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ÚVOD 
 
 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie ako zriaďovateľ škôl a školských 
zariadení predkladá v súlade s ustanovením § 7, ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
súhrnnú správu o hospodárení škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti za rok 2010. 
 
 Súhrnná správa obsahuje celkovú analýzu výsledkov hospodárenia škôl a tých 
školských zariadení, ktoré v rozpočtovom roku 2010 použili finančné prostriedky 
z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Správa neobsahuje údaje týkajúce sa financovania materských škôl, základných umeleckých 
škôl a školských zariadení z výnosu dane z príjmov fyzických osôb poskytovaných z rozpočtov 
obcí a vyšších územných celkov.  
 
 Pre zber a spracovanie údajov bola použitá internetová aplikácia (www.vykazy.sk), 
pomocou ktorej boli zozbierané a zosumarizované údaje zo správ o hospodárení všetkých 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti. Súčasťou súhrnnej správy je protokol zriaďovateľa – 
Súhrnný výkaz k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2010, ID protokolu: EEMKRKLYBG, 
dátum vygenerovania protokolu: 13.04.2011.      
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1 Základné informácie o subjektoch v zriaďovateľskej pôsobnosti  
 
 

V roku 2010 pôsobilo v zriaďovateľskej pôsobnosti celkom 28 právnych subjektov, 
ktorým boli na činnosť poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky. Sú uvedené v súhrnnom výkaze  k súhrnnej správe o hospodárení za 
rok 2010 (ďalej len „súhrnný výkaz“) na s. 4 – 5. Štruktúra uvedených subjektov: 

 

• základná škola s materskou školou    6 

• základná škola      9 

• gymnázium       4 

• stredná zdravotnícka škola     1 

• stredná odborná škola     1 

• špeciálna základná škola     1 

• spojená škola       4 

• centrum voľného času     2 
 
K 1. januáru 2010 boli na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky vykonané tieto zmeny v sieti škôl a školských zariadení: 
 

• Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-28642/39368-40:916 zo dňa 14. decembra 2009 bola 
zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Cirkevná spojená 
škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín, s organizačnými zložkami: 

o  Základná škola s materskou školou Andreja Radlinského, Okružná 2062/25, 
Dolný Kubín 

o Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín 
s termínom k 1. januáru 2010. K uvedenému termínu bola škola zriadená. 

• Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-28642/39369-38:916 zo 14. decembra 2009 bolo 
vyradené zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Cirkevné 
gymnázium Andreja Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín k 31. decembru 
2009. K uvedenému termínu bola škola zrušená.  

• Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-28642/39365-39:916 zo 14. decembra 2009 bola zo 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradená Základná škola 
s materskou Andreja Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín so svojimi 
súčasťami: Školský klub detí, školská jedáleň, školské stredisko záujmovej činnosti 
k 31. decembru 2009. K uvedenému dátumu bola škola zrušená.  

• Rozhodnutím MŠ SR č.: 
o CD-2009-28642/43151-46:916 zo dňa 16. decembra 2009 bola vyradená zo 

siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Špeciálna materská škola 
internátna Jána Vojtaššáka v Levoči k 31. decembru 2009 

o  CD-2009-28642/43156-48:916 zo dňa 16. decembra 2009 bola vyradená zo 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Špeciálna základná škola 
internátna Jána Vojtaššáka v Levoči k 31. decembru 2009  

o  CD-2009-28642/43159-49:916 zo 16. decembra 2009 bola vyradená Základná 
škola internátna pre sluchovo postihnutých Jána Vojtaššáka v Levoči so 
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súčasťami: školský internát, výdajná školská jedáleň zo siete škôl a školských 
zariadení k 31. decembru 2009 

o  CD-2009-28642/43156-48:916 zo 16. decembra 2009 bol vyradený Školský 
klub detí, Kláštorská 24/a, Levoča zo siete škôl a školských zariadení k 31. 
decembru 2009 

o  CD-2009-28642/43160-50:916 zo 16. decembra 2009 bolo vyradené Centrum 
špeciálno-pedagogického poradenstva, Kláštorská 24/a, Levoča zo siete škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky k 31. decembru 2009. 
K uvedenému dňu boli školy a školské zariadenia zrušené. 

• Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-38082/41633-1:916 zo 16. decembra 2009 bola od 1. 
januára 2010 do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená 
Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Kláštorská 24/a, Levoča s týmito 
organizačnými zložkami:  

o Špeciálna materská škola Jána Vojtaššáka internátna, Levoča 
o Špeciálna základná škola Jána Vojtaššáka internátna, Levoča 
o Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Jána Vojtaššáka 

internátna, Levoča 
o Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Jána Vojtaššáka internátna, 

Levoča 
o Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jána 

Vojtaššáka internátna, Levoča  
o Základná škola pre žiakov s autizmom Jána Vojtaššáka internátna, Levoča 
o  Praktická škola Jána Vojtaššáka internátna, Levoča 

K uvedenému termínu bola škola zriadená.  

• Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-28642/41055-42:916 z 15. decembra 2009 bola zo 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradená Základná škola sv. 
Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy a Školský klub detí pri ZŠ sv. J. Krstiteľa, 
Sp. Vlachy k 31. decembru 2009. K uvedenému dátumu bola škola zrušená. 

• Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-28642/47073-76:916 z 15. decembra 2009 bola zo 
siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky vyradená Cirkevná základná 
umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy k 31. decembru 
2009. K uvedenému dátumu bola škola zrušená.  

• Rozhodnutím MŠ SR č. CD-2009-28642/41057-43:916 z 15. decembra 2009 bola ku 
dňu 1. január 2010 do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená 
Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy s týmito zložkami:  

o  Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy  
o  Základná umelecká škola sv. Jána Krstiteľa, Komenského 6, Spišské Vlachy 
K uvedenému dátumu bola škola zriadená.        

 
 V tab. č. 1 uvádzame prehľad o počte škôl, tried a žiakov v školách, v ktorých sa 
vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v školskom roku 2009/2010 
a 2010/2011.  
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Tabuľka č. 1 Prehľad o počte škôl, tried a žiakov  
 
 

  

počet škôl  počet tried počet žiakov 

2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011 

základné školy 18 18 208 204 3843 3742 

gymnáziá  6 6 55 57 1439 1444 

stredná odborná škola  2 2 20 22 443 413 

špeciálna ZŠ* 3 3 28 33 156 248 

praktická škola 1 1 1 1 6 10 

SPOLU 30 30 312 317 5887 5857 

        
*pri špeciálnych základných školách uvádzame aj špeciálne triedy a žiakov v špeciálnych triedach v základných 
školách   
 
 Počet škôl sa v školskom roku 2010/2011 oproti školskému roku 2009/2010 nezmenil. 
Znížil sa počet právnych subjektov tým, že boli zriadené 3 nové spojené školy. Stúpol celkový 
počet tried (v gymnáziách, SOŠ a špeciálne triedy), klesol celkový počet žiakov o 30 žiakov. 
Nárast počtu tried pri zníženom počte žiakov bol spôsobený znížením najvyššieho počtu 
žiakov v triede základnej a strednej školy (zákon č. 245/2008 Z. z.).  
 
