
 

 

    

 
Telefón Bankové spojenie  IČO: 17050448           e-mail                Internet 
043/5381 405 SK23 8180 0000 0070 0048 8503 DIČ: 2022454192           ssnizna@ssnizna.sk                www.ssnizna.sk 
043/5381 581                                                                                                                           

Správa k hospodáreniu k 31.12.2014 
 
Počet pracovníkov:  k 01. 09. 2013  ped.      66    

100 os.   neped.  34    
Počet žiakov:  657        

 
Spojená škola v účtovnom období k 31. 12. 2014 hospodárilo s prostriedkami príspevku zo 

štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie - 111, originálne kompetencie - 41), prostriedkami 
z vlastných výnosov organizácie (46), projekty, dary (71), ESF – Nové trendy odbornej prípravy (11T1, 
11T2, 13T1, 13T2) a štipendiá.  

Výška normatívu je podhodnotená a škola ako aj školské zariadenia nedostávajú dostatok 
finančných prostriedkov na pokrytie základných prevádzkových nákladov, bežná údržba objektov 
a zariadení nie je vykonávaná v takom rozsahu ako je potrebné, rastie skrytá zadlženosť objektov. 
Príjmy z vlastných zdrojov sú predovšetkým zo služieb, z nájmu nebytových priestorov, výber za stravu 
zamestnancov a žiakov, ubytovanie žiakov v ŠI, odborná prax žiakov, dary škole, školské služby 
všeobecného charakteru a pod. 

Vzdelávacie poukazy na rok 2014 = 17 480,00 €  
 
a) finančné prostriedky od ŽSK (MŠVVaŠ SR) k 31.12. 2014/zdroj 111/     € 

Osobné 
náklady IKT 

z toho 
odchodné maturita účelovo určené 

prevádzka 
spolu  ROZPOČET 

 
1 293 538 

 4647 3477 3 113 11 606 
292 938 

 
1 586 476 

 
 
b) finančné prostriedky od ŽSK /zdroj 41/ k 31. 12. 2014  
 Školský internát         124 141,00 € 
 Školská jedáleň          36 705,00 € + 3 024,00 (kapitálové) = 39 729,00 € 
             
c) tržby z predaja služieb /zdroj 46/   k 31. 12. 2014   

 - hlavná činnosť  100 628,00 € 
 - podnikateľská činnosť     3 179,00 € 
 

Spojená škola k 31.12.2014 mala hospodársky výsledok  + 6396,52 €,  a podnikateľská činnosť  
+ 1,38 €, ktorý vyjadruje len účtovnú hodnotu, nie skutočnosť.   

Finančné prostriedky na školskú jedáleň sú nedostatočné. Nezobrazujú skutočné náklady na 
zdravú výživu. 

Prostriedky z vlastných výnosov boli použité spätne na prevádzku školy na doplnenie 
financovania a zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a k rozvoju vzdelanostnej úrovne ako 
žiakov a zamestnancov, ale aj obyvateľov. Z uvedeného vyplýva, že Spojená škola sa maximálnou 
mierou podieľa na dofinancovaní prevádzkových nákladov spojených so zabezpečením celkovej 
prevádzky školy a k rozvoju vzdelanostnej úrovne regiónu. 
 
V Nižnej 21. 01. 2015 
Vypracoval: Ing. Roman Javorek 

  Ing.  Peter Smolár 
            riaditeľ Spojenej školy                                                                                                                                            
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