Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava

Číslo: 162/2020/SZŠ-003
Bratislava 25. 03. 2020

SPRÁVA
o hospodárení za rok 2019

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 2019 finančné prostriedky
1. Zo štátneho rozpočtu:
a) presun nevyčerpaných z roku 2018
b) na normatívne bežné výdavky vo výške
c) na nenormatívne bežné výdavky vo výške

1 878 466,00 €
8 899,00 €
1 849 136,00 €
20 431,00 €

2. Z rozpočtu svojho zriaďovateľa

112 317,00 €

3. Od iných právnických a fyzických osôb za prenájom
priestorov

6 834,00 €

1. Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:
a)

Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky z roku 2018 vo výške 8 899,00 € boli použité
v roku 2019 v plnej výške.

b) Normatívne finančné prostriedky na rok 2019 boli použité na financovanie:
− miezd
1 016 756,00 €
− poistného a príspevkov do poisťovní
414 507,00 €
− prevádzky
345 348,00 €
− bežných transferov
3 227,00 €
Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky vo výške 76 040,00 € boli presunuté do roku
2020.
Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2 157,00 €. boli vrátené do štátneho rozpočtu. Tieto
boli určené na vyplatenie príspevku na rekreáciu zamestnancom v mesiaci 12/2019. Zamestnanci
o príspevok nepožiadali.
Použitie normatívnych finančných prostriedkov:
Mzdy:

− pokryli sa všetky zložky funkčného platu a nadčasová práca;
− vyplatili sa odmeny:
a) za prácu súvisiacu s výkonom v maturitných komisiách;
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b) mimoriadne odmeny za prvý a druhý polrok.
Poistné a príspevky do poisťovní:
− poistné do troch zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne a štyroch doplnkových
dôchodkových spoločností uhradené v zmysle platných zákonov.
Prevádzka:
− cestovné náhrady – domáce a zahraničné pracovné cesty - preplatenie cestovných
náhrad vyplývajúcich zo zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách - účasť
na seminároch, školeniach, vzdelávaniach, školských akciách - divadelných
predstaveniach, exkurziách, výchovných koncertoch, ....
− energia, voda a komunikácia – vodné a stočné, plyn, elektrická energia, dodávka
tepla, poštovné a telekomunikačné poplatky a poplatky za služby SANET internetová sieť.
− materiál a služby – nákup digitálnych multimetrov, rádiomagnetofónov, ručných
mixérov, prenosného mikrofónu, ultrazvukových čističiek, mikropipiet, digitálneho
vyšetrovacieho prístroja, varných kanví, tonerov do tlačiarní, materiálu, surovín
a pomôcok na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a praktickej výučby
vo všetkých technických zdravotníckych študijných odboroch, nábytku - stolov,
regálov, stoličiek do kabinetov a knižnice, stoličiek do tried, plánovacích tabúľ,
chemikálii, kníh, časopisov, materiálu na bežnú údržbu vykonávanú vo vlastnej réžii,
čistiacich prostriedkov, benzínu do kosačky, výdavkov na reprezentáciu školy,...
− dopravné – nečerpalo sa.
− rutinná a štandardná údržba –oprava zárubne na dverách do zubnej ambulancie,
údržba umývačky laboratórneho skla, výmena bezpečnostnej zámky, kontrola
a údržba zubolekárskych prístrojov a optických zariadení - mikroskopov,
telekomunikačného systému, klimatizácie, napúšťacieho ventilu, klampiarske práce;
− nájomné za prenájom – platba za prenájom plaveckej dráhy, prenájom sály,
športového náradia na splav a kopírovacieho zariadenia.
− ostatné tovary a služby – najviac finančných prostriedkov bolo použitých
na vyplatenie odmien zamestnancom, 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, veľkokapacitný kontajner na odvoz objemného odpadu, revízie,
poistenie majetku, deratizáciu, viazanie triednych kníh, kopírovacie služby, .
Bežné transfery:
− náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti;
− ročný členský príspevok za členstvo v Združení SANET;
− vložné za účasť žiakov v súťaži Jazykový kvet.
c)

nenormatívne finančné prostriedky boli určené na:
− odchodné
− vzdelávacie poukazy
− lyžiarsky kurz
− mimoriadne výsledky žiakov
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2 285,00 €
7 859,00 €
9 287,00 €
1 000,00 €
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Použitie nenormatívnych finančných prostriedkov:
Odchodné:
Vyplatené zamestnancovi, ktorý ukončili pracovný pomer po nadobudnutí nároku na starobný
dôchodok.
Vzdelávacie poukazy:
− odmeny za prácu v krúžkoch,
− tlač školského časopisu;
− prenájom bowlingovej dráhy;
− na úhradu nákladov za energie.
Lyžiarsky kurz:
− doprava, ubytovanie, stravovanie, športové služby.
Mimoriadne výsledky žiakov:
− odmena za vypracovanie schválených medzinárodných projektov v rámci programu
Erasmus +.
2. Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa:
Boli pridelené na financovanie :
− miezd
− poistného
− prevádzky
− bežných transferov

49 931,00 €
17 981,00 €
44 205,00 €
200,00 €

Mzdy a poistné:
Poskytnuté finančné prostriedky na odmeny a odvody zamestnávateľa do poisťovní:
−
−
−
−
−
−

odmeny všetkým zamestnancom pri príležitosti Dňa učiteľov;
odmeny za mimovyučovacie aktivity v športe a ostatných oblastiach;
odmeny pri príležitosti pracovných a životných jubileí zamestnancom školy;
mimoriadna vianočná odmena pre každého zamestnanca vo výške 100,00;
odmena pre riaditeľku školy – polročná a vianočná;
odmeny za adaptačné vzdelávanie začínajúcim a uvádzajúcim učiteľom;

Prevádzka:
− nákup športových potrieb v rámci schváleného projektu Otvorená škola;
− nákup stomatologického materiálu v rámci schváleného projektu Škola škole;
− refundácia výdavkov na nákup portrétu prezidentky SR;
− na úhradu faktúr za energie – teplo;
− oprava školského rozhlasu;
− oprava grafitov, múru a omietky na budove;
− oprava šatňových priestorov;
− výmena podlahovej krytiny na chodbe a v zborovni;
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−
−
−
−

oprava obkladu vo váhovni;
účastnícky poplatok na konferenciu Cesty k Dobrej škole;
vstupné pre žiakov do zážitkového centra Aurélium a na EKOTOPFILM;
odmeny ku Dňu učiteľov pre zamestnancov pracujúcich na dohody;

Bežné transfery:
− ročný členský príspevok za členstvo v Asociácii SZŠ SR.
3. Finančné prostriedky od iných právnických a fyzických osôb za prenájom priestorov:
− na úhradu faktúr za energie - teplo

6 834,00 €
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