 V školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie bol 
v roku 2010 priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov celkom 618,1, z toho 
pedagogických a odborných zamestnancov 480,1 (čo je 78 % z celkového počtu). Mzdové 
náklady a priemernú mzdu uvádzame v tabuľke č. 2. Oproti roku 2009 sa celkový počet 
zamestnancov zvýšil o 6,9 zamestnanca, u pedagogických a odborných zamestnancoch sa 
celkový počet zvýšil o 2,4 zamestnanca. V grafe č. 1 prezentujeme priemernú mzdu za rok 
2009 a za rok 2010.  
 
Tabuľka č. 2 Počet zamestnancov, mzdové náklady a priemerná mzda 
 
 

Obdobie 

Priemerný evidenčný 
prepočítaný počet 

zamestnancov 
Mzdové náklady (€) Priemerná mzda (€) 

celkom 
z toho 

celkom 
z toho 
pedag. 

a odbor. 
celkom 

z toho 
pedag. 

a odbor.  
pedag. odbor. 

1. Q 611,0 479,2 2,5 1 260 661 1 076 217 516,82  558,55 

2. Q 623,1 484,5 2,5 1 328 834 1 130 047 533,16 580,11 

3. Q 600,9 462,9 2,5 1 209 654 1 016 158 503,27 545,85 

4. Q 637,3 493,7 3,3 1 484 307 1 251 959 582,27 629,76 

Rok 2010 618,1 480,1 2,7 5 283 456 4 474 381 712,33 772,30 

    
 
 



 

Graf č. 1 Priemerná mzda  
 

 
 Z údajov v grafe vidieť rozdiel v
pedagogických zamestnancov. Oproti roku 2009 sa mierne zvýšila priemerná mzda: 
u zamestnancoch celkom o
K 1. januáru boli pedagogickým zamestnancom upravované platy v
tarifami podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, u
odmeňovanie podľa mzdového predpisu v
311/2001 Z. z. Zákonník práce.   
 

2 Prehľad o zdrojoch financovania škôl
 
 Celkový prehľad o zdrojoch financovania uvádzame v
zriaďovateľ škôl a školských zariade
zo štátneho rozpočtu a prostriedky z

• finančné prostriedky presunuté z

• zdroje získané v roku 2010 vo výške 
 

2.1 Prostriedky zo štátneho rozpočtu 
 
Z celkových disponibilných zdrojov v

9 011 186 € (t. j. 99,13 %), z
2010 vo výške 8 990 297 €
2009 do roku 2010 uvádzame v
finančných prostriedkov do rozpočtu roku 2010 bol v
31. marca 2010, preto finanč
2010 boli školám poskytnuté len finančné prostriedky na bežné výdavky, zdroje na 
kapitálové výdavky v roku 2010 neboli poskytnuté. 

660
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698,7

 

grafe vidieť rozdiel v priemernej mzde celkom a
pedagogických zamestnancov. Oproti roku 2009 sa mierne zvýšila priemerná mzda: 

zamestnancoch celkom o 13,63 €, u pedagogických a odborných zamestnancoch o
li pedagogickým zamestnancom upravované platy v

tarifami podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, u prevádzkových zamestnancov je 

dového predpisu v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonník práce.    

zdrojoch financovania škôl 

zdrojoch financovania uvádzame v tabuľke č. 3. 
školských zariadení (CVČ) disponibilných celkom  9 0

prostriedky z iných zdrojov), z toho: 

finančné prostriedky presunuté z roku 2009 predstavovali 24 516 

roku 2010 vo výške 9 065 633 €  

2.1 Prostriedky zo štátneho rozpočtu  

Z celkových disponibilných zdrojov v roku 2010 tvorili prostriedky zo štátneho rozpočtu
, z toho presunuté z roku 2009 vo výške 20
€. Prehľad o školách, ktoré presunuli finančné prostriedky z

2009 do roku 2010 uvádzame v tabuľke č. 4. Poznamenávame, že celý objem presunutých 
finančných prostriedkov do rozpočtu roku 2010 bol v súlade s platnými predpismi použitý do 
31. marca 2010, preto finančné prostriedky neboli vrátené do štátneho rozpočtu. 
2010 boli školám poskytnuté len finančné prostriedky na bežné výdavky, zdroje na 

roku 2010 neboli poskytnuté.   

2009 2010

698,7

712,33

754,2

772,3

zamestnanci celkom 

pedagogickí a odb. 
zamestnanci 

7 

 

priemernej mzde celkom a priemernej mzde 
pedagogických zamestnancov. Oproti roku 2009 sa mierne zvýšila priemerná mzda: 

odborných zamestnancoch o 18,10 €. 
li pedagogickým zamestnancom upravované platy v súlade s platovými 

odmeňovaní niektorých 
prevádzkových zamestnancov je 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 

tabuľke č. 3. V roku 2010 mal 
090 149 € (prostriedky 

516 € 

prostriedky zo štátneho rozpočtu 
20 889 € a zdroje za rok 

školách, ktoré presunuli finančné prostriedky z roku 
tabuľke č. 4. Poznamenávame, že celý objem presunutých 

platnými predpismi použitý do 
né prostriedky neboli vrátené do štátneho rozpočtu. V roku 

2010 boli školám poskytnuté len finančné prostriedky na bežné výdavky, zdroje na 

zamestnanci celkom 

pedagogickí a odb. 
zamestnanci 
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Tabuľka č. 3 Prehľad o zdrojoch financovania 
 

Ukazovateľ 
Presun z 

roku 2009 
Zdroje rok 

2010 
Zdroje 
celkom  

% 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole 
MŠ SR cez KŠÚ spolu  (§ 2 ods. 2 písm. a) zákona) 

20 889 8 990 297 9 011 186 99,13 

Prostriedky od zriaďovateľov cirkevných škôl (§ 2 ods. 2 
písm. c) zákona)  

0 13 559 13 559 0,15 

Vo vybraných školských zariadeniach príspevky od žiakov, 
rodičov alebo inej osoby,  ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelanie (§ 2 ods. 2 písm. d) zákona) 

0 0 0 0,00 

Príspevky a dary (§ 2 ods. 2 písm. g) zákona) 3 627 22 243 25 870 0,28 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§ 2 ods. 2 písm. h) 
zákona) 

0 28 698 28 698 0,32 

Príspevky od zamestnávateľov a zamestnávateľských 
zväzov (§ 2 ods. 2 písm. f) zákona) 

0 10 836 10 836 0,12 

Zdroje financovania SPOLU 24 516 9 065 633 9 090 149 100,00 

 
Tabuľka č. 4 Presunuté finančné prostriedky z roku 2009 
 

Škola Sídlo 

Nevyčerpané 
finančné 

prostriedky v 
roku 2009 

Presunuté 
finančné 

prostriedky do 
roku 2010 

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 197 197 

ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 45 45 

ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého  Klčov 5 599 5 599 

ZŠ Juraja Sklenára  Letanovce 858 858 

Spojená škola J. Vojtaššáka internátna Levoča 1 197 1 197 

ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš 182 182 

CZŠ sv. Gorazda Námestovo 230 230 

ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera Podolínec 1 191 1 191 

Cirkevná spojená škola Poprad 1 155 1 155 

ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany 313 313 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves 152 152 

Cirkevná spojená škola  Spišské Vlachy 1 661 1 661 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 85 85 

ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená 93 93 

ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín 200 200 

ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná 7 731 7 731 

SPOLU 20 889 20 889 



 

2.2 Mimorozpočtové prostriedky 
 
 Na financovanie nákladov na mzdy a
prostriedky z mimorozpočtových zdrojov.
z disponibilných zdrojov. Na grafe č. 2 je zobr
Najviac mimorozpočtových zdrojov v
v Kežmarku.  
 
