo 

pridelených  937 085 €, z toho  na záujmové vzdelávanie, maturity a asistenta učiteľa spolu 

3 026 €,  t.j.  934 059 €,  čo  97,2 % normatívu.  . 

 

c)  630 - Tovary a služby:   

Rozpočtovými opatreniami na zabezpečenie prevádzky školy (630) sme  k 31. 08. 2021 

dostali 151 724 €, čerpanie 80 962 € (53,36 %)   z toho:  

- 6 192 € na vzdelávacie poukazy – organizovanie záujmovej činnosti v 15 krúžkoch    

- 4 612 € - učebnice 

- 6 000 € - strava žiakov  

- 15 € - maturity (cestovné náhrady). 

 

Zostatok 132 500 € je určený na prevádzku školy, čo predstavuje 111,53 % z normatívu 118 805 

€ pri  danom počte 435 žiakov.   

 

640 - bežné transfery: čerpanie 32 499  €, (75,34 % rozpočtu) z toho:  

• na ubytovanie zahraničných učiteľov:29 216 €,     

• na nemocenské dávky: 340 €,  

• na odchodné: 2 898 €, 

• na členské príspevky: 45 €. 

12.2  O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

Škola nezískala žiadne prostriedky uvedeného druhu. 

 

12.3      O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe 

ich využitia v členení podľa financovaných aktivít 



V roku 2020 škola získala na vzdelávacie poukazy celkom 11 700 €, ktoré boli 

využité takto: 

Položka Pridelená suma v € Čerpanie v % 

620 - Poistné z dohôd 2 000 17,10 

630 - Dohody o vykonaní práce 3 606 30,82 

630 - Prevádzka  6 094 52,08 

spolu 11 700 100,00 

 

12.4  O finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo 

fyzických osôb a spôsobe ich použitia v členení podľa finančných aktivít 

 

12.4.1   Mimorozpočtové finančné prostriedky z grantu 

V roku 2020 škola vyčerpala  z rozpočtu Európskej únie v rámci programu  Erasmus +  na štyri projekty 

celkom 9 800,78 €:    

1. Projekt „New management ERA“  kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov na obdobie 

01. 07. 2018 -  30. 11. 2019 v celkovej výške 13 614 €. V roku 2020 sme dočerpali  2 723  €  - 

doplatok 20% výšky grantu.   

2. Projekt „Human Opportunities for Peace in Europe – Lifelong learning, democracy and active 

citizenship“ -  Kľúčová akcia 2 „Strategické partnerstvá“   na obdobie 01. 09. 2017 – 30. 11. 2019 

v celkovej výške 14 040 €. V roku 2020 sme dočerpali  2 808  €  - doplatok 20% výšky grantu.   

3. Projekt „Innovation and networking ERA“  kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov na 

obdobie 01. 12. 2019 -  30. 04. 2021 v celkovej výške 16 045 €. V roku 2020 sme včerpali 1576,84 

€ na účasť na seminári a nákup tonerov.    

4. Projekt „Make Environment Great Again“  kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá na 

obdobie 10. 11. 2019 -  09. 11. 2021 v celkovej výške 14 490 €. V roku 2020 sme včerpali 243,15 €  

- odpadové koše na separovaný zber.    

5. Projekt „Education Without Frontiers“  kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá na obdobie 

01. 09. 2019 -  31. 08. 2021 v celkovej výške 19 523 €. V roku 2020 sme vyčerpali  2449,79 €.   

12.4.2  Mimorozpočtové  finančné prostriedky z prenájmu za rok 2020 

Škola získala do rozpočtu  finančné prostriedky na základe uzatvorených zmlúv o prenájme nebytových 

priestorov (zdroj 72g) vo výške 1 095 €, ktoré použila na úhradu prenájmu telocvične,  z toho od : 

• Agentúra Jaspis, s. r. o. Škultétyho 5 v Bratislave v sume 360 €, 

• Scintio, s. r. o. Haškova 2, Brno v sume 735,00€. 

 



V roku 2020 škola použila na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimovyučovacích aktivít 

celkom  1 196 315,10 €.  

Zdroj Ekonomická klasifikácia Čerpanie 2020 v € 

111 celkom 600 Bežné výdavky 1 185 419,32 

Z toho:  610 Mzdy 725 031,00 

620 Poistné 258 183,23  

630 Tovary a služby 161 015,85  

640 Bežné transfery 41 189,24 

11O5 Projekty Erasmus + 9 800,78 

72g Príjmy z prenájmu  1 095,00  

 Celkom: 1 196 315,10 

 

 

12.5    Skutočnosť za  1-8/2021 – mimorozpočtové zdroje: 

 

12.5.1 Mimorozpočtové finančné prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie 

Za 1. – 8. mesiac 2021  škola vyčerpala  z rozpočtu Európskej únie v rámci programu  Erasmus +  na štyri  

projekty celkom 20 386,43 €:      

1. Projekt „Circulation des Idées et des Techniques dans lÉurope du XVIIIé siécle“ -  Kľúčová akcia 2 

„Školské výmenné partnerstvá“   na obdobie 01. 09. 2020 – 31. 08. 2021 v celkovej výške 14 922 €. 

V roku 2021 sme vyčerpali  8 642,52  € na  výmenný pobyt 28 žiakov a 2 učiteľov do  Francúzska.   

2. Projekt „Innovation and networking ERA“  kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov na 

obdobie 01. 12. 2019 -  30. 04. 2021 v celkovej výške 16 045 €. V roku 2021 sme vyčerpali 8 501 € na 

účasť piatich učiteľov na kurzoch cudzieho jazyka v zahraničí a stážach (jobshadowing) v školách 

zahraničných partnerov.    

3. Projekt „Make Environment Great Again“  kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá na obdobie 

10. 11. 2019 -  09. 11. 2021 v celkovej výške 14 490 €. V roku 2021 sme včerpali 3 210,20 €  - účasť 

troch žiakov a učiteľa na TOMUN 2021 v Poľsku  a výrobu  fliaš s logom Erasmu. 

4. Projekt „Education Without Frontiers“  kľúčová akcia 2: Školské výmenné partnerstvá na obdobie 01. 

09. 2019 -  31. 08. 2021 v celkovej výške 19 523 €. V roku 2021 sme včerpali  32,71 €.   

        

12.6  Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

- Finančné prostriedky na kapitálové výdavky v roku 2021: 

           V rozpočtovej položke 700  škola nezískala  v roku 2021 žiadne kapitálové finančné     

           prostriedky.  

-   Finančné prostriedky  na sociálne štipendiá: 



     Za  školský rok 2020/2021  škola vyplatila sociálne štipendiá vo výške 686,56 €.   

 

 


