Základná škola s materskou školou
Centrum voľného času
Školská 267, 05952 Veľká Lomnica

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2018

Veľká Lomnica 13. mája 2019

Mgr. Ladislav Husár
riaditeľ školy

Základná škola s materskou školou je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Obec
Veľká Lomnica ako samostatný právny subjekt začala svoju činnosť 1. júla 2002.
Základná škola s materskou školou pozostáva z 5 stredísk:
1. Základná škola (ďalej len ZŠ)
2. Materská škola (ďalej len MŠ)
3. Školská jedáleň (ďalej len ŠJ)
4. Školský klub detí (ďalej len ŠKD).
5. Centrum voľného času (ďalej len CVČ)
Základná škola s materskou školou zamestnávala k 31. 12. 2018 78 pracovníkov, z toho
pedagogických 61, technicko-hospodárskych pracovníkov 17. Piati zamestnanci boli v kmeňovom
stave.
ZŠ s MŠ navštevovalo k 31. 12. 2018 spolu 694 žiakov.

Na činnosť Základnej školy s materskou školou boli na mzdy, odvody, bežné, kapitálové
výdavky a dávky v hmotnej núdzi poskytnuté originálne a prenesené kompetencie spolu vo výške
1 871 407,50 €

Rekapitulácia príjmov
Základná škola
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí
Centrum voľného času
Spolu

1 332 711,21
296 892,84
138 938,65
13 696,00
89 168,80

1 871 407,50

Výdavky Základnej školy s materskou školou boli spolu vo výške 1 813 185,35 €:

Rekapitulácia výdavkov
Základná škola
Materská škola
Školská jedáleň
Školský klub detí
Centrum voľného času
Spolu

1 315 331,42
276 557,98
118 430,15
13 696,00
89 168,80

1 813 184,35

Vrátené a nevyčerpané prostriedky boli spolu vo výške 58 223,15 €

Rekapitulácia nevyčerpaných a vrátených prostriedkov
Vrátený príspevok na HN - strava
Vrátený príspevok na lyžiarsky kurz
Vrátené nevyčerpané prostriedky - SZP
Nevyčerpané dopravné z r. 2018
Nevyčerpané prevádzkové náklady z r. 2018
Príjem z prenájmu telocvične
Školská jedáleň - nevyčerpané mzdové prostriedky
Školská jedáleň - preplatok plynu
Školská jedáleň - réžia 2017
Školská jedáleň - réžia 2018
Školská jedáleň - nevyčerpané stravné
Energie - SŠ
Nájom - SŠ
Dobropisy - preplatok plynu
Spolu

1 551,00
281,30
3 358,15
184,30
8 272,54
3 732,50
1 755,09
82,88
3 133,48
15 180,62
356,43
12 235,50
2 720,00
5 379,36

58 223,15

Vrátené a nevyčerpané prostriedky ZŠ boli spolu vo výške 17 379,79 €

Rekapitulácia nevyčerpaných a vrátených prostriedkov
Vrátený príspevok na HN - strava
Vrátený príspevok na lyžiarsky kurz
Vrátené nevyčerpané prostriedky - SZP
Nevyčerpané dopravné z r. 2018
Nevyčerpané prevádzkové náklady z r. 2018
Príjem z prenájmu telocvične
Spolu

1 551,00
281,30
3 358,15
184,30
8 272,54
3 732,50

17 379,79

Vrátené a nevyčerpané prostriedky ŠJ boli spolu vo výške 20 508,50 €

Rekapitulácia nevyčerpaných a vrátených prostriedkov
Školská jedáleň - nevyčerpané mzdové prostriedky
Školská jedáleň - preplatok plynu
Školská jedáleň - réžia 2017
Školská jedáleň - réžia 2018
Školská jedáleň - nevyčerpané stravné
Spolu

1 755,09
82,88
3 133,48
15 180,62
356,43

20 508,50

Vrátené a nevyčerpané prostriedky MŠ boli spolu vo výške 20 334,86 €

Rekapitulácia nevyčerpaných a vrátených prostriedkov
Energie - SŠ
Nájom - SŠ
Dobropisy - preplatok plynu

12 235,50
2 720,00
5 379,36

20 334,86

Spolu

1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Základná škola zamestnávala k 31. 12. 2018 54 zamestnancov, z toho 47 pedagogických
zamestnancov a 7 technicko-hospodárskych pracovníkov.
5 zamestnancov bolo v kmeňovom stave.
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo ZŠ 633 žiakov a v školskom roku 2017/2018
694 žiakov.