Tabuľka č. 5 Mimorozpočtové zdroje
 

ŠKOLA 

CSŠ, Dolný Kubín  

ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča

SZŠ Š. Kluberta, Levoča 

SŠJVI, Levoča 

SOŠ sv. K. Hofbauera, Podolínec

ŠZŠ sv. K. Hofbauera, Podolínec

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. N. Ves

Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, St. Ľubovňa

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, St. Ľubovňa

ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín 

SPOLU 

  
Graf č. 2 Mimorozpočtové zdroje 
 

 

36%

2.2 Mimorozpočtové prostriedky  

Na financovanie nákladov na mzdy a prevádzku využili školy možnosť získať finančné 
mimorozpočtových zdrojov. Celkom 14 škôl takto získalo 

Na grafe č. 2 je zobrazená štruktúra mimorozpočtových zdrojov. 
Najviac mimorozpočtových zdrojov v absolútnom vyjadrení získala ZŠ s

Mimorozpočtové zdroje 

Prostriedky 
od 

zriaďovateľa 
(§2 ods. 2 
písm. c) 

Príspevky 
a dary (§ 
2 ods. 2 
písm. f/) 

Iné zdroje 
(§ 2, ods. 
2, písm. 

g/) 

    3 526

ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok     24 871

Gymnázium sv. F. Assiského, Levoča   3 600   

  165   

  3 112   

SOŠ sv. K. Hofbauera, Podolínec   13 789   

ŠZŠ sv. K. Hofbauera, Podolínec   1 297 11

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok     78

ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany   798 134

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. N. Ves 6 360     

Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves 960     

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, St. Ľubovňa     45

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, St. Ľubovňa 6 239   33

  3 109   

13 559 25 870 28 698

Mimorozpočtové zdroje  

17%

33%

14% Prostriedky od 
zriaďovaetľa

Príspevky a dary

Iné zdroje

Príspevky od 
zamestnávateľov

9 

školy možnosť získať finančné 
Celkom 14 škôl takto získalo 78 963 €, čo je 0,87 % 

azená štruktúra mimorozpočtových zdrojov. 
absolútnom vyjadrení získala ZŠ s MŠ sv. Kríža 

Iné zdroje 
(§ 2, ods. 
2, písm. 

Príspevky od 
zamestnávateľov 

(§ 2, ods. 2, 
písm. e/) 

3 526   

24 871   

  

  

  

10 836 

11   

78   

134   

  

  

45   

33   

  

28 698 10 836 

 

Prostriedky od 
zriaďovaetľa

Príspevky a dary

Iné zdroje

Príspevky od 
zamestnávateľov



 

3  Prehľad o štruktúre poskytnutých finančných prostriedko
    z rozpočtovej kapitoly MŠVV
 
 Na financovanie škôl a
príspevok na výchovu a vzdelávanie) z
výskumu a športu SR v roku 2010 boli pridelené finančné prostriedky celkom vo výške 
8 990 297 €. Z rozpočtu roku 2009 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 
disponibilné zdroje zo štátneho rozpočtu v
Uvedený objem finančných prostriedkov bol určený na bežné výdavky. Finančné prostriedky 
na kapitálové výdavky v uvedenom roku neboli poskytnuté. Podrobný prehľad o
poskytnutých finančných prostriedkov podľa účelu určenia uvádzame v
normatívnych a nenormatívnych prostriedkov na
 
Tabuľka č. 6 Štruktúra poskytnutých finančných prostriedkov
 

Číslo r.  

1 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej 
kapitole MŠ SR cez KŠÚ 

2 Bežné výdavky spolu 

3 normatívne - súčet r. 4 a 5

4 mzdy a poistné 

5 prevádzka 

6 nenormatívne - súčet r. 7 až 14

7 odchodné (§ 4 ods. 12 zákona)

8 na dopravu žiakov (§ 4a ods. 1 písm. a) zákona)

9 na asistentov učiteľa (§ 4a ods. 1 písm. b) zákona)

10 za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona)

11 riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona)

12 rozvojové projekty (§ 4d zákona)

13 vzdelávacie poukazy (§ 7 ods. 8 zákona)

14 príspevok na výchovu a

15 Kapitálové výdavky 

16 
rekonštrukcia školských objektov a
škôl a školských zariadení (§ 3 ods. 2 písm. b) 
zákona) 

17 riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona)

18 rozvojové projekty (§ 4d zákona)

     
Graf č. 3 Podiel normatívnych 
 

štruktúre poskytnutých finančných prostriedko
rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR   

a financovanie škôl a školských zariadení (CVČ – záujmové vzdelávanie, MŠ 
vzdelávanie) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, 

roku 2010 boli pridelené finančné prostriedky celkom vo výške 
rozpočtu roku 2009 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 

disponibilné zdroje zo štátneho rozpočtu v roku 2010 predstavovali objem 
Uvedený objem finančných prostriedkov bol určený na bežné výdavky. Finančné prostriedky 

uvedenom roku neboli poskytnuté. Podrobný prehľad o
poskytnutých finančných prostriedkov podľa účelu určenia uvádzame v

nenormatívnych prostriedkov na grafe č. 3.  

a poskytnutých finančných prostriedkov  

Ukazovateľ 
Presun z 

roku 2009 
Zdroje r

20

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej 
kapitole MŠ SR cez KŠÚ - súčet r. 2 a 15 

20 889 8 990 297

Bežné výdavky spolu - súčet r. 3 a 6 20 889 8 990 297

súčet r. 4 a 5 14 012 8 727 856

0 7 146 547

14 012 1 581 309

súčet r. 7 až 14 6 877 262 441

ods. 12 zákona) 0 

na dopravu žiakov (§ 4a ods. 1 písm. a) zákona) 6 136 

na asistentov učiteľa (§ 4a ods. 1 písm. b) zákona) 0 

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona) 0 

havarijných situácií (§ 4c zákona) 0 

rozvojové projekty (§ 4d zákona) 0 

vzdelávacie poukazy (§ 7 ods. 8 zákona) 741 111 485

príspevok na výchovu a vzdeláv. (§ 6b zákona) 0 

Kapitálové výdavky - súčet r. 16 až 18 0 

rekonštrukcia školských objektov a modernizácia 
školských zariadení (§ 3 ods. 2 písm. b) 0 

