
Komentár k návrhu  potreby rozpočtu na ZŠ  s MŠ Hargašova  za  rok 
2019. 

Návrh rozpočtu na  hospodársky rok 2019 je tvorený z prísľubu zdrojov štátneho rozpočtu cez 
prenesené kompetencie a tiež zo zdrojov zriaďovateľa na konkrétne potreby  fungovania  všetkých 
stredísk školy, a to základná škola , školský klub a materská škola.   

Príjmy na zabezpečenie čerpania rozpočtu  základnej školy / ďalej len ZŠ/ zostávajú aj v roku 2019 
zabezpečené predovšetkým preneseným výkonom štátnej správy  zo zdroja štátneho rozpočtu. Pre 
rok 2019 je štátnym rozpočtom stanovená výška prepočítaného normatívu na jedného žiaka 1573,45€  
Podľa štatisticky vykázaného počtu žiakov k 1.9.2018 sme kvalifikovaným predpokladom v návrhu 
stanovili výšku preneseného výkonu podľa normatívu na 777147€ a spracovali  návrh čerpania 
rozpočtu podľa jeho pravidiel.  

Do rozpočtu sme navrhli aj iné zdroje:  Nájomné , dary, vratky  za energie, resp. dobropisy a tiež stravné 
zrazené zamestnancom. Tieto ZŠ odosiela na účet MČ a sú opätovne škole refundované. Čerpanie 
týchto prostriedkov je určené na úhradu stravného a rekonštrukčné práce a opravy školy.  

Nenormatívne prostriedky : účelovo viazané na konrétny účel -  lyžiarsky výcvik pre 41 žiakov, škola 
v prírode pre 70 žiakov, učebnice prvouky, resp. angličtiny- prisľúbené , realizované, rozdiel je 
povinnosť vrátiť do štátneho rozpočtu. 

 MZDY- Základná škola s materskou školou predpokladá zamestnanosť  k 1.01.2019 55 zamestnancov, 
z toho základná škola 30 pedagogických zamestnancov, 1 odborný zamestnanec a 4 nepedagogických 
zamestnancov, materská škola v šiestich triedach 12 pedagogických zamestnancov  6 nepedagogických 
zamestnancov, školský klub v deviatich oddeleniach 7 + 2 na skrátený úväzok pedagogických 
zamestnancov a 1 nepedagogický zamestnanec.  Rozpočtovaná výška mzdových prostriedkov 
a zákonných odvodov je normatívom upravená smerom hore u pedagogických aj nepedagogických 
pracovníkov o príslušné percentá. 

Energie a prevádzka školy boli prispôsobené zmluvným a prevádzkovým nárokom fungovania všetkých 
stredísk. Plánované  navýšenie čerpania energií   je zdôvodnené rozšírením kapacity využívaných plôch 

- 2 nové triedy pavilónu A - ZŠ zaradené do užívania v 9 mesiaci 2018 
- telocvičňa   – plánované zaradenie do užívania  v 3 mesiaci 2019 
- 2 nové triedy + jedáleň MŠ – plánované zaradenie do užívania  v 9 mesiaci 2019 

Školský  klub detí,/ďalej len ŠKD/ jeho fungovanie je zabezpečené prostredníctvom originálnych 
kompetencií pre súčasný stav žiakov v 9 oddeleniach. Rozpočet na rok 2019 vo výške 139 195 € sme 
vytvorili podľa reálnej spotreby a rozpočtovali sme jednotlivé nároky ŠKD. Súčasťou rozpočtovej čiastky 
je -navýšenie mzdových nárokov pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov.  

Materská škola/Ďalej len MŠ/  Fungovanie MŠ je zabezpečené prostredníctvom originálnych 
kompetencií.  Rozpočet na rok 2019 je spracovaný na fungovanie  súčasného stavu šiestich tried . 

 

 



/Ilustrácia rozpočtu zariadenia pre dve nové triedy a jedáleň:/   Vybavenie tried – nábytok : 

72 ks šatňové skrinky 3 triedy 3 800,-       
80 ks stoličky (2 triedy + jedáleň) 2 400,- 
20 ks stoly ( 2 triedy + jedáleň) 2 050,- 
1 ks stôl učiteľský do jedálne 100,- 
6 ks stoličky pre uč. do jedálne 200,- 
2 ks stoly učiteľské 300,- 
4 ks stoličky učiteľské 160,- 
48 ks matrac na plastové postieľky 1 000,- 
48 ks plastové postieľky s nožičkami 1 560,- 
2 ks kuchynka 1 260,- 
4 ks vysoká dvojdverová skriňa 580,- 
6 ks skriňa 690,- 
1 ks skriňa s výsuvnými policami 520,- 
Nábytkové zostavy 4 000,- 
3 ks šatňová skriňa pre učiteľky 380,- 
Koberce 1 000,- 

Spotrebný materiál: 
96 ks plachty 500,- 
96 ks obliečky na paplón 720,- 
48 ks paplón 650,- 
6 ks korková tabuľa 180,- 
2 ks magnetické tabule 100,- 
Spolu: 2 150,- 
Didaktická technika: 
2 ks interaktívna tabuľa 3 000, 
2 ks notebook 800,-  
 

Rozpočet MŚ je spracovaný na  

- osobné náklady s prihliadnutím na nové podmienky-navýšenie  pre pedagogických aj 
nepedagogických zamestnancov /200493€/.   

-    prevádzku. Rozpočtovanie prevádzky je rozpracované v tabuľke MŠ.  V časti interiérového vybavenia 
sme na rok 2019 zapracovali len základné vybavenie nábytku pre dve nové triedy a jedáleň  
/DHM/,pretože zatiaľ nevieme odhadnúť možnosti plánovaného inkluzívneho predprimárneho 
vzdelávania. Toto plánujeme zaradiť na rok 2020. Taktiež sme v rozpočte na rok 2019 nezahrnuli 
tienenie , nakoľko okná sú atypické a je potrebné technické vyriešenie zatienenia.   Vybavenie 
hračkami, učebnými a kompenzačnými pomôckami je v rozpočte stanovené samostatnou položkou 
a v materiálovom zabezpečení je zahrnuté aj textilné vybavenie nových tried.  V časti opravy a údržba 
je zahrnutá  čiastka určená na upratovanie nových tried a uvedenie do používania. 

 

 

 

 Spracovala: PaedDr. Zuzana Kaliariková, riaditeľka školy 

Ing.Ľubica Horvathova -  ekonómka školy 

 
   

 

 
   



 

 

 

 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