PRÍJMY ZŠ
ZŠ mala v roku 2017 schválenú dotáciu na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške
1 124 748,00 €, tá jej bola v roku 2018 upravená na 1 197 066,00 €.
Vo výške 55 000,00 € mala poskytnutú dotáciu na výchovu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
ZŠ v roku 2018 dostala príspevok na učebnice v výške 307,00 € , príspevok na školu v prírode
vo výške 3 750,00 € a príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 3 750,00 €.
Pre deti v hmotnej núdzi bola poskytnutá dotácia na školské pomôcky vo výške
7 171,20 €, na stravu 34 939,00 € a na dopravné vo výške 1 746,00 €.
Vlastné príjmy boli spolu vo výške 3 732,50 € - príjem za prenájom telocvične.
Rekapitulácia príjmov
Bežný transfer
Príspevok na lyžiarsky kurz
Príspevok na školu v prírode
Príspevok na učebnice
Sociálne znevýhodnené prostredie
HN - školské pomôcky
HN - strava
HN - dopravné
Vratky - ZP + SP
Príjem z dobropisov
Nevyčerpané prostriedky - z r. 2017
Vlastné príjmy - nájomné za telocvičňu
Celkom

Suma
1 197 066,00
3 750,00
3 750,00
307,00
55 000,00
7 171,20
34 939,00
1 746,00
914,92
10 600,91
13 733,68
3 732,50

1 332 711,21

VÝDAVKY ZŠ - ČERPANIE ROZPOČTU
Rekapitulácia výdavkov
Mzdy a odvody
Tarifný plat
Osobný príplatok
Príplatok za riadenie
Príplatok za znevýhodnených žiakov
Príplatok za začínajúceho učiteľa
Príplatok za triednictvo
Príplatok za prácu nadčas
Kreditový príplatok
Odmeny
Poistné - VšZP
Poistné - Dôvera

Suma
537 163,17
49 383,65
9 617,35
6 534,00
1 405,53
16 091,90
6 733,00
6 847,35
104 951,00
54 194,53
17 165,92

Poistné - Union
Sociálne poistenie
Doplnkové dôchodkové poistenie
Spolu mzdy a odvody
Bežné výdavky
Cestovné
Energie (plyn a elektrická energia)
Vodné a stočné
Telefónne poplatky a poštovné
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Telekomunikačná technika
Prevádzkové stroje a prístroje
Všeobecný materiál
Učebné pomôcky, pracovná literatúra
Ochranné pomôcky
Softvér
Benzín do kosačky a malotraktora
Náklady na reprezentáciu
Prepravné - lyžiarsky kurz
Údržba výpočtovej techniky
Údržba strojov a prístrojov
Údržba budov
Údržba softvéru
Školenia
Podujatia
Všeobecné služby
Cestovné náhrady - škola v prírode
Cestovné náhrady - lyžiarsky kurz
Poplatky a odvody
Príspevok na stravu
Poistenie
Poistenie - lyžiarsky kurz
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
Odchodné
Pokuty a penále
Nemocenské dávky
Spolu bežné výdavky
Dávky v hmotnej núdzi
Strava
Školské pomôcky
Dopravné
Spolu dávky v hmotnej núdzi
Zostatok na výdavkovom účte
Čerpanie rozpočtu celkom

3 732,99
181 499,73
12 733,03
1 008 053,15
10,60
36 313,09
5 985,85
1 625,82
9 950,67
37 837,56
550,39
280,00
20 403,97
28 497,47
1 082,70
545,00
216,48
369,18
600,00
642,10
0,00
57 412,77
1 110,00
265,00
2 247,88
22 020,83
3 750,00
2 817,50
5 094,26
7 535,78
1 395,93
51,20
6 369,63
583,33
5 498,00
65,87
4 028,51
265 157,37
33 388,00
7 171,20
1 561,70
42 120,90
0,00

1 315 331,42

Na osobné náklady zamestnancov (mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie) bol použitých 1 008 053,15 €, z toho 33 273,84 € bolo použitých
z prostriedkov SZP a vo výške 914,92 € z vratiek poistného.