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona) 0 

rozvojové projekty (§ 4d zákona) 0 

Podiel normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov

97%

3%

normatívne

nenormatívne

10 

štruktúre poskytnutých finančných prostriedkoch 

záujmové vzdelávanie, MŠ – 
Ministerstva školstva, vedy, 

roku 2010 boli pridelené finančné prostriedky celkom vo výške 
rozpočtu roku 2009 boli presunuté finančné prostriedky vo výške 24 516 €, 

roku 2010 predstavovali objem 9 011 186 €. 
Uvedený objem finančných prostriedkov bol určený na bežné výdavky. Finančné prostriedky 

uvedenom roku neboli poskytnuté. Podrobný prehľad o štruktúre 
poskytnutých finančných prostriedkov podľa účelu určenia uvádzame v tabuľke č. 6, podiel 

Zdroje rok 
2010 

Zdroje 
celkom  

990 297 9 011 186 

990 297 9 011 186 

727 856 8 741 868 

146 547 7 146 547 

581 309 1 595 321 

262 441 269 318 

16 394 16 394 

77 004 83 140 

40 680 40 680 

4 600 4 600 

0 0 

0 0 

111 485 112 226 

12 278 12 278 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

nenormatívnych finančných prostriedkov 

 

normatívne

nenormatívne



 

Normatívne finančné prostriedky 
  

Normatívne finančné prostriedky určené na bežné výdavky tvorili 97 % z
objemu poskytnutých finančných prostriedkov. 
v roku 2010 bolo poskytnutých 
výšky poskytnutých normatívnych prostriedkov boli finančné prostriedky rozpísané na: 

• mzdy a poistné (osobné náklady) vo výške 
neboli použité finančné prostriedky presunuté z

• prevádzku vo výške 
prostriedky presunuté z

 
 
 
Nenormatívne finančné prostriedky
 
 Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky v
tvorené finančnými prostriedkami presunutými z
prostriedkami poskytnutými v
nenormatívnych prostriedkov uvádzame na grafe č. 4. 
prostriedkov bolo určených na vzdelávacie poukazy, 31 % nenormatívnych prostriedkov 
tvorili finančné prostriedky určené na dopravu žiakov. 
 
Graf č. 4 Štruktúra nenormatívnych prostriedkov
 
 

 
 
 
Nenormatívne finančné prostriedky boli poskytnuté školám na: 

• odchodné (§ 4, ods. 12 zákona č. 597/2003 Z. z.) 
z roku 2009 nebol. Prehľad o
uvádzame v tabuľke č. 6. 

 
 

odchodné

asistenti učiteľa pre žiakov so ZZ

vzdelávacie poukazy

Normatívne finančné prostriedky  

Normatívne finančné prostriedky určené na bežné výdavky tvorili 97 % z
objemu poskytnutých finančných prostriedkov. Z roku 2009 bolo presunutých 14 012 

roku 2010 bolo poskytnutých 8 727 856 €, celkové zdroje spolu 8 
výšky poskytnutých normatívnych prostriedkov boli finančné prostriedky rozpísané na: 

(osobné náklady) vo výške 7 146 547 € (81,75 %); na tento účel 
neboli použité finančné prostriedky presunuté z roku 2009  

vo výške 1 595 321 € (18,25 %); na tento účel boli použité aj finančné 
prostriedky presunuté z roku 2009 vo výške 14 012 € 

ostriedky 

Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky v celkovej výške 
tvorené finančnými prostriedkami presunutými z roku 2009 vo výške 6 877 
prostriedkami poskytnutými v roku 2010 vo výške 262 441 €. 
nenormatívnych prostriedkov uvádzame na grafe č. 4. Najväčšia časť, 42 % nenormatívnych 
prostriedkov bolo určených na vzdelávacie poukazy, 31 % nenormatívnych prostriedkov 
tvorili finančné prostriedky určené na dopravu žiakov.  

normatívnych prostriedkov 

Nenormatívne finančné prostriedky boli poskytnuté školám na:  

(§ 4, ods. 12 zákona č. 597/2003 Z. z.) – v celkovej výške 
roku 2009 nebol. Prehľad o školách, ktorým boli tieto prostriedky poskytnu

tabuľke č. 6.  

6%

31%

15%

2%

42%

4%

doprava žiakov

asistenti učiteľa pre žiakov so ZZ mimoriadne výsledky žiakov

vzdelávacie poukazy príspevok na výchovu a vzdelávanie

11 

Normatívne finančné prostriedky určené na bežné výdavky tvorili 97 % z celkového 
roku 2009 bolo presunutých 14 012 €, 

 741 868 €. Z celkovej 
výšky poskytnutých normatívnych prostriedkov boli finančné prostriedky rozpísané na:  

(81,75 %); na tento účel 

(18,25 %); na tento účel boli použité aj finančné 

celkovej výške 269 318 € boli 
roku 2009 vo výške 6 877 € a finančnými 

€. Prehľad o štruktúre 
Najväčšia časť, 42 % nenormatívnych 

prostriedkov bolo určených na vzdelávacie poukazy, 31 % nenormatívnych prostriedkov 

 

celkovej výške 16 394 €; presun 
školách, ktorým boli tieto prostriedky poskytnuté 

mimoriadne výsledky žiakov

príspevok na výchovu a vzdelávanie
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Tabuľka č. 6 Školy a výška poskytnutého odchodného 
 

Škola Sídlo Odchodné 

Cirkevná spojená škola   Dolný Kubín 2 150 

ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 3 362 

SZŠ Štefana Kluberta Levoča 987 

Cirkevná spojená škola Poprad 1 437 

ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany 788 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves 4 042 

CG Štefana Mišíka Spišská Nová Ves 688 

ZŠ sv. Michala Spišské Tomášovce 722 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 2 218 

SPOLU 16 394 

 

• doprava žiakov (§ 4a ods. 1 písm. a/ zákona 597/2003 Z. z.) – v celkovej výške 83 140 
€, z toho presunuté z roku 2009 vo výške 6 136 €, poskytnuté v roku 2010 vo výške 
77 004 €. Prehľad o školách, ktorým boli tieto prostriedky poskytnuté v roku 2010 
uvádzame v tabuľke č. 7.       

 
Tabuľka č. 7 Školy a výška finančných prostriedkov na dopravu žiakov v roku 2010   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (§ 4a, ods. 1 písm. b/ 
zákona č. 597/2003 Z. z.) – v roku 2010 boli poskytnuté finančné prostriedky vo 
výške 40 680 €, z roku 2009 neboli finančné prostriedky presunuté. Prehľad 

Škola Sídlo Dopravné 

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín 7 409 

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 3 979 

ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok  1 111 

ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého Klčov 990 

ZŠ Juraja Sklenára Letanovce 4 468 

Spojená škola J. Vojtaššáka internátna  Levoča 6 873 

ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš 3 906 

CZŠ sv. Gorazda Námestovo 4 838 

ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera Podolínec 1 723 

Cirkevná spojená škola Poprad 1 802 

ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany 1 647 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves 6 553 

ZŠ sv. Michala Spišské Tomášovce 153 

Cirkevná spojená škola Spišské Vlachy 18 470 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 1 848 

ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená 2 466 

ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín 8 768 

SPOLU 77 004 
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o školách, ktorým boli tieto prostriedky poskytnuté v roku 2010 uvádzame v tabuľke 
č. 8. 
 

