Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Bratislava 30. 03. 2017

SPRÁVA
o hospodárení za rok 2016

Mgr. Elena Skalná
riaditeľka

Vypracovala:
Ing. Daniela Roďomová
02/55 42 20 28
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Názov organizácie:
Sídlo:
Právna forma:
Účel:
Bankové spojenie.
IBAN:

Stredná zdravotnícka škola
Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Rozpočtová organizácia
Výchova a vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov
v medicínskych technických odboroch
Štátna pokladnica
SK12 8180 0000 0070 0047 5315 – výdavkový účet
SK34 8180 0000 0070 0047 5307 – príjmový účet
SK65 8180 0000 0070 0047 5331 – sociálny účet
SK87 8180 0000 0070 0047 5323 – depozitný účet
SK15 8180 0000 0070 0047 5358 – účet darov a grantov

Stredná zdravotnícka škola od svojho zriaďovateľa, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj
so sídlom na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, dostala na rok 2016 finančné prostriedky:
1. Zo štátneho rozpočtu:
a) presun nevyčerpaných z roku 2015
b) na normatívne bežné výdavky vo výške
c) na nenormatívne bežné výdavky vo výške

1 315 785,00 €
11 679,00 €
1 286 661,00 €
17 445,00 €

2. Z rozpočtu svojho zriaďovateľa
a) na bežné výdavky vo výške
b) na kapitálové výdavky vo výške

7 740,00 €
7 740,00 €
0,00 €

3. Od iných právnických a fyzických osôb za prenájom
priestorov

9 462,00 €

4. Dar

80,00 €

1. Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:
a) nevyčerpané normatívne finančné prostriedky z roku 2015 vo výške 11 679,00 € boli
použité v roku 2016 v plnej výške.
b) normatívne finančné prostriedky na rok 2016 boli použité na financovanie:
− miezd
701 907,00 €
− poistného a príspevkov do poisťovní
291 130,00 €
− prevádzky
280 483,00 €
− bežných transferov
3 338,00 €
Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky z roku 2016 vo výške 21 482,00 € boli presunuté
do roku 2017.
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Mzdy:
− pokryli sa všetky zložky funkčného platu a nadčasová práca;
− mimoriadne odmeny všetkým zamestnancom.
Poistné a príspevky do poisťovní:
− poistné do troch zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne uhradené v zmysle
platných zákonov.
Prevádzka:
− cestovné náhrady – domáce a zahraničné pracovné cesty – účasť na seminároch,
školeniach, vzdelávaní, školských akciách – divadelných predstaveniach, exkurziách,
výchovných koncertoch.......
− energia, voda a komunikácia – vodné a stočné, plyn, elektrická energia, dodávka
tepla, poštovné, telefóny, SANET, internetová sieť.
− materiál a služby – nákup dataprojektorov, reproduktorov, sieťového adaptéra,
rýchlovarnej kanvice, viazača hrebeňovej väzby, žiarivkových svietidiel, tonerov
do tlačiarní, materiálu, surovín a pomôcok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej
činnosti a praktickej výučby vo všetkých technických zdravotníckych študijných
odboroch, optických prístrojov, váh a laboratórneho vybavenia, umývačky riadu, kníh,
časopisov, tonerov, materiálu na bežnú údržbu vykonanú vo vlastnej réžii, čistiacich
prostriedkov, športových potrieb, benzínu do kosačky, ochranného odevu pre učiteľov
telesnej výchovy, licencií pre aSc Rozvrhy, ..
− dopravné – doprava žiakov na lyžiarsky kurz.
− rutinná a štandardná údržba – servis a oprava zabezpečovacieho zariadenia budovy
školy, oprava stomatologickej súpravy a učebných pomôcok, oprava skartovacieho
stroja, oprava telefónnej ústredne.
− nájomné za prenájom – plaveckého bazéna, prenájom člnov.
− ostatné tovary a služby – najviac finančných prostriedkov bolo použitých
na vyplatenie odmien zamestnancom vo výške 151 679,20 €, ktorí pracovali
v organizácii na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Boli to externí učitelia odborných predmetov, ktorých výučbu nebolo možné
zabezpečiť internými zamestnancami. Z uvedenej položky sa čerpali finančné
prostriedky aj na tvorbu sociálneho fondu, na stravovanie zamestnancov, na úhradu
dane z nehnuteľnosti, na poplatky za školenia, inzerciu, veľkokapacitného kontajnera
na odvoz objemného odpadu, revízií, poistenia majetku, deratizáciu, tlač školského
časopisu, viazanie triednych kníh, kopírovacie služby,
Bežné transfery:
− náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti

3 338,00 €

c) nenormatívne finančné prostriedky boli určené na financovanie:
− vzdelávacích poukazov
5 295,00 €
− odchodného
6 900,00 €
− príspevok na LVK
5 250,00 €
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Vzdelávacie poukazy:
− odmeny za prácu v krúžkoch,
− tlač školského časopisu;
− prenájom bowlingovej dráhy.
Odchodné:
− pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný
dôchodok.
Príspevok na LVK:
− na dopravu, ubytovanie, stravovanie, ski pasy a lyžiarskeho inštruktora.
2. Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa:
Boli pridelené na financovanie :
− bežných výdavkov

7 740,00 €

Bežné výdavky:
−
−
−
−

na osobné a riadiace príplatky štatutára,
na odmenu pedagogickému zamestnancovi oceneného pri príležitosti Dňa učiteľov,
na nákup športového náradia, náčinia a športovej výstroje,
na pred financovanie programu ERASMUS+.

3. Finančné prostriedky od iných právnických a fyzických osôb za prenájom priestorov:
− na úhradu faktúr za energie - teplo

9 462,00 €

4. Dar od Občianskeho združenia AISIS:
− na nákup knižných publikácií

80,00 €
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