Cestovné náklady vo výške 10,60 € boli hradené z BT.
Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške
25 712,18 €, z vrátených dobropisov vo výške 10 600,91 € vodné a stočné vo výške 5 985,85 €
a vo výške 1 625,82 € telefónne poplatky a poštovné.
Na interiérové vybavenie sa použilo 9 950,67 € z BT.
Výpočtová technika vo výške 23 714,12 € bola hradená z BT a 389,76 € z prostriedkov SZP.
a vo výške 13 733,68 € z nevyčerpaných prostriedkov BT r. 2017 /PC, notebooky ..../
Na telekomunikačnú techniku sa vyčlenilo 550,39 € z BT.
Na kúpu prevádzkových strojov a prístrojov bolo použitých 280,00 € z BT.
Všeobecný materiál ako kancelárske potreby, náplne do tlačiarní, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na údržbu a drobné opravy budov a strojov, náplne do lekárničiek,
výsadbový materiál boli hradené z BT vo výške 17 036,74 € vo výške 3 367,23 € z prostr. SZP
Učebné pomôcky (interaktívne tabule s prísl., telovýchovné, kresliace, modelovacie, písacie, hudobné pomôcky, časopisy, pracovné zošity a literatúra, výučbové CD) boli zakúpené vo výške
15 320,35 € z BT a vo výške 12 870,12 € z prostriedkov SZP a vp výške 307,00 € z príspevku na učebnice.
Ochranné pomôcky vo výške 1 082,70 € boli zakúpené z BT.
Na softvér bolu použité prostriedky BT vo výške 545,00 €.
Na terénnu údržbu priestranstva školy bol zakúpený benzín do kosačky a malotraktora vo
vo výške 216,48 € z BT (palivá ako zdroj energie).
Reprezentačné náklady vo výške 369,18 € boli hradené z BT.
Údržba výpočtovej techniky bola vo výške 642,10 € hradená z BT a taktiež údržba softvéru
vo výške 1 110,00 €.
BT bol použitý vo výške 57 412,77 € na údržbu budov a objektov /napr. oprava
a výmena radiátorov/
Z BT boli ďalej hradené náklady na školenia zamestnancov vo výške 265,00 € ,
poplatky a odvody vo výške 5 094,26 € /poplatky banke a odvoz KO/.
Na podujatia a školské akcie boli použité prostriedky BT vo výške 2 403,28 € (prepravné
žiakov) a vo výške 155,40 € z prostriedkov SZP (preprava žiakov).
Na úhradu všeobecných služieb (služby požiarneho technika, správca počítačovej siete, povinné revízie,spracovanie archívu, vývoz odpadu, elektronické prístupové práva) bol použitý BT
spolu vo výške 20 435,33 € a na dezinsekciu budovy prostriedky SZP vo výške 1 585,50 €.
Náklady na prepravné a ostatné náklady spojené s lyžiarskym kurzom boli v celkovej výške
3 468,70 € hradené z BT. Taktiež bola z BT vo výške 3 750,00 € hradená škola v prírode.
Z BT vo výške 7 535,78 € bolo zabezpečené stravovanie zamestnancov, vo výške 1 395,93 €
poistenie žiakov a majetku, vo výške 6 369,63 € povinná tvorba sociálneho fondu a vo výške
2 583,33 € úhrada mimopracovnej odmeny zamestnanca.
Z BT bolo tiež použitých na odchodné pre zamestnancov 5 498,00 €, pokuty a penále 65,87 €.
Na nemocenské dávky vo výške 4 028,51 € bol použitý BT .
Dávky v hmotnej núdzi na stravu a učebné pomôcky vo výške 40 559,20 € boli hradené zo
štátnych prostriedkov od ÚPSVaR Kežmarok.
Dopravné vo výške 1 561,70 € bolo vyplatené žiakom zo štátnych prostriedkov od OÚ,
odbor školstva v Prešove.

2. MATERSKÁ ŠKOLA
Materská škola k 31. 12. 2018 zamestnávala 15 pracovníkov, z toho 13 pedagogických
a 2 technicko-hospodárskeho pracovníka. V tom jeden pracovník je vedúcim zamestnancom.
Materskú školu k 31. 12. 2018 navštevovalo 113 detí.