Tabuľka č. 8 Školy a výška finančných prostriedkov na asistentov učiteľa v roku 2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona č. 597/2003 Z. z.) – v roku 2010 
pridelené vo výške 4 600 €; Prehľad o školách, ktorým boli tieto finančné prostriedky 
poskytnuté uvádzame v tabuľke č. 9. 

 
Tabuľka č. 9 Školy a finančné prostriedky poskytnuté za mimoriadne výsledky žiakov  
 

Škola Sídlo 
Mimoriadne 

výsledky 
žiakov 

SZŠ Štefana Kluberta Levoča 400 

Spojená škola J. Vojtaššáka internátna Levoča 2 000 

Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 1 600 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 600 

SPOLU 4 600 

 

• vzdelávacie poukazy (§ 7 ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z.) – v roku 2010 bolo 
poskytnutých 111 485 €, z roku 2009 presunutých 741 €, celkom bolo rozpísaných 
112 226 €; prehľad o školách a poskytnutých finančných prostriedkoch uvádzame 
v tabuľke č. 10. Väčšina škôl poskytovala svojim žiakom záujmové vzdelávanie. 
V školskom roku 2009/2010 vydali školy spolu 5 989 poukazov, prijali 4 420 
poukazov (73,8 %). V školskom roku 2010/2011 školy vydali 5 875 poukazov, prijali  
4 038 poukazov. Možnosť záujmového vzdelávania v školách využilo 68,73 % žiakov.      

 
Tabuľka č. 9 Školy a  finančné prostriedky poskytnuté na vzdelávacie poukazy  
 

Škola Sídlo 
Asistenti 
učiteľa 

Cirkevná spojená škola  Dolný Kubín 6 780 

Spojená škola J. Vojtaššáka internátna Levoča 13 560 

CZŠ sv. Gorazda Námestovo 6 780 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda  Stará Ľubovňa 6 780 

ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená 6 780 

SPOLU 40 680 

Škola Sídlo 
Vzdelávacie 

poukazy 

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín 10 153 

ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok  6 076 

ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého Klčov 964 

ZŠ Juraja Sklenára Letanovce 2 901 

Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 8 557 
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• príspevok na výchovu a vzdelávanie (§ 6b zákona č. 597/2003 Z. z.) – v roku 2010 
bolo materským školám poskytnutých 12 278 €, z roku 2009 neboli presunuté žiadne 
prostriedky. Prehľad o školách a poskytnutom príspevku uvádzame v tabuľke č. 10. 
Príspevok bol použitý na výchovu a vzdelávanie detí materskej školy, ktoré majú 
jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.    

 
Tabuľka č. 10 Školy a finančné prostriedky na výchovu a vzdelávanie v materských školách 
 

Škola Sídlo 
Príspevok na 

výchovu 
a vzdelávanie 

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín 3 856 

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 1 319 

ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok  2 384 

ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého Klčov 406 

Spojená škola J. Vojtaššáka internátna Levoča 1 015 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 1 167 

CZŠ s MŠ sv. Matúša  Švošov 1 370 

ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná 761 

SPOLU 12 278 

 
 
 V roku 2009 bolo zriaďovateľovi pridelených z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR 
celkom 8 849 301 €, z toho na bežné výdavky 8 849 301 €. V roku 2010 bolo poskytnutých 
8 990 297 €, z toho na bežné výdavky 8 990 297 € (rozdiel + 140 996 €). Porovnanie výšky 
finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly ministerstva v rokoch 2009 a 2010 uvádzame 
v tabuľke č. 11.   
 

SZŠ Štefana Kluberta Levoča 5 073 

ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš 3 085 

CZŠ sv. Gorazda Námestovo 4 895 

SOŠ sv. Klementa Hofbauera Podolínec 4 788 

ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera Podolínec 2 022 

Cirkevná spojená škola Poprad 8 008 

Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 8 736 

CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné 6 999 

ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany 7 302 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves 8 126 

CG Štefana Mišíka Spišská Nová Ves 4 043 

ZŠ sv. Michala Spišské Tomášovce 3 467 

Cirkevná spojená škola Spišské Vlachy 4 591 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 4 810 

CG sv. Mikuláša Stará Ľubovňa 4 335 

CZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov 291 

ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa Veľká Lesná 370 

CVČ pátra Augustína Krajčíka Podolínec 879 

Diecézne centrum voľného času Važec 1 014 

SPOLU 111 485 
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Tabuľka č. 11 Porovnanie výšky poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2009 a 2010 
 

Ukazovateľ 

Rozpočtová 
kapitola 

MŠ SR (rok 
2009) 

Rozpočtov
á kapitola 
MŠ SR (rok 

2010) 

Rozdiel % 

b 1 2 3 = 2 - 1 4 = (2/1)*100 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu v rozpočtovej 
kapitole MŠ SR cez KŠÚ - súčet r. 2 a 15 

8 849 301 8 990 297 140 996 101,59 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 3 a 6 8 849 301 8 990 297 140 996 101,59 

normatívne - súčet r. 4 a 5 8 613 986 8 727 856 113 870 101,32 

mzdy a poistné 6 948 865 7 146 547 197 682 102,84 

prevádzka 1 665 121 1 581 309 -83 812 94,97 

nenormatívne - súčet r. 7 až 14 235 315 262 441 27 126 111,53 

odchodné (§ 4 ods. 12 zákona) 18 922 16 394 -2 528 86,64 

na dopravu žiakov (§ 4a ods. 1 písm. a) zákona) 35 236 77 004 41 768 218,54 

na asistentov učiteľa (§ 4a ods. 1 písm. b) zákona) 46 200 40 680 -5 520 88,05 

za mimoriadne výsledky žiakov (§ 4b zákona) 5 600 4 600 -1 000 82,14 

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona) 0 0 0 0,00 

rozvojové projekty (§ 4d zákona) 0 0 0 0,00 

vzdelávacie poukazy (§ 7 ods. 8 zákona) 118 636 111 485 -7 151 93,97 

príspevok na výchovu a vzdeláv. (§ 6b zákona) 10 721 12 278 1 557 114,52 

Kapitálové výdavky - súčet r. 16 až 18 0 0 0 0,00 

rekonštrukcia školských objektov a modernizácia 
škôl a školských zariadení (§ 3 ods. 2 písm. b) 
zákona) 

0 0 0 0,00 

riešenie havarijných situácií (§ 4c zákona) 0 0 0 0,00 

rozvojové projekty (§ 4d zákona) 0 0 0 0,00 

      
 
 

4 Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojov 
    financovania 
 
 Z celkom poskytnutých disponibilných zdrojov v roku 2010 vo výške 9 090 149 € bolo 
vyčerpaných spolu 9 067 225 €, čo je 99,75 % čerpanie. Nevyčerpaných finančných 
prostriedkov bolo celkom 22 924 €, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške 18 766 €. 
Presunutých do roka 2011 bolo 22 637 €, z toho zo štátneho rozpočtu 18 479 €, z iných 
zdrojov 4 158 €.   Vrátených do štátneho rozpočtu bolo 287 €. Prehľad o školách a výške 
presunutých prostriedkov uvádzame v tabuľke č. 12. Uvedené finančné prostriedky vrátila do 
štátneho rozpočtu ZŠ J. Sklenára v Letanovciach, išlo o nevyčerpané prostriedky účelovo 
určené na dopravu žiakov do školy. Kapitálové výdavky v roku 2010 neboli poskytnuté, ani 
neboli čerpané.  
 
