Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava 2

SPRÁVA
o hospodárení za rok 2015

Mgr. Elena Skalná
riaditeľka

Vypracovala:
Ing. Daniela Roďomová
02/55 42 20 28

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 2015 finančné prostriedky:
1. Zo štátneho rozpočtu:
a) presun nevyčerpaných z roku 2014
b) na normatívne bežné výdavky vo výške
c) na nenormatívne bežné výdavky vo výške

1 223 060,00 €
43 967,00 €
1 173 366,00 €
5 727,00 €

2. Z rozpočtu svojho zriaďovateľa
a) na bežné výdavky vo výške
b) na kapitálové výdavky vo výške
3. Od iných právnických a fyzických osôb za prenájom
priestorov
4. Dar

16 933,00 €
16 933,00 €
0,00 €
6 384,00 €
80,00 €

1. Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:
a) nevyčerpané normatívne finančné prostriedky z roku 2014 vo výške 43 967 € boli použité
v roku 2015 v plnej výške.
b) normatívne finančné prostriedky na rok 2015 boli použité na financovanie:
 miezd
693 678,00 €
 poistného a príspevkov do poisťovní
271 280,00 €
 prevádzky
237 605,00 €
 bežných transferov
3 091,00 €
Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky z roku 2015 vo výške 11 679,00 € boli presunuté
do roku 2016.

Mzdy:






pokryli sa všetky zložky funkčného platu a nadčasová práca;
vyplatili sa nasledovné odmeny:
mimoriadne odmeny účelovo určené z MŠVVaŠ SR pre každého zamestnanca organizácie
jubilejné odmeny pri dovŕšení 50 rokov veku
mimoriadne odmeny

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.
 energia, voda a komunikácia – vodné a stočné, plyn, elektrická energia, dodávka tepla,
poštovné, telefóny, SANET, počítačová sieť.
 materiál a služby – nákup počítačov, ipadov, počítačových komponentov, tlačiarní,
materiálu, surovín a pomôcok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a praktickej
výučby vo všetkých technických zdravotníckych študijných odboroch, materiálu na bežnú
údržbu vykonanú vo vlastnej réžii, čistiacich prostriedkov, kníh, časopisov, učebných
pomôcok – analytické váhy, predvážky, didaktická technika, športové potreby, benzínu
do kosačky, ochranný odev pre učiteľov telesnej výchovy.
 dopravné – nečerpalo sa.
 rutinná a štandardná údržba – oprava elektrického rozvodu v učebni, sklenárske práce,
oprava optických prístrojov a mikroskopov, regenerácia laboratórnej umývačky skla.
 nájomné za prenájom – za prenájom plaveckej dráhy, člnov pri splavovaní rieky Moravy.
 ostatné tovary a služby – Najväčší objem finančných prostriedkov bol použitý
na vyplatenie odmien zamestnancom vo výške 105 089,85 €, 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, inzercia, revízie, poistenie majetku.
Bežné transfery:
 náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
c) nenormatívne finančné prostriedky boli určené na financovanie:
 vzdelávacích poukazov
4 272,00 €
 odchodného
1 455,00 €
Vzdelávacie poukazy:
 odmeny za prácu v krúžkoch,
 nákup materiálu na zabezpečenie krúžkovej činnosti,
 prenájom bowlingovej dráhy.

Odchodné:
 pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok.
2. Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa:
Boli pridelené na financovanie :
 bežných výdavkov

16 933,00 €

Bežné výdavky:






na osobné a riadiace príplatky štatutára,
na rekonštrukciu časti kanalizačnej sústavy,
na opravu zariadenia na rozvod zemného plynu,
na nákup nového počítača,
na úhradu poplatku za školenie šité na mieru - OS X a iOS.

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

6 384,00 €

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

80,00 €