PRÍJMY MŠ
MŠ mala na rok 2018 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške
246 082,00 €. Tento jej bol upravený na 267 025,00 €.
MŠ bol poskytnutý príspevok na výchovu a vzdelávanie 5-ročných detí vo výške 4 701,00 €.
Vlastné príjmy boli spolu vo výške 25 166,84 €. Z toho príjem z prenájmu budovy a pozemku pre SŠ bol vo výške 2 720,00 € a príjem za energie od SŠ bol vo výške 12 235,50 €. Príspevok od
rodičov bol vo výške 4 528,00 € a príjem z vratiek ZP bol vo výške 303,98 €. Školné a vratky poistného
sa použili na osobné náklady, interiérové vybavenie, učebné pomôcky a všeobecný materiál.
Príjem z dobropisov bol vo výške 5 379,36 €.
Rekapitulácia príjmov
Bežný transfer
Dotácia pre 5-ročné deti
Príspevok od rodičov - školné
Príspevok od SŠ - energie
Príspevok od SŠ - nájom
Príjem z vratiek poistného
Príjem z dobropisov - preplatok plynu
Celkom

Suma
267 025,00
4 701,00
4 528,00
12 235,50
2 720,00
303,98
5 379,36

296 892,84

VÝDAVKY MŠ - ČERPANIE ROZPOČTU
Rekapitulácia výdavkov
Mzdy a odvody
Tarifný plat
Osobný príplatok
Príplatok za riadenie
Príplatok za zmennosť
Príplatok za triednictvo
Príplatok za uvádzajúceho učiteľa
Kreditový príplatok
Príplatok za prácu nadčas
Odmeny
Poistné - VšZP
Poistné - Dôvera
Poistné - Union
Sociálne poistenie
Doplnkové sociálne poistenie
Spolu mzdy a odvody
Bežné výdavky
Cestovné

Suma
126 798,19
4 473,91
2 850,09
2 422,89
2 196,61
0,00
1 302,95
341,89
27 492,50
13 460,30
2 390,36
555,97
41 170,31
3 156,97
228 612,94
55,00

Energie (plyn a elektrická energia)
Vodné a stočné
Telefónne poplatky
Internetové pripojenie
Interiérové vybavenie
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Učebné pomôcky, pracovná literatúra
Prepravné
Podujatia
Všeobecné služby
Príspevok na stravu
Poistné
Prídel do sociálneho fondu
Poplatky a odvody
Nemocenské dávky
Spolu bežné výdavky
Čerpanie rozpočtu celkom

21 467,72
653,29
295,70
180,70
1 953,01
806,49
1 929,33
2 208,80
360,00
270,00
8 118,21
3 254,51
226,00
1 492,67
4 576,00
97,61
47 945,04

276 557,98

Na osobné náklady zamestnancov bolo použitých 223 918,56 € z BT, 303,98 € z preplatku ZP,
2 186,80 € zo školného a 2 203,60 € z dotácie pre 5-ročné deti.
Cestovné náklady vo výške 55,00 € boli hradené z BT.
Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške
21 467,72 € a vodné a stočné vo výške 653,29 €.
Telefónne poplatky vo výške 295,70 € a internetové pripojenie vo výške 180,70 € boli hradené z BT.
Interiérové vybavenie tried vo výške 12,00 € bolo hradené z BT, vo výške 1 941,01 €
zo školného.
Na kúpu výpočtovej techniky sa použilo 806,49 € z BT.
Nákup kancelárskych, čistiacich, hygienických potrieb a materiálu na drobné opravy
a údržbu vo výške 1 799,14 € bol hradený z BT, vo výške 130,19 € zo školného /všeobecný mat./
Na učebné pomôcky sa použilo 71,40 € z BT a z dotácie pre 5-ročné deti 2 137,40 € .
Príspevok pre 5-ročné deti vo výške 360,00 € sa použil na úhradu prepravy detí na plavecký
výcvik.
Na podujatia /Príchod Mikuláša/ sa použilo 270,00 € zo školného.
Na všeobecné služby vo výške 8 118,21 € bol použitý BT /BOZP, čistenie kobercov, revízie, pranie
a mangľovanie, nájom v MŠ Huncovce/.
Povinný príspevok na stravu zamestnancov vo výške 3 254,51 €, poistenie žiakov vo výške
226,00 € a povinný prídel do sociálneho fondu vo výške 1 492,67 € boli hradené z BT.
Na poplatky a odvody sa použilo 4 576,00 € z BT /komunálny odpad 2017, 2018/
Na náhradu príjmov za nemoc sa použilo 97,61 € z BT.