Štruktúra vyčerpaných finančných prostriedkov podľa zdroja:  

• zo štátneho rozpočtu  8 992 420 € 

• z ostatných zdrojov         74 805 € 
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Tabuľka č. 12 Presunuté finančné prostriedky z roku 2010 do roku 2011  
 
   

Škola Sídlo 

Nevyčerpané 
finančné 

prostriedky v 
roku 2010 

Presunuté 
finančné 

prostriedky 
do roku 2011 

Vrátené do 
štátneho 
rozpočtu 

ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 2 2 0 

ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 73 73 0 

ZŠ s MŠ sv. Jána Nepomuckého  Klčov 5 724 5 724 0 

ZŠ Juraja Sklenára Letanovce 1 364 1 077 287 

SZŠ Štefana Kluberta Levoča 2 734 2 734 0 

Spojená škola J. Vojtaššáka 
internátna 

Levoča 3 847 3 847 0 

ZŠ Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš 188 188 0 

CZŠ sv. Gorazda Námestovo 207 207 0 

ŠZŠI sv. Klementa Hofbauera Podolínec 389 389 0 

ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany 228 228 0 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves 379 379 0 

ZŠ sv. Michala Spišské Tomášovce 62 62 0 

Cirkevná spojená škola Spišské Vlachy 2 722 2 722 0 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa 12 12 0 

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa 558 558 0 

ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená 44 44 0 

ZŠ Štefana Šmálika Tvrdošín 233 233 0 

SPOLU 18 766 18 479 287 

 
 
 Z celkovej výšky 18 479 € nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu tvoria bežné výdavky  spolu 18 479 €, z toho:  
  

• normatívne bežné výdavky vo výške 12 451 € 

• nenormatívne bežné výdavky vo výške 6 028 €, z toho na dopravu žiakov 6 028 €  
 

Ako uvádzajú školy, dôvody na nedočerpanie finančných prostriedkov v roku 2010 boli 
hlavne z dôvodu neskorého dodania faktúr za energie a ďalšie prevádzkové náklady.    
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5 Štruktúra vyčerpaných finančných prostriedkov  
 
 Subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti čerpali v roku 2010 finančné prostriedky spolu 
v objeme 9 067 225 €, z toho  

• bežné výdavky vo výške 9 067 225 €  

• kapitálové výdavky vo výške 0 €  
 

Podrobný prehľad o vyčerpaných finančných prostriedkoch celkom a podľa zdroja 
uvádzame v tabuľke č. 13. Štruktúru vyčerpaných bežných výdavkov podľa účelu použitia 
uvádzame na grafe č. 5. Najvýznamnejšiu položku tvoria osobné náklady na mzdy (5 286 015 
€, t.j. 58,3 % z celkovej výšky čerpaných prostriedkov) a poistné (1 933 431 €, t. r. 21,32 % 
z celkovej výšky čerpaných prostriedkov).      
 
Tabuľka č. 13 Štruktúra vyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2010 – bežné výdavky 
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1 
Prostriedky zo štátneho rozpočtu v 
rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ 
spolu (§ 2 ods. 2 písm. a) zákona) 

8 992 420 8 992 420 5 284 416 1 932 858 1 676 221 98 925 0 

2 
Prostriedky od zriaďovateľov 
cirkevných škôl (§ 2 ods. 2 písm. c) 
zákona)  

13 205 13 205 1 599 573 11 033 0 0 

3 

Vo vybraných školských zariadeniach 
príspevky od žiakov, rodičov alebo 
inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a 
vzdelanie (§ 2 ods. 2 písm. d) 
zákona) 

0 0 0 0 0 0 0 

4 
Príspevky a dary (§ 2 ods. 2 písm. f) 
zákona) 

24 431 24 431 0 0 24 431 0 0 

5 
Iné zdroje podľa osobitného 
predpisu (§ 2 ods. 2 písm. g) zákona) 

26 333 26 333 0 0 26 333 0 0 

6 
Príspevky od zamestnávateľov 
a zamestnávateľských zväzov (§ 2 
ods. 2 písm. e) zákona) 

10 836 10 836 0 0 10 836 0 0 

7 
Vyčerpané finančné prostriedky  
spolu - súčet r. 1 až 6 

9 067 225 9 067 225 5 286 015 1 933 431 1 748 854 98 925 0 
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 Oproti roku 2009 vzrástli absolútne aj pomerne osobné náklady. V
osobné náklady (mzdy a poistné) celkom 77 % z
z celkových nákladov.   
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Objem vyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2010 poskytnutých zo štátneho 
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pomerné členenie čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 
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 Vzhľadom k tomu, že objem finančných prostriedkov z iných zdrojov je vo vzťahu 
k zdrojom zo štátneho rozpočtu takmer zanedbateľný, pomerné členenie čerpania 
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu takmer kopíruje celkové čerpanie finančných 
prostriedkov, teda na mzdy 59 %, na poistné 21 %, na prevádzku 19 % a na bežný transfer 
jednotlivcom 1 % z použitých finančných prostriedkov.      
 

5.2 Mimorozpočtové prostriedky  
 
 Z mimorozpočtových zdrojov bolo v roku 2010 použitých celkom 74 805 € (0,83 % 
z celkom použitých finančných prostriedkov), z toho na bežné výdavky vo výške 74 805 €. 
Z uvedených prostriedkov školy použili 1 599 € na mzdy, 573 € na poistné a zostatok, 72 633 
€ na prevádzkové náklady. Ako je z údajov vidieť, školy využili mimorozpočtové zdroje 
predovšetkým na vykrytie nákladov na prevádzku a údržbu budov.    
 
