
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka  Spišské Podhradie 
 133/2008 PaedDr. Ján Dravecký  17.03.2008  
 
 
VEC: Súhrnná správa o hospodárení za rok 2007  
 
 V zmysle § 7 odst. 1 – 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je povinnosťou zriaďovateľov 
škôl a školských zariadení predložiť príslušnému krajskému školskému úradu „Súhrnnú správu 
o hospodárení za rok 2007“ najneskôr do 15.5.2008.  
 
 Vypracovanie súhrnnej správy sa uskutoční aj tohto roku prostredníctvom webovej 
aplikácie, ktorá bude prístupná od 10.4.2008 na internetovej adrese http://www.vykazy.sk. 
Súhrnná správa má obsahovať:  

� prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu za rok 2007 (nie 
finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom obcí a VÚC na mzdy a prevádzku 
školských zariadení a ZUŠ)   

� sumárny výkaz k súhrnnej správe o hospodárení (Protokol zriaďovateľa), ktorý obsahuje 
analýzu príjmov podľa zdrojov a analýzu výdavkov. Zriaďovateľ vytvorí protokol 
zriaďovateľa na základe protokolov škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Výkaz sa 
spracováva prostredníctvom webovej aplikácie. Metodické pokyny k spracovaniu sú 
uvedené v Príručke k spracovaniu „Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny 
rok“  

� komentár k sumárnemu výkazu  
� správy o hospodárení jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti   

 
 Výkaz k správe o hospodárení budú vypĺňať všetky školy s právnou subjektivitou 
v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a školské zariadenia s právnou subjektivitou len v prípade, 
že im boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly MŠ SR na vzdelávacie 
poukazy (v našom prípade DCVČ vo Važci).  
 Vo výkaze k správe o hospodárení za rok 2007 bol sprístupnený riadok č. 13 za 
mimoriadne výsledky žiakov. Tento riadok budú vypĺňať školy, ktoré v roku 2007 dostali takéto 
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finančné prostriedky. V ostatných prípadoch sa výkaz za rok 2007 v porovnaní s výkazom za rok 
2006 nezmenil.  
 
 Podrobná inštruktáž k vypĺňaniu výkazu a spracovaniu správy bude podaná na porade 
ekonómov spojenej so školením k zákonu o účtovníctve. Porada sa uskutoční dňa 15.4.2008 
o 9.00 hod. v priestoroch pod kostolom sv. Cyrila a Metoda v Poprade, sídl. JUH.  (Prípadnú 
zmenu termínu konania porady a školenia vám včas oznámime).   
 
 V prílohe vám posielame príručku s prázdnym tlačivom výkazu, aby ste sa mohli včas 
zoznámiť s ich obsahom (materiály sú zabalené v jednom súbore „rar“, je potrebné súbor 
otvoriť a rozbaliť v programe WinRar, alebo WinCommander). Úspech spracovania súhrnnej 
správy za školy v zriaďovateľskej pôsobnosti závisí od správneho a včasného spracovania správy 
na každej škole. Žiadame vás preto o dôslednosť, dochvíľnosť a dobrú súčinnosť pri splnení tejto 
úlohy.   
 
 
 
 S úctou a pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
       PaedDr. Ján Dravecký  
       riaditeľ školského úradu      
 
 
 
 