3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Školská jedáleň k 31. 12. 2018 zamestnávala 7 technicko-hospodárskych pracovníkov,
z toho 1 vedúceho zamestnanca.
K 31. 12. 2018 ŠJ poskytovala stravovanie 253 stravníkov.
Rekapitulácia stravníkov
Dospelí - zamestnanci
Dospelí - cudzí
Deti - žiaci MŠ
Deti - žiaci 1. stupňa
Deti - žiaci 2. stupňa
Spolu

Počet

Cena SL
2,45
2,45
1,12
0,95
1,01

67
16
110
36
24

253

PRÍJMY ŠJ
ŠJ mala na rok 2018 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky vo výške
70 232,00 €. Tento bol upravený na 84 297,00 €
Vlastné príjmy boli spolu vo výške 20 289,47€, z toho príspevok od stravníkov bol vo
výške 34 150,24 € a príjem z vratiek ZP bol vo výške 1 037,90 €, príjem z dobropisov za plyn
bol vo výške 82,88 € a réžia bola vo výške 18 314,10 €.

Rekapitulácia príjmov
Bežný transfer
Príspevok od stravníkov - réžia ŠJ 2017
Príspevok od stravníkov - réžia ŠJ 2018
Príjem od stravníkov - stravné
Príjem z vratiek poistného
Príjem z vratiek dobropisov
Celkom

Suma
84 297,00
3 133,48
15 180,62
35 206,77
1 037,90
82,88

138 938,65

VÝDAVKY ŠJ - ČERPANIE ROZPOČTU
Rekapitulácia výdavkov
Mzdy a odvody
Tarifný plat
Osobný príplatok
Príplatok za riadenie
Odmeny
Poistné - VšZP
Poistné - Dôvera
Sociálne poistenie
Doplnkové sociálne poistenie
Spolu mzdy a odvody
Bežné výdavky

Suma
38 439,74
3 058,33
551,57
9 342,00
3 528,83
1 349,00
11 727,61
769,54
68 766,62

Cestovné
Energie (plyn a elektrická energia)
Vodné a stočné
Telefónne poplatky
Prevádzkové stroje
Všeobecný materiál
Pracovná literatúra
Pracovné odevy
Nákup potravín
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov
Údržba softvéru
Školenia
Všeobecné služby
Poplatky a odvody
Príspevok na stravu
Prídel do sociálneho fondu
Náhrada príjmu - nemoc
Spolu bežné výdavky
Čerpanie rozpočtu celkom

17,00
3 505,58
821,78
91,99
624,30
1 553,37
402,30
199,32
34 850,34
0,00
39,24
0,00
4 915,06
270,13
1 681,12
484,09
207,91
49 663,53

118 430,15

Na osobné náklady zamestnancov bol použitý BT vo výške 67 728,72 € a
z vratky poistného bolo použitých 1 037,90 €.
Z BT boli hradené energie (dodávka zemného plynu a elektrickej energie) vo výške
3 505,58 €, vodné a stočné vo výške 821,78 € a telefónne poplatky vo výške 91,99 €.
Na nákup prevádzkových strojov sa použila réžia ŠJ vo výške 624,30 €.
Všeobecný materiál ako kancelárske, čistiace a hygienické potreby a drobný materiál na
údržbu bol zakúpený vo výške 1 553,37 € z BT.
Z BT bola uhradená pracovná literatúra vo výške 402,30 € a pracovné odevy vo výške 199,32 €.
Na nákup potravín bolo použitých 34 850,34 € zo stravného.
Na údržbu softvéru ŠJ použila prostriedky z BT vo výške 39,24 €.
Na všeobecné služby vo výške 4 915,06 € sa použil BT. Išlo o služby BOZP, vývoz odpadu
a nájom priestorov.
Bankové poplatky vo výške 270,13 € boli hradené z BT.
Povinný príspevok na stravu vo výške 1 681,12 €, povinný prídel na tvorbu sociálneho fondu
vo výške 484,09 € a náhrada príjmu za nemoc vo výške 207,91 € boli hradené z BT.