 
 

6 Finančné prostriedky použité zo štátneho rozpočtu na osobné 
   náklady (mzdy a poistné) 

 
 Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy bolo v priebehu roka 2010 sledované 
štvrťročne prostredníctvom štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 1-04. Analýzu v tejto oblasti 
čerpania finančných prostriedkov sleduje aj súhrnný výkaz. V tabuľke č. 15 uvádzame 
prehľad o vykazovaní miezd v štatistickom výkaze a v súhrnnom výkaze. Čerpanie finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu na mzdy vykázané v štatistickom výkaze je iné, ako školy 
uviedli v súhrnnom výkaze. Zdôvodnenie rozdielov:  
 
mzdy celkom, vzdelávacie poukazy, príspevok na výchovu a vzdelávanie   
 V súhrnnom výkaze je vykázaných na mzdách celkom o 960 € viac, ako v štatistickom 
výkaze. Je to spôsobené tým, že: 

• 900 € použitých na mzdy zamestnancov materských škôl vyplatené 
z príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materské školy zo štátneho 
rozpočtu uviedli školy v štatistickom výkaze v časti II. Zamestnanci, mzdové 
prostriedky a ostatné osobné náklady – MŠ, ZUŠ, JŠ a školské zariadenia. Ide 
o školy:  

o ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého, Klčov    150 € 
o Spojená škola J. Vojtaššáka internátna, Levoča  750 €   

• 60 € z objemu finančných prostriedkov poskytnutých na vzdelávacie poukazy 
vykázala Cirkevná spojená škola v Spišských Vlachoch v štatistickom výkaze 
ako mzdy zamestnancom ŠKD v II. časti štatistického výkazu      

 
asistenti učiteľa 
 V súhrnnej správe je vykázaných o 433 € viac, ako v štatistickom výkaze (pozri tabuľka 
č. 14). Je to spôsobené tým, že: 

• Cirkevná spojená škola v Dolnom Kubíne uviedla v štatistickom výkaze mzdové 
prostriedky (8 004 €), ktoré boli vyplatené asistentovi učiteľa z prostriedkov 
určených na asistenta učiteľa (6 780 €) a z normatívnych prostriedkov (1 224 €) 
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• CZŠ sv. Gorazda v Námestove neuviedla v štatistickom výkaze za 1. Q 2010 
vyplatené mzdové prostriedky asistentovi učiteľa vo výške 1 657 €, v súhrnnej 
správe ich uviedla  

Rozdiel medzi uvedenými a neuvedenými finančnými prostriedkami je + 433 €, ktoré sú 
navyše vykázané v súhrnnej správe.  
   
Tabuľka č. 14 Mzdové prostriedky vyplatené asistentom učiteľa    
 

  

Škôl (MŠ 
SR) 1-04 

Súhrnný 
výkaz 

rozdiel 

CSŠ, Dolný Kubín 8 004 6 780 1 224 

CZŠ sv. Gorazda, Námestovo 4 349 6 006 -1 657 

Rozdiel -433 

 
Tabuľka č. 15 Porovnanie vykazovaného čerpania miezd  
 

 ukazovateľ 

Škol (MŠ SR) 
1-04 

Súhrnný 
výkaz 

rozdiel 

mzdy celkom 5 283 456 5 284 416 -960 

vzdelávacie poukazy 22 608 22 668 -60 

asistenti učiteľa 34 183 34 616 -433 

mimoriadne výsledky žiakov 600 600 0 

príspevok na vých. a vzdelávanie  MŠ 0 900 -900 

 
 V tabuľke č. 16 uvádzame sumárny prehľad o výške finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu použitých na mzdy a poistné (osobné náklady). Na osobné náklady bolo 
v rámci celkových nákladov použitých 7 217 274 €, čo je 80,26 % disponibilných finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu.      
 
Tabuľka č. 16 Sumárny prehľad o výške finančných prostriedkov použitých na mzdy 
                        a poistné  
 

  mzdy poistné 

normatívne prostriedky 5 225 632 1 920 915 

asistenti učiteľa 34 616 6 064 

mimoriadne výsledky žiakov 600 0 

vzdelávacie poukazy 22 668 4 295 

príspevok na výchovu a vzdelávanie 900 1 584 

SPOLU 5 284 416 1 932 858 
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7 Finančné prostriedky použité zo štátneho rozpočtu na prevádzku  
 
 V roku 2010 použili školy zo štátneho rozpočtu na prevádzku celkom 1 748 854 €, 
z toho zo štátneho rozpočtu 1 676 221 €. Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov na 
prevádzku podľa zdrojov uvádzame v tabuľke č. 17.  
 
Tabuľka č. 17 Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov na prevádzku podľa zdrojov     
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Prostriedky zo štátneho rozpočtu v 
rozpočtovej kapitole MŠ SR cez KŠÚ spolu 
(§ 2 ods. 2 písm. a) zákona) 

1 676 221 17 291 531 395 360 198 7 096 261 488 101 749 397 004 

Prostriedky od zriaďovateľov cirkevných 
škôl (§ 2 ods. 2 písm. c) zákona)  

11 033  1 366 3 428    6 239 

Vo vybraných školských zariadeniach 
príspevky od žiakov, rodičov alebo inej 
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu 
povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov 
na výchovu a vzdelanie (§ 2 ods. 2 písm. d) 
zákona) 

0        

Príspevky a dary (§ 2 ods. 2 písm. f) 
zákona) 

24 431 706  20 650  239  2 836 

Iné zdroje podľa osobitného predpisu (§ 2 
ods. 2 písm. g) zákona) 

26 333  8 240 34    18 059 

Príspevky od zamestnávateľov 
a zamestnávateľských zväzov (§ 2 ods. 2 
písm. e) zákona)  

10 836       10 836 

Čerpanie finančných prostriedkov  na 
prevádzku spolu - súčet r. 1 až 6 

1 748 854 17 997 541 001 384 310 7 096 261 727 101 749 434 974 

 
 Z disponibilných zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu bolo na prevádzku 
použitých 1 676 221 €, čo je 18,64 %. V grafe č. 7 prezentujeme použitie finančných 
prostriedkov podľa účelu v rámci zabezpečenia prevádzky škôl. Najvyššiu položku v rámci 
prevádzky predstavujú náklady na energie, vodu a komunikácie (32 % celkových 
prevádzkových nákladov). Oproti roku 2009 sa podarilo výrazne znížiť náklady na tejto 
položke. V roku 2009 bolo na energie, vodu a komunikácie vynaložených 618 663 €, v roku 
2010 len 531 395 €, čo predstavuje zníženie o 87 268 €. Výmenou okien, zateplením budov 
a rekonštrukciou kotolní sa zvýšila efektívnosť prevádzky budov. Približne rovnaký objem 
finančných prostriedkov bol použitý na zabezpečenie údržby a služieb. Oproti roku 2009 
mierne vzrástli náklady na služby (o 74 407 €). Znížili sa cestovné náklady (o 2 620 €), náklady 
na materiál (o 26 805 €). Vzrástli náklady na dopravné, pretože v roku 2009 sa dopravné 
žiakom preplácalo od 1. septembra, v roku 2010 celý rok.       
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Výdavky na teplo 
 
 Celkové výdavky na teplo boli vo výške 331
sa na tieto náklady použilo 
z prostriedkov štátneho rozpočtu
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nákladov na túto oblasť prevádzky škôl.
z vypočítaného a poukázaného no
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Celkové výdavky na teplo boli vo výške 331 122 €. Z prostriedkov štátneho rozpočtu 
sa na tieto náklady použilo 328 095 €, čo predstavuje 19,57 % nákladov na prevádzku

prostriedkov štátneho rozpočtu. V roku 2009 boli náklady na teplo v
(20,16 % nákladov na prevádzku). Možno konštatovať pozitívny trend postupného znižovania 
nákladov na túto oblasť prevádzky škôl. Skutočné náklady na teplo predstavovali 

poukázaného normatívu na teplo. Technické a organizačné opatrenia 
tejto nákladovej oblasti pozitívne výsledky. V grafe č. 8 prezentujeme vývoj 

rokoch 2007 – 2010.  
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Výdavky na výchovno-vzdelávací proces 
 
 Celkové výdavky na výchovno
túto nákladovú položku bolo z
14,75 % z celkových prevádzkových nákladov hradených 
Výdavky na výchovno-vzdelávací proces boli v
a normatív na výchovno-vzdelávací proces v
Hodnotíme to ako pozitívny trend, keď sa pos
venujú na zlepšenie podmienok výchovno
pomôcok, didaktickej techniky).
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Výdavky na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 
 Povinnosť plánovať, vytvárať organizačné a
(kontinuálne) vzdelávanie pedagogických 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
plánujú a reálne vynakladajú finančné prostriedky súvisiace s
pedagogických zamestnancov. V
z prostriedkov štátneho rozpočtu, čo je 1,4 % z
z prostriedkov štátneho rozpočtu. V
prostriedkami vo výške 104
bolo použitých na účel, na ktorý sú pôvodne stanovené. Prehľad o
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Celkové výdavky na výchovno-vzdelávací proces boli vo výške 269
túto nákladovú položku bolo z prostriedkov štátneho rozpočtu použitých 247

celkových prevádzkových nákladov hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
vzdelávací proces boli v roku 2010 o 37 915 € vyššie ako v

vzdelávací proces v roku 2010 (236 355 €) prevyšovali o
Hodnotíme to ako pozitívny trend, keď sa poskytnuté finančné prostriedky vo väčšej miere 
venujú na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu (nákup učebných 
pomôcok, didaktickej techniky). V grafe č. 8 prezentujeme prehľad o

vzdelávací proces v rokoch 2007 – 2010.  
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pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Školy preto 
reálne vynakladajú finančné prostriedky súvisiace s

pedagogických zamestnancov. V roku 2010 školy na tento účel použili 23
prostriedkov štátneho rozpočtu, čo je 1,4 % z celkových nákladov na prevádzku hradených 
prostriedkov štátneho rozpočtu. V normatíve na ďalšie vzdelávanie sa počítalo s

prostriedkami vo výške 104 113 €. Z uvedeného vyplýva, že len 22,73 % z
bolo použitých na účel, na ktorý sú pôvodne stanovené. Prehľad o
vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rokoch 2007 – 2010 uvádzame v
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vzdelávací proces boli vo výške 269 600 €, z toho na 
prostriedkov štátneho rozpočtu použitých 247 263 €, t. j. 

prostriedkov štátneho rozpočtu. 
€ vyššie ako v roku 2009 

€) prevyšovali o 10 908 €. 
kytnuté finančné prostriedky vo väčšej miere 

vzdelávacieho procesu (nákup učebných 
grafe č. 8 prezentujeme prehľad o výdavkoch na 

 2010 

 

ekonomické podmienky na ďalšie 
zamestnancov školy vyplýva z ustanovení zákona 

odborných zamestnancoch. Školy preto 
reálne vynakladajú finančné prostriedky súvisiace s ďalším vzdelávaním 

y na tento účel použili 23 670 € 
celkových nákladov na prevádzku hradených 

normatíve na ďalšie vzdelávanie sa počítalo s finančnými 
eného vyplýva, že len 22,73 % z týchto prostriedkov 

bolo použitých na účel, na ktorý sú pôvodne stanovené. Prehľad o výdavkoch na ďalšie 
2010 uvádzame v grafe č. 9. 
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8 Finančné prostriedky použité zo štátneho rozpočtu na kapitálové
   výdavky  
 
 V roku 2010 neboli školám poskytnuté zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na 
kapitálové výdavky, ani do rozpočtu roku 2010 neboli takéto finančné prostriedky presunuté 
z roku 2009.   
 
 

9 Stav a pohyb majetku získaného z
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 Školy vedú majetok v
22502/2002-92 z 10. decembra 2002, ktorým sa stanovujú pod
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účelom podnikania.      
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pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Podrobný prehľad o stave a pohybe majetku získaného z prostriedkov štátneho 
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1.1.2010 evidovali školy v zriaďovateľskej pôsobnosti majetok v
priebehu roka školy nakúpili majetok v hodnote 537

153,22 €. Stav majetku k 31.12.2010 bol 2 839 190,73 

Školy vedú majetok v riadnej evidencii. Členenie majetku je podľa Opatrenia MF SR č. 
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účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za 
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ZÁVER 
 
 Súhrnná správa obsahuje podrobné údaje o prostriedkoch, s ktorými školy v roku 
2010 disponovali. Vznikla na základe súhrnného výkazu k súhrnnej správe o hospodárení za 
rok 2010 jednotlivých škôl a školských zariadení, ktoré v roku 2010 použili finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu -  z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky.  
 
 Hospodárenie škôl hodnotíme ako hospodárne, efektívne a racionálne. Pri použití 
finančných prostriedkov riaditelia škôl dbali na účelovosť a hospodárnosť. Poskytnuté 
finančné prostriedky umožnili v podstate bez vážnejších problémov zabezpečiť materiálno-
technické, organizačné a personálne podmienky na realizáciu výchovno-vzdelávacieho 
procesu v školách a školských zariadeniach.   
 
 V súvislosti s výzvou vydanou v rámci Regionálneho operačného programu – Program 
Infraštruktúra vzdelávania, bolo podaných 11 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
z fondov EÚ. Schválených bolo 7 žiadostí. K dnešnému dňu sú podpísané zmluvy o poskytnutí 
NFP pre tieto školy:  
 

• Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves 

• Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smižany  

• Základná škola J. Sklenára, Letanovce 

• Základná škola s materskou školou sv. Kríža, Kežmarok  

• Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa 

• Cirkevná spojená škola, Dolný Kubín  

• Cirkevná základná škola sv. Gorazda, Námestovo  
   

K realizácii prác dôjde v období jún 2011 – máj 2012. Práce sú zamerané najmä na 
zníženie energetickej náročnosti budov, rekonštrukciu vykurovacích systémov, výmenu 
okien, zateplenie fasád a opravy striech.   
 
 
 
 
 
V Spišskom Podhradí, 14.4.2011     Prof. ThDr. František Tondra 
             spišský diecézny biskup  
 
 
Správu vypracovali:  
PaedDr. Ján Dravecký, PhD. 
Mgr. Marcela Vošková  
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