4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Školský klub detí zamestnával k 31. 12. 2018 jedného pedagogického zamestnanca.
ŠKD k 31. 12. 2018 navštevovalo 25 žiakov.

PRÍJMY ŠKD
ŠKD mal v roku 2018 schválený bežný rozpočet vo výške 12 656,00 €.
Vlastné príjmy boli schválené vo výške 1 060,00 €. Skutočné vlastné príjmy boli
spolu vo výške 1 040,00 €, z toho príspevok od rodičov bol 1 040,00 €.
V tejto výške bola ŠKD poskytnutá dotácia na nákup učebných pomôcok.

Rekapitulácia príjmov
Bežný transfer
Príspevok od rodičov - školné
Celkom

Suma
12 656,00
1 040,00

13 696,00

VÝDAVKY ŠKD - ČERPANIE ROZPOČTU
Rekapitulácia výdavkov
Mzdy a odvody
Tarifný plat
Osobný príplatok
Odmeny
Poistné - VšZP
Sociálne poistenie
Doplnkové sociálne poistenie
Spolu mzdy a odvody
Bežné výdavky
Interiérové vybavenie
Všeobecný materiál
Učebné pomôcky
Všeobecné služby
Prídel do sociálneho fondu
Náhrada príjmu - nemoc
Spolu bežné výdavky
Čerpanie rozpočtu celkom

Suma
6 685,37
160,62
1 792,01
873,37
2 159,68
77,22
11 748,27
92,29
157,13
1 476,17
6,48
73,11
142,55
1 947,73

13 696,00

Na osobné náklady zamestnanca bol použitý BT vo výške 11 748,27 €.
Interiérové vybavenie vo výške 92,29 € bolo hradené z BT.
Učebné pomôcky (písacie, kresliace potreby, hry ...../ boli vo výške 436,17 € hradené z BT
a vo výške 1 040,00 € zo školného.
Všeobecné služby /BOZP/ vo výške 6,48 € boli hradené z BT
Povinný prídel na tvorbu sociálneho fondu vo výške 73,11 € bol hradený z BT a tiež boli z BT
prostriedky vo výške 142,55 € použité na náhradu príjmu za nemoc.

5. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Centrum voľného času (CVČ) je školským zariadením, významným subjektom výchovy a

vzdelávania v čase mimo vyučovania a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež vo veku do 15 rokov.
CVČ bolo do 31. 8. 2014 samostatnou rozpočtovou organizáciou. Na základe rozhodnutia

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 2014-1475/17770:2-10C0/2 bolo od 1. septembra 2014 zaradené do siete škôl a školských zariadení ako súčasť Základnej školy s materskou školou Veľká Lomnica.
CVČ v roku 2018 zamestnávalo v hlavnom pracovnom pomere 2 zamestnancov, z toho

1 technicko-hospodárskeho a 1 pedagogického zamestnanca, ktorý je aj riadiacim pracovníkom.
CVČ malo k 30.6.2018 uzatvorený mimopracovný pomer so 43 zamestnancami a

k 31.12.2018 so 45 zamestnancami. Ide o pracovníkov, ktorí sú vedúcimi záujmových krúžkov
a pracovníci, ktorí vykonávajú mzdovú, ekonomickú a administratívnu agendu.
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo 810 žiakov 43 krúžkov.
V školskom roku 2018/2019 navštevuje 888 žiakov 45 krúžkov.
Niektoré deti mali záujem o viac ako 1 krúžok.

PRÍJMY CVČ
CVČ malo obdobie roka 2017 schválený rozpočet na mzdy, odvody a bežné výdavky
vo výške 68 515,00 €.
Zároveň CVČ bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo forme vzdelávacích
poukazov vo výške 20 544,00 €.
Z vratiek zdravotného poistenia malo CVČ príjem vo výške 109,80 €.
Rekapitulácia príjmov
Bežný transfer
Vzdelávacie poukazy
Príjem z vratiek ZP
Celkom

Suma
68 515,00
20 544,00
109,80

89 168,80

VÝDAVKY CVČ - ČERPANIE ROZPOČTU
Rekapitulácia výdavkov
Mzdy a odvody
Tarifný plat
Osobný príplatok
Príplatok za riadenie
Kreditový príplatok
Odmeny
Poistné - VšZP
Poistné - Dôvera
Poistné - Union
Sociálne poistenie
Doplnkové sociálne poistenie

Suma
17 573,15
2 525,86
2 391,22
432,09
4 080,00
4 327,35
1 585,50
146,40
15 366,96
408,57

Spolu mzdy a odvody
Bežné výdavky
Poštovné a telekomunikačné služby
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Materiál na krúžky
Podujatia, akcie
Všeobecné služby
Príspevok na stravu
Prídel do sociálneho fondu
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
Spolu bežné výdavky
Čerpanie rozpočtu celkom

48 837,10
161,00
879,64
453,64
2 985,08
553,42
28,08
164,92
253,92
34 852,00
40 331,70

89 168,80

Na osobné náklady zamestnancov (mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie a doplnkové dôchodkové poistenie) bol použitý bežný transfer vo výške 44 092,83 €, vzdelávacie poukazy
(VP) na zákonné sociálne poistenie vo výške 4 634,47 € a vratka poistného ZP vo výške 109,80 €
na úhradu zdravotného poistenia.
Z BT vo výške 161,00 € boli hradené telefónne poplatky a poštovné.
Na nákup výpočtovej techniky bolo použitých 486,72 € z BT a 392,92 € zo VP /tlačiareň/
Kancelárske potreby, náplne do tlačiarní, lekárničiek a drobný nákup materiálu na údržbu
spolu vo výške 453,64 € boli hradené z BT (všeobecný materiál).
Z BT vo výške 1 389,35 € bol zakúpený materiál na krúžky (počítačové a výtvarné pomôcky,
potraviny, hračky, šicie potreby), 1 595,73 € bolo použitých zo VP.
Podujatia vo výške 484,54 € boli hradené z BT a vo výške 68,88 € zo VP (Karneval, Fašiangy, Florbalové preteky, Superstar, Svetový deň mlieka, Cyklistické preteky, Jesenný futbalový turnaj, Deň boja proti drogám, Jánske ohne, Mikulášske a vianočné posedenie, Vianočný volejbalový
turnaj, Šachový turnaj, Deň zeme, Zdravá výživa ...).
Všeobecné služby /BOZP/ vo výške 28,08 € boli hradené z BT.
Z BT bol hradený zamestnancom príspevok na stravu vo výške 164,92 € a vo výške 253,92 €
povinná tvorba sociálneho fondu.
Mimopracovné odmeny pre vedúcich krúžkov boli vo výške 13 852,00 € hradené zo VP.
Z bežného tranferu boli hradené mimopracovné odmeny pre vedúcich krúžkov a pre technicko-hospodárskych pracovníkov vo výške 21 000,00 €.

6. TVORBA A ČERPANIE SOCIÁLNEHO FONDU
Organizácia v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. a Dodatku kolektívnej zmluvy č. 3 tvorí sociállny fond vo výške 1,05 % hrubých miezd zamestnancov.
Z tvorby SF zametnávateľ poskytol zamestnancom príspevok na stravovanie vo výške 0,25 €
na jeden odobratý obed, zamestnancom bol poskytnutý nepeňažný príjem formou TESCO
poukážok v priemernej výške 60,00 €, boli zakúpené lístky na kultúrne podujatie a uhradené
príspevky na jubileá a za odpracované roky a tiež príspevok na pohreb člena rodiny.
Rekapitulácia tvorby a čerpania SF
Rekapitulácia príjmov
Zostatok tvorby SF k 31. 12. 2017
Tvorba SF v r. 2018
Spolu SF
Rekapitulácia výdavkov
Stravovanie zamestnancov
TESCO poukážky
Vstupenky na kultúrne podujatie
Príspevok na jubileá a odpracované roky
Príspevok na kyticu /odchod do dôchodku/
Spolu čerpanie SF
Zostatok tvorby SF k 31. 12. 2018

Suma
3 159,60
8 673,42
11 833,02
2 328,50
2 500,00
1 235,00
1 050,00
40,00
7 153,50
4 679,52

